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PREFACE 

 

The development of Ukraine's digital economy is to create market incentives, motivations, 

demand and to form needs for the use of digital technologies, products and services among 

Ukrainian sectors of industry, life, business and society for their efficiency, competitiveness, 

national development and welfare. 

Introducing appropriate incentives in modern society for digitalization of the economy, social 

sphere, the awareness of existing challenges and tools for digital infrastructure development, 

the population’s acquisition of digital competencies identify critical areas and projects 

of digitalization, stimulating the domestic market of production, use and consumption of digital 

technologies. 

The digital economy is based on information and communication and digital technologies; 

their rapid development and spread is already affecting the traditional economy. Data is the key 

resource of the digital economy, they are generated and provide electronic communication 

interaction through the operation of electronic digital devices, tools and systems. 

With a systematic state approach, digital technologies will significantly stimulate 

the development of an open information society as one of the significant factors in the development 

of democracy in the country, increasing productivity, economic growth and improving the quality 

of life of Ukrainian citizens. 

The scientific monograph "Digital Economy and Information Society" is devoted 

to discussing important issues of science and education in the development of civil society 

and is relevant today. The monograph considers the following aspects: the forming 

of the information society; educational and psychological issues of information society 

development; modern problems of digital economy development. 

Scholars have represented the results of generalization of theoretical concepts, empirical 

research and practical experience of modern education and science in the development of digital 

economy and information society. The authors' scientific research has once again shown that 

current trends in education and science in the development of the information society reflect 

the objective need to consider them as an integral part of the digital economy and social system, 

which plays a special role in human development. Thus, the digital economy is the driving force 

of the information society development, and requires the participation of all social system’s 

elements in its forming by means of using modern information and communication and digital 

technologies and aspects, which have been described by the authors in the monograph and those 

that continue to be developed and tested. 

The monograph meets the principles of academic integrity; it is performed at a high scientific 

level, and can be useful for scientists, economists, educators, students. 

 

 

Editors 
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Part 1. SOCIETY IN THE DIGITAL AGE:  

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS 
 

 

1.1. TRENDS IN THE DIGITAL TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 

FROM THE INTERNET OF PEOPLE TO THE INTERNET OF THINGS 

 

1.1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ ЛЮДЕЙ 

ДО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України    

на 2018-2020 роки цифрова економіка означає діяльність, в якій основними засобами 

виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, так і текстові. Цифрова 

економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях. 

Саме дані є ключовим ресурсом цифрової економіки, вони генеруються та забезпечують 

електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-цифрових 

пристроїв, засобів та систем1. 

Для промислових підприємств перехід на цифрову економіку отримав визначення в 

світі як Industry 4.0 – четверта індустріальна революція. Наразі цифрова економіка – це будь-

яка економічна діяльність, пов’язана з інформаційними технологіями. Адже йдеться про 

споживання послуг або товарів через ІТ-сферу, онлайн-торгівлю, електронне врядування 

тощо з використанням цифрових інформаційних технологій. 

Головним простором цифрової економіки є мережа Інтернет. Цифровий ринок надає 

необмежений вибір товарів, послуг та миттєво обробляє замовлення.  

Результати такого роду рішень впроваджено в онлайн-магазини (Amazon, Aliexpress),   

е-підпис, інтернет-банкінг (Приват 24), месенджери (Facebook, Telegram), e-governance, тощо. 

Глобальна інформаційна мережа Інтернет та сервіс всесвітньої павутини WWW є 

одними з головних інноваційних винаходів людства XX століття. Високошвидкісні Інтернет-

ресурси надають доступ до електронних товарів та послуг, електронних платежів та 

розрахунків. Саме розвиток Інтернету, цифрових технологій, мобільних комунікацій, сервісів 

on-line виступають базовим інструментом формування цифрової економіки у 

діджиталізованому світі.  

Цифрові процеси впливають на всі сектори економіки і соціальної діяльності, науку, 

освіту, виробництво, охорону здоров'я, фінанси, транспорт та ін. Розвиток та впровадження 

конценції Інтернету речей відкривають нові можливості для цифрового бізнесу в епоху 

цифровізації суспільства2. 

На сьогодні Інтернет уособлює в собі найкраще джерело різноманітної корисної 

інформації. Саме через цю глобальну комп’ютерну мережу можна отримати фахову 

консультацію та допомогу, знайти новітні тенденції та результати новітніх наукових 

досліджень, набути професійну освіту, переглянути рекламу та новини у реальному часі, 

отримати електронні адміністративні послуги практично в усіх сферах інформаційного 

суспільства тощо. 

Веб-браузери зробили Інтернет досить простим для користування. Оскільки в даний час 

доступ до Інтернету стає більш популярним на смартфонах, то користувачі більше 

користуються цифровими послугами саме з мобільних телефонів. В Інтернет зараз важко не 

знайти доступу, з кожним днем число пристроїв з виходом в Інтернет зростає3. 

                                                             
1 Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17. 01. 2018 р. 

№ 67-р. 
2 Що таке цифрова взаємозалежність в сучасному світі? Основні тези звіту ООН щодо Інтернету та технологій. 
3 Профспілка процівників освіти і науки України. 
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Згідно з дослідженнями, проведеними соціологічним центром Pew Research, 

до 2025 року більшість громадян почне сприймати Інтернет як базову потребу людини – 

тобто, такою ж частиною буття, як і звичайне користування комунальними послугами. 

На сьогодні у мережі налічується понад 2 мільярдів сайтів. Користувачі Інтернету 

щодня відправляють 281 мільярд електронних листів. У 2021 році кількість користувачів 

Інтернету зросла з 4,1 до 4,9 мільярда порівняно з 2019, зокрема через пандемію COVID-19, 

переконані у Міжнародній спілці електрозв'язку ООН (МСЕ). Причому 51% трафіку 

генерують боти, а не реальні люди й сайти4. 

Країни-члени фундаментального права на свободу вираження поглядів та інформації, 

що гарантоване Статтею 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, заявили 

про необхідність вільної циркуляції інформації в Інтернет та саморегулювання відносно он-

лайнового змісту (контенту)5. 

Також Директива про електронну комерцію 2000/31/EC Європейського Парламенту і 

Ради Європи від 8 червня 2000 р. регулює правові аспекти послуг інформаційного 

суспільства, зокрема електронної комерції. Директива проголошує свободу надання послуг 

через Інтернет. Тобто, надання послуг через Інтернет не повинно обтяжуватись спеціальними 

дозвільними процедурами, застосування яких пов’язано виключно особливостями засобу 

передачі даних через Інтернет. Постачальникам послуг повинно дозволятись діяти в 

регуляторному середовищі, що гарантуватиме їм правовий доступ до національних та 

міжнародних телекомунікаційних мереж. 

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях реалізації товару 

від виробника до споживача. Інтернет-технології надають можливість ефективної прямої 

взаємодії компаній з кінцевими споживачами без посередницьких послуг. Це дозволяє 

аналізувати інформацію про всі продажі та про всіх клієнтів, що сприяє проведенню бізнес-

аналізу та маркетинговим дослідженням. 

Електронне середовище широко використовується для доставки цифрового медіа-

контенту. Електронна комерція через Інтернет-магазин являє собою веб-ресурс з каталогом 

продукції та можливістю замовлення і оплати товарів в режимі on-line. Все більше компаній 

впроваджують рішення електронної комерції у своєму бізнесі та приймають замовлення 

лише в електронній формі на своєму веб-сайті. 

Затребуваними є три основні моделі електронного бізнесу6: 

Наприклад, на сайті моделі B2B (електронна комерція між компаніями) можна 

розміщувати комерційні пропозиції компанії, отримувати відомості від своїх партнерів, 

постачальників, формувати рахунки для оплати товарів і послуг або навіть укладати 

контракти. Створення сайтів B2B для компаній дозволяє їм виявляти високу активність на 

внутрішньому та міжнародному ринках. Прикладами B2B є практичні моделі: IBM, Hewlett 

Packard, Cisco та Dell та ін. 

Модель В2С (електронна комерція бізнес-до-користувача, або торгівля між компаніями 

й споживачами) включає збирання інформації клієнтами, придбання електронних товарів 

через комп’ютерну мережу. Прикладами B2C моделей є мережні компанії продажу в роздріб 

типу Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com тощо. Дана модель знижує вартість товарів та 

послуг за рахунок широкого доступу споживачів до інформації. 

Модель С2С (електронна комерція споживач-до-споживача) включає торгівлю між 

приватними особами або користувачами. Прикладами моделі С2С є електронні ринки та 

аукціони на кшталт eBay, що дозволяють пропонувати ціну в системі реального часу; на 

порталах сайту за тематичною категорією типу Excite і eWanted покупці та продавці можуть 

здійснювати діалог. 

Цифрова економіка має найбільший потенціал для того, щоб розвивати нові цифрові 

ринки. Активно розвивається мобільна торгівля – закупівля й продаж товарів і послуг через 

                                                             
4 Інтернету вже 30 років. Дивовижні факти про Всесвітню мережу. 
5 Декларація про свободу комунікацій в Інтернеті. Страсбург, Країни-члени Ради Європи. 
6 Електронна комерція. 
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бездротову технологію, тобто, через смартфони, мобільні телефони, як через особистих 

цифрових помічників. Досліджено, що у 2017 році вже понад два мільярди людей здійснили 

мобільну електронну комерційну транзакцію. Експерти заявляють, що цифрова економіка 

відкриває нові можливості для держави, суспільства, громадян.  

Цифрова економіка основана на нових методах генерування, обробки, зберігання, 

передачі даних, а також цифрових комп'ютерних технологіях. Головними технологіями 

цифрової економіки являються великі дані, штучний інтелект, технологія блокчейн, квантові 

технології, робототехніка, віртуальна реальність тощо  

Перевагами цифрової економіки в порівнянні з традиційною економікою являється7:  

- спрощення фінансових операцій, підвищення ролі електронних та цифрових грошей; 

- розвиток можливостей дистанційної роботи; 

- впровадження електронного документообігу; 

- більш відкритий та доступний ІТ-ринок; 

- підвищення рівня виробництва; 

- зниження собівартості товарів та послуг тощо. 

Багато країн покладають великі надії на цифровізацію економіки, впроваджуючи при 

цьому різні елементи автоматизації. Одним із найбільш ефективних інструментів у 

досягненні нового рівня цифровізації стає Інтернет речей. Саме Інтернет речей (Internet 

of Things, IoT) дослідники називають одним із ключових понять цифрової економіки. 

Огляд сучасних технологічних проривів та інноваційних перспектив розвитку 

глобальної мережі Інтернет, а саме: від Інтернету людей до Інтернету речей здійснили 

українські вчені В. Рябошлик, О. І. Смолин, В. П. Олексюк. Вони дослідити Інтернет речей 

як технологічний феномен. Науковці детально описали поняття «хмари» у сфері Інтернету 

речей, принципи формування бази даних і вплив датчиків у загальній системі8. 

Для раціонального керування ресурсами, а саме: витрачанням газу, води, електроенергії 

також все активніше використовується Інтернет речей. Це – сукупність пристроїв, оснащених 

датчиками, сенсорами, засобами передавання сигналів, підключених до глобальної мережі 

Інтернет. Складовими Інтернету речей є Smart-речі (Smart-розумний, енергійний, кмітливий), 

так звані розумні речі. Ці гаджети мають невеликі розміри і малу масу, їх зручно носити із 

собою. Вони можуть мати камеру, термометр, барометр, компас, GPS-навігатор для збирання 

даних, подання сигналів, візуалізації параметрів роботи організму людини, сприяють 

прийняттю рішень і організації діяльності та спілкуванні тощо9. 

Ці цифрові пристрої, використовуючи різні датчики, можуть сприймати різноманітні 

сигнали з довкілля, вступати у взаємодію з іншими пристроями, обмінюватися даними з 

метою віддаленого стеження за станом об’єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх 

основі рішень. Ця концепція дає змогу пристроям виконувати певні дії автоматизовано, без 

втручання людини. 

Smart-технології забезпечують взаємодію об’єктів з оточуючим середовищем, 

наділяють цю систему здатністю адаптації до нових умов, саморозвитку та самонавчання, 

ефективного досягнення цілей. 

Інтернет речей ґрунтується на таких базових принципах:  

- наявність глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, до якої під’єднуються 

різноманітні датчики; 

- усі вони мають конкретну адресу в мережі та можливість отримувати дані й 

відправляти їх по мережі Інтернет; 

- робота об’єктів в автоматизованому режимі відбувається в Інтернет без втручання 

людини за спеціальним програмним забезпеченням. 

Для аналізу даних і прийняття рішення комп’ютерні пристрої використовують 

відповідне програмне забезпечення, яке за відомими алгоритмами опрацьовують отримані 

                                                             
7 Ничипоренко К. В., Алєксандрова М. В. Цифровізація. 
8 Самойленко М. Ю. Принципи застосування технології Інтернет речей у сучасному світі техніки. 
9 Інтернет речей. 
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дані. Ці програми можуть встановлюватись на мобільних пристроях та використовувати 

хмарні технології. 

Загальну схему функціонування мережі Інтернет речей наведено на Рис. 110.  
 

 
Рис. 1. Функціонування мережі Інтернет речей 

 

Напрямок Інтернет речей став активно розвиватись, коли на початку 2000-х років 

кількість пристроїв, підключених до мережі Інтернет, значно перевищила кількість 

користувачів Інтернету. Тобто Інтернет речей за кількістю підключень до глобальної мережі 

перевищив Інтернет людей. 

Період з 2008 по 2009 рік аналітики корпорації Cisco вважають справжнім народженням 

Інтернету речей, оскільки саме в цей період кількість пристроїв, підключених до глобальної 

мережі, перевищила чисельність населення Землі. За даними компанії Ericsson у 2018 році 

кількість таких пристроїв перевищила кількість мобільних телефонів у світі, а до 2022 року 

кількість пристроїв світу ІоТ сягнула 18 млрд. І прогнозується, що надалі їх кількість буде 

зростати11.  

У такому цифровому середовищі створюються нові умови життєдіяльності, для бізнесу, 

для розвитку економіки, для охорони здоров’я, для забезпечення екологічної безпеки, 

змінюються особисті та соціальні аспекти життя (Рис. 2)12. 
 

 
Рис. 2. Використання Інтернет речей 

                                                             
10 Там само. 
11 Там само. 
12 Там само. 
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Інтернет речей, зокрема, вважають однією зі складових четвертої індустріальної 

революцієї, яка не лише має спростити нам побут, але й дозволить великим підприємствам 

автоматизувати багато процесів та дозволить ухвалювати ефективні рішення на основі 

аналізу величезних обсягів даних13.  

Інтернет речей – це система, що об’єднує реальні речі у віртуальну мережу. Завдяки 

цьому ефективність їхньої роботи підвищується, а втручання людини майже не потрібне.  

Основний напрямок розвитку Інтернету речей сьогодні – досягти такого рівня роботи 

ІТ-системи, щоб користувачі лише вказували їй про свої потреби, а всі автоматизовані 

процеси вона взяла б на себе.  

У майбутньому на нас чекають розумні будинки, які самостійно зможуть підбирати 

комфортну температуру в приміщеннях відповідно до наших вподобань, автоматично 

відчиняти замки на дверях, коли ми будемо наближатися до своєї домівки тощо. Проблему 

автомобільних заторів буде вирішено за допомогою громадського транспорту з автопілотом 

та система Smart City та ін. 

При цьому, архітектура IoT-пристроїв являється універсальною. Пристрої, підключені 

до мережі Інтернет, оснащені сенсорами, датчиками та засобами передачі сигналів. Для 

роботи прилади мають розпізнавати один одного, отримувати інформацію з довкілля, мати 

мережу для зв’язку між собою та комп’ютер, який все це оброблятиме. 

Пристрої Інтернет речей розпізнають один одного завдяки інфрачервоним міткам чи 

QR-кодам, які дозволяють кожному приладу мати власне «ім’я». Інформацію з довкілля 

отримують завдяки різним датчикам, сенсорам, а також Bluetooth та Wi-Fi. Обробляє все це 

невеличкий вбудований комп’ютер. 

Для того, щоб ефективно взаємодіяти між собою, пристрої мають спілкуватися однією 

мовою програмування. Виробники намагаються прийти до загального міжнародного 

стандарту, який ще остаточно не впорядкований. Відсутність єдиної мережі зв’язку між 

девайсами сьогодні найбільше гальмує розвиток Інтернету речей. 

Ідея втілення ІоТ в цифрове суспільство ефективно розвивається, оскільки він здатний 

істотно вплинути на процес діджиталізації цього суспільства. Основна особливість Інтернету 

речей – це можливість керувати багатьма процесами без участі людини14. 

Таким чином, Інтернет речей – це глобальна мережа підключених до Інтернету 

пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. Ці цифрові 

пристрої можуть зчитувати за допомогою датчиків різноманітні сигнали з навколишнього 

світу, вступати у взаємодію з іншими пристроями, обмінюватися даними для віддаленого 

моніторингу за станом об’єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх основі рішень. 

Завдяки впровадженню Інтернету речей активно розвивається не лише цифрова економіка, а 

й такі сфери діяльності як медицина, освіта, лінгвістика, екологія, агрономія, маркетинг, 

військова промисловість, сфера правових відносин, сфера безпеки, виробництво, страхування 

і кредитування, транспорт, туризм та ін.  

Сьогодні відбувається радикальна трансформація у світовому виробництві, що не має 

аналогів у минулому. Цифрова економіка істотно змінює традиційні бізнес-процеси, які за 

кордоном назвали «digitization of economics», у промисловості – «digitization of industrial 

organization». Нова цифрова економіка практично впливає на всі види господарської 

діяльності. Ті компанії, які не зуміють переосмислити свій бізнес, можуть утратити всі 

конкурентні переваги, які вони мають на ринку15. 

Швидкість та доступність Інтернет-послуг постійно зростає. У сфері хмарних 

обчислень та ІоТ досягнуто значного розвитку. Ці технічні переваги разом з останніми 

досягненнями в галузі автоматизації та штучного інтелекту створюють світ, який є високо 

оцифрованим.  

                                                             
13 А. Сабініч. Що таке Інтернет речей. 
14 Смолин О. І., Олексюк В. П. Інтернет речей як технологічний феномен XXI століття.  
15 Там само. 
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Діджиталізація сьогодні впливає на кожен аспект нашого повсякденного життя та дає 

нові можливості для фахівців, які проектують, розробляють та підтримують цифрові 

технології, які використовуються для реалізації ІoТ.  

В галузі освіти цифрова трансформація реалізується через систему електронного 

навчання. Основою Інтернету та оцифрованого світу є комп’ютерні та інформаційні мережі. 

Тридцять мільярдів пристроїв Інтернету речей генерують трильйони гігабайт даних. 

Бездротові мережі, в залежності від масштабу, можуть бути персональними, локальними або 

глобальними мережами. Тому для ефективної роботи з пристроями IoT розуміння принципів 

мережевого зв’язку є вкрай важливими. 

Особливе значення для Інтернету речей має рівень технічного, апаратного та 

програмного забезпечення. Під час роботи з «розумними пристроями», сенсори та 

активатори, Smart Home, Smart City, Industrial, Power Grid, можна редагувати існуючі або 

програмувати власні пристрої, використовують технології Python, Javascript, Blockly, SBC та 

MCU, Home Gateway та RegServer, налаштовувати правила роботи пристроїв. 

В зв’язку з такими глобальними масштабами популярності ІоТ очікується, що 

набуватиме поширення новий напрямок – Всеохоплюючий Інтернет (англ. Internet 

of Everything, ІоЕ), тобто Інтернет усього оточуючого середовища, Інтернет для всього 

довкілля.  

Таким чином, з розвитком цифрових технологій, відбувається еволюція глобальної 

мережі Інтернет, а саме: від Інтернету людей до Інтернету речей і далі – до Інтернету всього 

оточуючого (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Еволюція мережі Інтернет 

 

По-перше, надшвидкісні магістралі Інтернет забезпечують “живе” спілкування та 

ведення аудіо- і відео-мовлення, надають багато корисних та необхідно життєвих послуг.   

По-друге, потенціал Інтернету почав реалізовувати сценарії бізнес-моделей “розумних” 

речей. Підключені до Інтернету “розумні” пристрої надають людям більше можливостей для 

раціонального керування ресурсами. По-третє, стрімкий розвиток Інтернету людей та 

Інтернету речей, в свою чергу, призведе до зміни цілих галузей та цілих індустрій. Таким 

чином, все навколишнє середовище буде оцифровуватись та ставати більш “розумним”. 

 

 

 

Глобальна мережа Інтернет 

Інтернет для людей 

Інтернет для речей 

Всеохоплюючий Інтернет 
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1.2. CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF SELF-IMPROVEMENT DEVELOPMENT 

OF PERSONALITY 

 

1.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Проблема самовдосконалення та становлення цілісної особистості завжди хвилювала 

прогресивно мисляче суспільство, була й залишається його незмінним предметом 

дослідження. Усвідомлене самовдосконалення особистості та її духовне зростання – 

категорії вічні, притаманні всім епохам та історичним періодам. Саме усвідомлення 

сутнісного духовного ядра й відтворення цілісного образу процесу розвитку 

самовдосконалення особистості із філософського погляду становить метатеоретичне 

підґрунтя та методологічну передумову його педагогічного розуміння. В свою чергу, 

філософія розглядається як метатеоретичне підґрунтя педагогічного розуміння феномену 

самовдосконалення. 

Понятійний апарат проблеми самовдосконалення особистості бере свої витоки ще в 

піфагорійській общині, заснованою Піфагором та його учнями, метою якої було набуття 

практичних методів очищення душі й морального вдосконалення. Піфагорієць Архит 

стверджував, що «знання, придбане самостійно, засвоюється міцніше і є більш довговічним», 

тому в піфагорійських общинах привчали до самостійного подолання труднощів у пізнанні16. 

Давньогрецький філософ-матеріаліст Епікур доводив, що людина може досягти 

внутрішньої свободи через особистісне самовдосконалення, постійно розмірковуючи про 

природні явища, утверджуючи й культивуючи мужність перед страхом смерті, тілесними 

стражданнями, сумом тощо. Для такого звільнення найменш необхідні зовнішні соціальні 

перетворення, натомість потрібні лише внутрішня робота духу, удосконалення розуму, 

інтелекту, культивування моральних чеснот, підтримка друзів та однодумців. Програма 

самовдосконалення за Епікуром передбачає досягнення такого внутрішнього світу, за якого 

особистість в усьому покладається на себе, найбільше цінує те, що не залежить від сваволі, 

обставин і випадковості17.  

Давньокитайський філософ Конфуцій першим в історії звеличив роль людини. Він 

стверджував, що людину одухотворяє здатність осмислення власного життя. На його думку, 

перш ніж навчити інших, необхідно потурбуватись про особистісне самовдосконалення. 

Головний заповіт мислителя – «будь майстром не ремесл, а власного серця, осягни сенс 

життя в самозаглибленій роботі свідомості, для якої не потрібно ні технічні знаряддя, ні 

влада»18. Педагогічні погляди мислителя знайшли відображення у творі «Лунь юй» («Бесіди і 

судження»). Ось цитата з цього твору: «… якщо ж не можеш удосконалити себе, то як же 

зможеш удосконалити інших людей?»19. 

Розвиток самовдосконалення, на думку античних філософів, відбувається завдяки 

індивідуальній творчості. У цьому контексті постать Сократа, його філософські погляди, 

активна діяльність, незвичайна життєва доля хвилює думки та почуття. К. Маркса вважав 

Сократа субстанціональним індивідом, який стоїть у центрі руху філософії. Він актуалізував 

проблему людського самовдосконалення завдяки заглибленню у філософію людини: «Пізнай 

самого себе» (Nosce te ipsum) – пізнавати свій шлях, істину та можливості. Опанувати цю 

думку, зробити з неї висновки, знайти практичне застосування судилося тільки Сократу, 

який прийшов до остаточного висновку: «Я знаю, що я нічого не знаю». Як же зрозуміти це? 

                                                             
16 Бондарчук И. А. (1991) Проблемы теории и истории в «Эстетике» Гегеля, с. 3. 
17 Маркс К. (1955) Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура, с. 148. 
18 Малявин В. В. (1996) Конфуций: [Сб. изречений Конфуция и тексты памятников конфуциан. пед. мысли], 

с. 117. 
19 Демеденко Г. Г. (1999) История политических и правовых учений: хрестоматия для юрид. вузов и фак., с. 23. 
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Самовдосконалення у Сократа – це безперервний процес, що триває протягом усього 

свідомого життя людини20. 

Аристотель розглядає ідею людського самовдосконалення як символ античного 

раціоналізму, який зазначає, що вище благо і щастя, зрозуміле кожному – це удосконалення 

себе як людини. Щастя не ставить на меті просто жити (і рослини живуть), не просто 

відчувати (і тварини відчувають) – вважав мислитель. Філософ був переконаний, що щастя 

полягає у розумовій діяльності, узгодженій з чеснотою. Рух до досконалості, стверджував 

науковець, неможливий без вільного вибору, розум дає можливість знайти «точну міру», 

серединний шлях між крайнощами, а людина, котра досягла досконалості, перебуває в 

гармонії з собою і не знає докорів сумління21. 

Вчення Аврелія Августина стало визначним духовним фактором середньовічного 

мислення. У його наукових надбаннях належне місце посідає етична проблематика, що є 

предметом дослідження (трактат «Про вільний вибір»), моральна тема прослідковується у 

творах «Сповідь» та «Про Град Божий». Самовдосконалення починається із усвідомлення 

себе та свого місця у світі, при цьому вільна воля дає можливість людині обирати свій 

подальший життєвий шлях і відрізняє її від тварин – стверджував мислитель22. 

Таким чином, спираючись на теоретичний аналіз філософських течій античності можна 

стверджувати, що саме культура античної епохи стала «колискою» ідеї самовдосконалення. 

Основними принципами новонародженої теорії досконалості стала чуттєвість, що має 

відношення до моральної природи людини й суспільства та раціональний практицизм. У 

розгляді ідеї самовдосконалення науковці виокремлюють два морально-філософські 

напрями: суб’єктивно-духовна моральність з акцентом на розвиток принципів 

індивідуальних чеснот, зорієнтована на глибинну основу особистості (Піфагор); раціонально 

практична етика з пріоритетом суспільного блага цілого (Конфуцій, Сократ, Аристотель). 

На думку І. Канта, у конкретних моральних справах людина повинна підійматися на 

найвищу вершину, розуміючи, що кожна дія віддзеркалюється на все людство. Кожною дією 

ми обираємо гідність та долю людства. Ідеться про основу самовдосконалення – моральний 

ідеал. Якщо людина усвідомлено не дотримується вищого морального закону, то вона 

віддаляється від справжньої людської моральності й разом з тим руйнуючи її. Але якщо в 

основі людських дій виступає обов’язок перед людством, перед кожною конкретною 

людиною – дія є моральною у вищому сенсі цього слова23. 

Г. Гегель конкретизує шляхи розвитку самовдосконалення: людина, яка існує спочатку 

тільки у сфері «природно-душевного» (антропологія) на стадії «свідомості, що виникає» 

(феноменологія) відривається від свого безпосереднього «наявного буття», стає в 

протилежність до нього, поки вона як духовна сутність (суб’єктивний дух) не пізнає власну 

духовну субстанцію, як ідентичну зі своїм усвідомленим (мислячим, бажаючим) змістом24.  

В свою чергу, давньоримський ритор Марк Фабій Квінтиліан стверджував, що основою 

ефективного пізнання є самостійне опанування нового матеріалу: «Є речі, яким ми 

навчаємося самі по собі, без наставника. Хай ніхто не сподівається стати оратором одними 

чужими працями. Потрібно самому пильнувати, вживати безперервні зусилля … і самостійно 

шукати допомоги»25. 

Важливість постійного самовдосконалення розкривається у педагогічній спадщині 

Дж. Локка, який визначав самоосвіту як найважливіший спосіб удосконалення розуму в  

повну міру його здібностей, а виховання – процес перетворення людини з реального стану в 

належний стан, тому виховання людини передбачає її вдосконалення26. 

                                                             
20 Маркс К. (1955) Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура, с. 152. 
21 Гладкова В. М. (2007) Основи Акмеології: підручник, с. 56. 
22 Августин А. (2000) (Святий). Сповідь, с. 112. 
23 Габорець О. А. (2019) Проблема формування самовдосконалення у філософській науковій думці, с. 45. 
24 Там само, с. 47. 
25 Гончарова Т. В. (1988) Эпикур, с. 12. 
26 Локк Дж. (1939) Педагоггические сочинения, с. 98. 
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Предтечею сучасних уявлень про самоосвіту багато дослідників вважають 

Я. Коменського. У роботі «Закони для вчителів» педагог закликав серйозно ставитись до 

вдосконалення своєї майстерності, до постійного поглиблення набутих знань, не раз 

відзначав величезну роль процесу безперервної самоосвіти: «Як для всього роду людського 

весь світ – це школа від початку до кінця століть, так для кожної людини її життя – школа від 

колиски до труни ... кожний вік призначений для навчання, й одні й ті ж межі відводяться 

для людського життя і школи»27. 

Український просвітитель-гуманіст Г. Сковорода вершиною щастя вважав досягнення 

глибин власної душі і не прагнув самоізоляції, а прагнув – самовдосконалення. Шлях до 

якого філософ вбачав через самопізнання: «Біблія є людина, і ти людина. Неробі падіння – 

доброму вставання. Пізнай же себе. Розділи між добром і злом, між коштовним і добрим, 

підлим і злим, пізнаєш її у ній, а без цього наїсися отрути»28.  

Процес самопізнання, на думку Г. Сковороди, трирівневий: перший рівень – 

самоідентифікація особистості («буття самоособистісного»); другий – пізнання себе як 

суспільної істоти («буття общежительного»); третій – пізнання себе як буття, створеного за 

образом і подобою Божою. Григорій Савич вважав, що саме природа породжує хист у 

людині, хист створює саморозвиток особи й указує відповідно до схильностей вид діяльності 

або працю. «Сродна праця» – це праця за покликанням, шлях досягнення гармонії, 

«ідеальності». Науковець пішов значно дальше давніх греків у питаннях розуміння 

досконалості: це не лише матеріальне благополуччя, а й – джерело радощів, щастя, 

морального вдосконалення, в основі якого лежить самопізнання через Богопізнання. Учення 

про сродну працю розглянуто у творах «Пчела і шершень», «Благодарній Еродій» та 

«Жайворонки»29.  

Починаючи з ХVII століття, самовдосконалення більше не вважається особливим 

станом людського духу, який досягається за допомогою слідування певному способу життя: 

відокремлення від оточення і пізнати себе в молитвах, що усвідомлюється моральністю 

кожного прожитого дня, а перехід у нову якість не є швидким, а – поступовим і 

різноплановим. 

ХІХ століття відзначилось появою нових мислителів та форм філософствування, що 

вплинули на філософську думку ХХ ст. та на погляди щодо моделей самовдосконалення. 

Йдеться про «порушників спокою»  С. К’єркегора, Ф. Ніцше, А. Шопенгауера. Характерним 

ключовим поняттям для А. Шопенгауера є поняття волі, відповідно до цього, концепцію 

моральної досконалості мислитель інтерпретує так: з одного боку, воля рухається вгору 

намагань та імпульсів, звертається на саму себе та іноді проти себе. Від волі виходить 

«тотальне себелюбство». З іншого, – воля, підштовхуючи до усвідомлення себе як свободи, 

сприяє певному людському самопізнанню, що веде до самовдосконалення: з’являється, 

наприклад, універсальне усвідомлення людиною особистої провини та гріховності; 

приборкується й пом’якшується себелюбство. Воля веде до нової мудрості, морального 

зростання, формування гідної людини30. 

Для 50-тих рр. ХХ сторіччя характерним є те, що суспільнознавча думка поступово 

почала розглядати предметне вивчення явища самовиховання у зв’язку із подальшою 

розробкою проблем особистості та її формування. У такому контексті воно стало предметом 

дослідження психолого-педагогічного підходу (А. Арет, Ю. Самарін, В. Сухомлинський та 

інші автори). 

У 60-ті роки притаманним є обґрунтування ролі самовиховання у процесі формування 

особистості нової формації, що ототожнювало її з глибоким засвоєнням та дотриманням 

норм моралі, формуванням світоглядів та переконань, відображений у працях Л. Сохань, 

О. Целікова. 

                                                             
27 Коменский Я. А. (1982) Избранные педагогические сочинения: Т. 1, с. 21. 
28 Бондар С. В. (2008) Історія української філософії, с. 273.  
29 Там само, с. 278. 
30 Фишер К. (1999) Артур Шопенгауэр, с. 505. 
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Характерним для 70-тих рр. є розвиток філософського напряму в аналізі феномену 

самовдосконалення особистості (Г. Глезерман, І. Донцов,  І. Чеснокова та ін.). Терміни 

«самовиховання» та «самовдосконалення» почалися вживатися дослідниками як тотожні, 

хоча і з’являлися передумови для їх розрізнення. Так, О. Кочетов, досить широко 

характеризує самовиховання особистості: «… це свідомість, що керує самою особистістю, 

саморозвиток, у якому в інтересах суспільства і самої особистості планомірно формуються 

якості, властивості, сили і здібності людини, причому функції вихователя поступово 

передаються вихованцю»31. Отже, О. Кочетов розглядає самовдосконалення як вищу форму 

самовиховання особистості, при якій функція вихователя виконується самостійно. 

Досліджуючи процеси виховання і самовиховання, вчений, як і багато інших науковців, 

робить висновки, що це два взаємопов’язані процеси. 

У 80-ті рр. почалися аналізуватися філософсько-гносеологічні, філософсько-етичні та 

філософсько-соціологічні аспекти проблеми виховання, у зв’язку з чим співвідношення 

об’єктивного та суб’єктивного, виховання та самовиховання, зміст та сутність останнього 

феномену, аналіз місця і ролі усвідомлених форм саморозвитку у процесі формування 

особистості, а також напрями, засоби, методи та форми самовиховання, самовдосконалення, 

співвідношення понять «саморозвиток», «самовиховання», «самовдосконалення» стали тими 

питаннями, що опинилися у центрі уваги дослідників того часу. 

Англійський педагог та філософ У. Годвін наполягав: «якщо кожна окрема людина 

здатна до самовдосконалення, то і людина, як така, здатна до самовдосконалення. Оскільки 

людина, як така, є просто абстракцією, тобто людство складається з індивідуумів, то 

доводити, що кожна людина здатна до самовдосконалення, означає доводити, що і все 

людство здатне до самовдосконалення»32. 

Дж. Пассмор конкретизував поняття «самовдосконалення»: безумовною є потреба 

відокремити «самовдосконалення» особистості у моральному плані та «самовдосконалення» 

заради досягнення чіткої, конкретної мети. Через це в роботах багатьох науковців можна 

зустріти словосполучення «технічне самовдосконалення», «практичне самовдосконалення» 

або «власне самовдосконалення» та проаналізувати розбіжність між ними. Помітно, що коли 

особистість самовдосконалюється для виконання якоїсь ролі в суспільстві, хоче бути 

фахівцем у певній галузі, то це в жодному разі не говорить про те, що вона 

самовдосконалюється і для виконання інших цілей, функцій чи ролей33.  

Аналіз зарубіжної наукової літератури дає підстави зробити висновки, що спроби 

осмислити науковцями феномену самовдосконалення особистості активізувалися 

наприкінці ХХ ст. На початок ХХІ ст. в зарубіжних дослідників сформувалось два напрямки 

у вивченні проблеми самовдосконалення особистості: психолого-педагогічний (Е. Еріксон, 

Дж. Д. Левінсон тощо.) і загальнонауковий (У. Годвін, Дж. Пассмор). Філософи акцентують 

увагу на необхідність відокремлення явищ самовиховання та самовдосконалення, надаючи 

перевагу механізмам самовдосконалення, їхній практичній реалізації у конкретній сфері. 

Отже, поняття самовиховання і самовдосконалення розглядаються ними як синонімічні, 

подібні. 

Психологи активно досліджують фактори, що мають важливе значення для 

самовдосконалення, зокрема мова йдеться про самосвідомість та духовність людини. 

Особлива зацікавленість приділяється механізмам і закономірностям особистісного 

зростання людини, особливості процесу роботи над собою. Зарубіжні психологи визначають 

самовдосконалення як особистісний феномен, що є головною ознакою її психічного здоров’я 

та забезпечує її самореалізацію як особистості. У роботах прихильників гуманістичної 

психології (А. Маслоу, М. Монтессорі, К. Роджерс та ін.) розглядаються умови 

самовдосконалення у зв’язку з самоактуалізацією та самореалізацією особистості, способами 

та прийомами вироблення волі, розумового самовиховання та самоосвіти.  

                                                             
31 Кочетов А. И. (1971) О некоторых вопросах теории самовоспитания, с. 53. 
32 Габорець О. А. (2019) Проблема формування самовдосконалення у філософській науковій думці, с. 46. 
33 Godwin W. (1831) Thoughts on Man, his nature, productions and discoveries, p. 121. 
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На сьогодні багато вчених (В. Тихоплав, Г. Дульнєв, В. Обухов,  М. Мамардашвілі) 

об’єктивний дух розглядають як вищу психічну силу. Саме дух визначає мету й призначення 

людського існування – нескінченне удосконалення, примноження духовних якостей. 

Л. Подоляк та В. Юрченко зазначають, що коефіцієнтом душевного розвитку є здібність 

людини до саморегулювання, до ефективного спілкування з іншими, що виявляється в таких 

вміннях: розуміти себе і свій настрій, регулювати свій емоційний стан, розпізнавати настрій 

інших людей, чуйно відчувати потреби та бажання людей навколо. 

При дослідженні феномену саморозвитку важливим є те, що в процесі соціалізації 

особистість усе більше змінює уявлення про своє «я», формуючи свою «Я»-концепцію. 

Образ «Я» змінюється під упливом різних критичних факторів, що, зрештою, можна назвати 

ситуацією особистісного самовизначення. Як результат, стійка, проста й гармонійна система 

образу «Я» суттєво змінюється, привласнюючи риси складності, лабільності та 

суперечності34.  

З огляду на це, виокремлють такі засоби самокерівництва системного образу «Я»: 

неадекватна особистісна адаптація; рольова адаптація до вимог ситуації; максимальне 

спрощення образу «Я»; ускладнення образу, привласнення стійкості, гармонійності. Процеси 

самовизначення зберігаються в суб’єктивному досвіді людини у вигляді «психічних 

реальностей», що відображають своєрідний стан особистісних дій, у якому знаходиться 

людина, що спрямовані на перетворення певних предметних ситуацій.  

Висновки. Отже, опрацювання великого обсягу літератури, присвяченої процесу 

формування самовдосконалення особистості, надало можливість дійти висновку, ще не всі її 

аспекти у достатній мірі досліджені, феномен самовдосконалення як самостійна філософська 

категорія ще не набуло свого повного та системного осмислення. 

Накопичено досить багато дослідницьких розвідок, однак вони здебільшого 

акцентують увагу на функціональних характеристиках процесів усвідомленого саморозвитку 

особистості, не розглядає процес розвитку самовдосконалення особистості у всій повноті 

його виявлення, не визначає його природу, змістовні характеристики, сутнісні риси, 

механізми реалізації у соціальній практиці, соціальне призначення. 

Подібний аналіз явища самовдосконалення особистості можливий, коли 

самовдосконалення досліджується як філософсько-антропологічний феномен. При цьому, 

особливості становлення інформаційної цивілізації визначають той факт, що 

самовдосконалення особистості – це не тільки антропологічна проблема, яка залежить від 

конкретної особистості, рівня її духовного розвитку та саморозвитку, – сьогодні це важлива 

соціальна проблема, яка чекає на адекватне осмислення, практичну значущість і соціальну 

реалізацію.  
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1.3. FACTORS OF ENDOGENOUS GROWTH OF THE VALUE OF COMPETENCIES 

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

1.3. ФАКТОРИ ЕНДОГЕННОГО РОСТУ ЦІННОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Університети розповсюдилися по всьому світу, і вважається, що вони внесли вагоме 

значення у комерційну революцію через розвиток правових інститутів, і в промислову 

революцію через їх роль в побудову знань і їх поширення.35 Разом з розвитком суспільства 

змінювалась і сама роль університету. Проаналізувавши дослідження вітчизняних та 

зарубіжних дослідників, було виявлено багатогранність поглядів щодо суспільного 

призначення та ролі вищої освіти. 

 

Таблиця 1. Ролі вищої освіти 
Автор Визначення 

В. Г. Кремень,  

В. М. Ткаченко  

Провідні науково-освітні центри мають взяти на себе функцію вивчати 

магістральні тенденції розвитку майбутнього суспільства, визначати шляхи його 

досягнення й альтернативні сценарії реалізації визначених цілей. 

Університет дрейфує від головного чинника формування національної 

свідомості, національної культури і національної держави до автономної 

підприємницької структури, що є активним діячем і творцем сучасних ринкових 

відносин.36 

О. Гомілко Роль університету у вихованні віри у власні можливості й поваги до закону є 

визначальною.37 

EURASHE – Європейська 
асоціація вищих 

навчальних закладів 

Три місії сучасного університету – викладання, дослідження і надання послуг – 
існують у постійній напрузі одна з одною на різних рівнях. 

Численні й різноманітні обов’язки вищої освіти є ключем до добробуту 

сучасного суспільства, але ця розширена роль додає значної складності та багато 

нових викликів».38 

Фабіо Роверсі-Монако Роль університетів полягає у тому, щоб служити суспільству в цілому, його 

культурному, соціальному та економічному майбутньому.39 

З. Курлянд  «ВО спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, 

практичної підготовки фахівців, які мають визначати темпи і рівень науково-

технічного, економічного та соціально-культурного прогресу, формування 

інтелектуального потенціалу нації на всебічний розвиток особистості як 

найвищої цінності суспільства.40 

Б. Вульфсон  

 

ВО повинна максимально ефективно і самим безкорисливим чином сприяти 

розвитку, розквіту та добробуту особистості як найвищої цінності суспільства.41 

 

На думку Віссема існує три покоління університетів, тоді як Павловський вже згадував 

університети четвертого покоління. Насамперед, великий вплив на зміну ролі ЗВО у часі мав 

технологічний прогрес, та продовжує вносити свої корективи. 

Промислова революція радикально змінює мету, завдання, парадигми та спосіб 

наукового пізнання. Перша промислова революція відбулася після винаходу парового  

двигуна та переходу від ручної праці до машинної. Друга, за допомогою використання 

електроенергії, започаткувала масове виробництво. Детермінантами третьої – можливість 

                                                             
35 Valero A., Reenen J. (2019). The economic impact of universities: Evidence from across the globe Economics 
of Education Review. Vol. 68, P. 53-67. 
36 Кремень В. Г., Сухомлинська О. В., Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Ткаченко В. М., Саух П. Ю., Дзвінчук Д. І., 

Сисоєва С. О., Соколова І. В. (2011). Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси. Київ, Київський 

університет імені Бориса Грінченка, с. 29. 
37 Гомілко О. (2005). Покликання університету: Зб. наук. пр. Київ, РІА «ЯНКО»; «ВЕСЕЛКА», с. 52. 
38 EURASHE’s 10 Commitments for the EHEA in 2020. Vision & Strategies. – Brussels: EURASHE, 2012. 6 p. 
39 The Politics of European University Identity. Political and Academic Perspectives. – Bologna: Bolonia University 

Press, 2006,  p. 9. 
40 Курлянд З. Н. (2005). Педагогіка вищої школи, 399 с. 
41 Вульфсон Б. Л. (2003). Сравнительная педагогика. История и современные проблемы. Москва: УРАО, 232 с. 
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освоєння способів перетворення предмету праці з високим ступеням інтеграції людського 

чинника і технологічних процесів. Четверта – орієнтується на конвергенцію творчо-

інтелектуальної праці людини. 

 

 
Рис. 1. Чинники трансформації освітніх процесів у період технічних революцій 

 

Тобто «Індустрія 4.0» змінює саме визначення людської праці. Оскільки машини 

можуть виконувати повторювані, рутинні завдання у виробництві з набагато більшою 

ефективністю, ніж люди, ці завдання будуть здебільшого автоматизовані. Замість колишніх, 

з'являться нові робочі місця, із підвищенням ролі творчих завдань, зі створення таких 

автоматизованих систем і складання програм управління ними.42 

На думку Клауса Шваба сьогодні проявляються ознаки четвертої промислової 

революції, яка характеризується злиттям технологій і розмиванням кордонів між фізичними, 

цифровими і біологічними сферами.43 Тобто, ЗВО знову знаходиться у трансформаційному 

стані, та потребує нових підходів та методів управління. 

На сьогодні, окрім вище зазначених у таблиці, особлива роль ЗВО закладена у: 

1. Забезпеченні трансферу знань та технологій від науки до промисловості та бізнесу 

через забезпечення потоків випускників з університетів до виробництва, що особливо 

актуально в технічних галузях; забезпечення випускників або дослідників, які залишають 

університети, до відкриття нових фірми в інкубаторських центрах або наукових парках; 

                                                             
42 Родченко В. Б., Свіденська М. С. (2017). Промислова революція та виклики розвитку вищої освіти За 

матеріалами міжнародної конференції «Проблеми та перспективи територіального соціально-економічного 

розвитку» в Ополе, Польща. 
43 Шваб К. (2016). Четверта промислова революція. 
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забезпеченні дослідників, які працюють в якості науково-дослідних та науково-дослідних 

консультантів або працюють у правліннях компаній. 

Передача знань – це процес, в результаті якого наукові дослідження, відкриття, 

винаходи, інтелектуальна власність, технологія, дані і ноу-хау передаються від одних 

зацікавлених сторін іншим. Найбільш часто цей термін означає передачу таких активів 

вузами і НДІ промисловим підприємствам або державним організаціям з метою отримання 

економічної вигоди і розвитку індустрії.44 

Термін «передача знань» часто використовується як синонім терміну «передача 

технології», але вони мають різне значення. Передача технології полягає в передачі 

інноваційних рішень, які охороняються різними правами інтелектуальної власності. 

Передача знань – це більш широкий термін, який охоплює інші області дослідницької 

діяльності, включаючи суспільні науки, а також менш формальні механізми передачі.  

Знання можуть передаватися за різними офіційними й неофіційними каналами. 

Офіційні канали, як правило, ґрунтуються на правових механізмах, за допомогою яких 

сторони чітко визначають умови передачі певних інтелектуальних активів. До їх числа 

належать ліцензування, переуступка прав, угоди про співпрацю, угоди про передачу 

матеріалів, угоди про фінансування наукових досліджень, угоди про надання 

консультаційних послуг, франчайзинг і створення компаній-спінофф і стартапів. 

У разі академічних закладів все більш широке застосування отримує неформальна 

передача знань, так як поширенню знань по всьому світу в значній мірі сприяє висока 

мобільність науково-дослідних працівників і студентів. Під неофіційними каналами 

розуміються особисті договори і, відповідно, прихована передача знань. Прикладами 

служать мобільність людського капіталу, публікації, навчання, спілкування в рамках 

конференцій і семінарів, неформальний обмін між представниками дослідницьких або 

наукових кіл і промисловості, працевлаштування студентів тощо. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Інноваційний ланцюжок трансферу знань 

 

 

                                                             
44 Часті питання: передача знань для вузів та НДІ. 
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2. Створення знань на основі науково-дослідних робіт у фірмах, науково-дослідних 

лабораторіях та університетах. Тобто створення знань через дослідження, і потім 

використання цього знання через підприємництво. Одним з найефективнішим методом 

оцінки технологічного розвитку є концепція рівнів готовності технологій (TRL), яка 

спочатку застосовувалася лише для оцінки зрілості технологій в авіаційно-космічних 

програмах, а зараз використовується широко в світі для багатьох сфер діяльності45. 

 

Таблиця 2. Освітні учасники процесу створення знань 

Рівні готовності до 

технологій 
Необхідні компетенції/дії 

Інституції, що 

надають 

можливості 

TRL 1: Основні 

дослідження 

 

Формулювати ідею, виявляти основні принципи, проводити аналіз 

існуючих на ринку рішень, визначати потребу у новому продукті, 

формулювати перспективне технологічне / алгоритмічне / 

архітектурне рішення. Проводити експертний аналіз пропонованого 

рішення: цінність, зручність, реалізація, прибутковість, 

затребуваність, захищеність бізнесу, корисність для розвитку 

технологічної бази виконавця. 

ЗВО 

TRL 2: Розробка 

технології 

Формулювати концепцію технології / продукту і / або її застосування, 

технічну пропозицію. Проводити аналітичний огляд в рамках 

дослідження, показуючи достовірність і відсутність аналогічних 

рішень. Формулювати попереднє технічне завдання, визначати 

архітектуру (опис основних компонентів і їх зв'язків) продукту: 

платформа для вирішення, компоненти, зв'язок і взаємодія між ними, 

проводити моделювання продукту, розробляти попередній дизайн. 

Проводити попередній патентний аналіз, аналіз промислових і 

технологічних ризиків. 

ЗВО 

TRL 3: Прикладне 

дослідження – доказ 

концепції 

Проводити власні дослідження: виготовити спрощений лабораторний 

зразок (макет), розробити методологію тестування, на фізичному / 

віртуальному досвіді підтвердити аналітичні передбачення ключових 

характеристик, підтвердити концепцію.  

ЗВО, Бізнес-

інкубатор 

TRL 4: Прототип 
малого масштабу 

Виготовляти лабораторний зразок (модель) на лабораторному 
устаткуванні. Проводити тестування в розширеному діапазоні 

параметрів, перевіряти основні характеристики зв'язку з іншими 

елементами системи. За результатами тестування проводити 

порівняльний аналіз даної спрощеної моделі з остаточним чином 

системи.  

Бізнес-
інкубатор, 

Науковий парк 

TRL 5: Прототип 

великого масштабу 

Виготовляти експериментальний зразок в реальному масштабі по 

напівпромислової технології, інтегрувати основні технологічні 

компоненти, проводити випробування розширеного набору функцій в 

лабораторному середовищі з моделюванням основних зовнішніх умов 

і взаємодії з іншими виробами, узгоджувати результати з технічним 

завданням.  

Бізнес-

інкубатор, 

Науковий парк 

TRL 6: Прототипова 

система – комерційна 
доцільність 

Проводити демонстрацію в умовах, відповідних реальності. 

Виготовляти репрезентативне повнофункціональний зразок на 
прототипі виробничої лінії і протестований в лабораторії в умовах, що 

відтворюють реальність з високою точністю.  

Бізнес-

інкубатор, 
Науковий парк 

TRL 7: 

Демонстраційна 

система 

Виготовляти дослідний зразок в реальному масштабі на пілотній 

виробничої лінії. Проводити його демонстрацію в реальних умовах 

експлуатації 

Науковий парк 

TRL 8: Перша у 

своєму роді 

комерційна система 

Виготовляти повнофункціональний зразок (реальна функціонуюча 

система) на виробничій лінії. Проводити повне тестування 

остаточного варіанту зразка в складі системи в очікуваних умовах 

реальної експлуатації.  

Науковий парк 

TRL 9: Повне 

комерційне 

застосування 

Виправлення дефектів реально функціонуючого продукту. Випуск 

серійного продукт. 

Індустріальний 

парк 

 

                                                             
45 UNCTAD Prosperity for all. 
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Процес розробки технологій при суворому дотриманні концепції TRL організовується 

за ієрархічним принципом – від стадії фундаментальних теоретичних досліджень до стадії 

валідації штатної системи (готового продукту) в реальних умовах експлуатації, 

передбачаючи послідовне проходження технологічного ланцюжка з 9 рівнів готовності. ЗВО 

є початковим та активним учасником цієї концепції. 

Бар’єрами для перетворення дослідження в комерційні знання є фільтр знань. За якість 

і цінність академічних наукових досліджень відповідає інституціональний фільтр, що 

складається з організаційних бар’єрів, політики ЗВО та відсутності розуміння та стимулів 

для комерціалізації. Основним результатом наукових досліджень часто є 

висококваліфікована робоча сила. Чим вищими є бар’єри на шляху комерціалізації 

результатів наукових досліджень, тим більшою є частка результатів досліджень, що 

поширюються через підготовку кваліфікованої робочої сили. 

Наступними компонентами фільтру академічних знань є фільтри економічної та 

комерційної цінності, які відображають можливість конвертувати розкриття інформації про 

виноходи у сферу інтелектуальної власності, щоб потім комерціалізувати її за допомогою 

ліцензій та стартапів. Чим більше є перешкод на шляху до комерціалізації результатів 

наукових досліджень, тим товстішим є фільтр знань.46 

3. Доступність знань про університет для компаній, тобто активна їх інтеграція через 

інститути передачі знань. При підготовці студентів до підприємницької діяльності, 

створюванні інновації як інституції та формуванні майданчика концентрації 

підприємницьких активностей і нетворкінгу ЗВО необхідно налагодити більш змістовний 

діалог з представниками реального бізнес-середовища.  

Забезпечення функціонування таких ролей зумовлюють для вишів нові можливості.  

1. Набуває важливості побудова критичної маси на основі стратегічних партнерств та 

моделі чотириразової спіралі, де інновації є результатом інтерактивного процесу за участі 

різних сфер акторів, кожна з яких вкладає в цей процес відповідно до її інституційної функції 

в суспільстві. Університети є базою знань та можливостей, орієнтуючись на дослідження та 

освіту. 

Внутрішні зацікавлені сторони, такі як власники розробок та інвестори, реалізують свої 

очікування у оцінці та погодженні винаходу, та фінансовій віддачі за плоди їхніх досліджень, 

а освітні установи мають свою інтереси у побудові гарних відносин з промисловістю, 

отримання доходів за дискреційні витрати на дослідження, визнання з боку державних 

законодавчих органів. 

Задоволення очікувань зовнішніх зацікавлених сторін, таких як корпорацій, венчурних 

капіталістів та підприємців, реалізується через швидкість та простоту угод, отримання 

висококваліфікованих кадрів та ідей. Держава отримує нові товари та послуги, роботу в 

нових галузях, збільшення податкових надходжень, прибуток на інвестиції. Суспільний 

інтерес зумовлюється тим, що університет працює в інтересах суспільства, створюючи нові 

товари та послуги, вакансії та підвищує загальний розвиток суспільства. 

Для успішної науково-дослідної співпраці університету та бізнесу потрібна велика 

кількість спільних робіт. Фінансування промислових досліджень вимагає частого та 

відкритого спілкування: 

- Формування спонсорських досліджень; 

- Неформальна співпраця – залучення підприємств до навчання; 

- Передача матеріалів 

- Передача знань та впровадження у діяльність – ліцензування технологій; 

- Розвиток підприємництва – залучення інвесторів для стартапів; 

- Консалтинг підприємств; 

- Корпоративний радник університету для забезпечення практичної складової 

навчання. 

                                                             
46 Романовський О. О. (2012). Інноваційна діяльність дослідницький підприємницький університетів США: 

монографія, Київ, НПУ імені М. П. Драгоманов, с. 87. 
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2. Орієнтація університетів спрямована на суспільні виклики та інновації. 

Зосереджуючи увагу на підвищенні загальної мотивації до інновацій; наголошуючи на 

важливості підходу в реальному житті та в реальному випадку, тобто скорочення розриву 

компетентностей та просування до відкритих інновацій 2.0, що базуються на принципах 

інтегрованого співробітництва, спільного створення загальної вартості, культивування 

інноваційних екосистем, розробки та використання експоненційних технологій і надзвичайно 

швидкого прийняття інновацій. 

Інновації завжди відбуваються в динамічній екосистемі. Університети слідкують за 

своєю уявою, а компанії слідкують за ринками, тому необхідно постійно узгодження цих 

компонент. У зв’язку із постійною динамікою відбуваються зміни у функціонуванні бізнес-

моделі, тому адаптації до мінливого середовища та експерименти вимагають змін практик 

передачі технологій та знань. Все більше зростає важливість гнучкості університету. На 

сьогодні університет реалізує цей процес через: 

- Формальну освіту: навчання на у всіх рівнях освіти (бакалавр, магістр, доктор 

філософії, доктор наук). 

- Дослідницьку освіту: спільні дослідження викладачів та студентів, публікації.  

- Практичну освіту: проходження практик у державних та бізнес установах, дуальна 

освіта.  

- Неформальну освіту: набуття м’яких навичок, участь у формуванні стартап-

компаній, участь у бізнес-інкубаторах. 

- Перехід до результатів отримання освіти: управління винахідництвом, ліцензування 

та патентування інтелектуальної власності. 

Такі процеси передачі знань потребують тісної співпраці між університетами, 

компаніями та урядом. Надзвичайно важливим стає формування мереж, що приносять різні 

ефекти до університетської екосистеми. 

3. Забезпечення формування підприємницької можливості, тобто орієнтація 

університету на спроможність відкриття підприємництва через підвищення 

підприємницького розуміння та діяльності через діалог між наукою та суспільством, 

створення платформ та інших передумов для запуску таких як: бізнес-інкубатори, наукові 

парки тощо. 

Підприємницька та інноваційна спрямованість ЗВО призначена для того, щоб дати 

можливість студентам та персоналу продемонструвати підприємливість, інновації та 

творчість у навчанні, наукових дослідженнях та третій місії. Діяльність ЗВО спрямована на 

підвищення рівня навчання, отримання знань та обміну у дуже складних і мінливих 

суспільних умовах та присвячена створенню суспільної цінності через процеси відкритого 

залучення. 

Виділяють 8 рамочних вимірів забезпечення функціонування інновацій у ЗВО: 

1. Лідерство та уряди. Сильне лідерство та належне управління є вирішальними для 

розвитку підприємницької та інноваційної культури у ЗВО. Багато ЗВО включають слова 

«підприємство» та «підприємництво» у свої місії, але для підприємницьких установ це 

більше, ніж довідник. 

2. Організаційна спроможність: фінансування, люди та стимули. Організаційна 

спроможність ЗВО визначає його здатність виконувати свою стратегію. Якщо ЗВО прагне 

здійснювати підприємницьку діяльність для підтримки своїх стратегічних цілей, то ключові 

ресурси, такі як фінансування та інвестиції, люди, досвід і знання, а також системи 

стимулювання повинні бути на місці, щоб підтримувати та розвивати його потенціал для 

підприємництва. 

3. Підприємницьке викладання та навчання передбачає вивчення інноваційних методів 

навчання та пошук способів стимулювання підприємницького мислення. Це не лише 

вивчення підприємництва, це також отримання досвіду підприємництва та набуття навичок 

та компетенцій для розвитку підприємницького мислення. 
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4. Підготовка та підтримка підприємців. ЗВО можуть допомогти студентам, 

випускникам і співробітникам розглянути можливість відкриття бізнесу як варіант 

кар'єри. На початку важливо допомогти особам замислитися над комерційними, 

соціальними, екологічними цілями чи цілями способу життя, пов’язаними з їхніми 

підприємницькими прагненнями та намірами. Для тих, хто вирішить почати бізнес чи інше 

підприємство, можна запропонувати цільову допомогу у створенні, оцінці та реалізації ідеї, 

розвитку навичок, необхідних для успішного підприємництва, і, що важливо, пошуку 

відповідних членів команди та отримання доступу відповідні фінанси та ефективні мережі. 

Пропонуючи таку підтримку, ЗВО в ідеалі має діяти як частина ширшої екосистеми 

підтримки бізнесу, а не працювати ізольовано. 

5. Цифрова трансформація та можливості. ЗВО вже впроваджують цифрові технології, 

однак охоплення та інтеграція різниться між установами та всередині них. ЗВО мають 

максимально використовувати можливості цифрової трансформації та розглядати цифрові 

технології як ключову роль.  

6. Обмін знаннями та співпраця. Обмін знаннями є важливим каталізатором 

організаційних інновацій, просування викладання та досліджень, а також місцевого 

розвитку. Це безперервний процес, який включає «третю місію» ЗВО, яка визначається як 

стимулювання та безпосереднє застосування та експлуатація знань на благо соціального, 

культурного та економічного розвитку суспільства. Мотивація для розширення співпраці та 

обміну знаннями полягає у створенні цінності для ЗВО та суспільства. 

7. Інтернаціоналізована інституція. Інтернаціоналізація – це процес інтеграції 

міжнародного чи глобального виміру в розробку та надання освіти, досліджень та обміну 

знаннями. Інтернаціоналізація – це не самоціль, а засіб змін і вдосконалення. Він 

запроваджує альтернативні способи мислення, ставить під сумнів традиційні методи 

навчання та відкриває управління та управління для зовнішніх зацікавлених сторін. Тому це 

дуже сильно пов’язано з підприємництвом. ЗВО не може бути підприємницьким, не будучи 

міжнародним, але ЗВО може бути міжнародним, не будучи підприємницьким чи 

інноваційним. 

8. Вимірювальний вплив. Підприємницькі/інноваційні ЗВО мають розуміти вплив змін, 

які вони спричиняють у своєму закладі. Концепція підприємницького / інноваційного ЗВО 

поєднує інституційне самосприйняття, зовнішню рефлексію та підхід, заснований на доказах. 

Проте вимірювання впливу у ЗВО залишається недостатньо розвиненим. Нинішні 

вимірювання, як правило, зосереджуються на кількості побічних ефектів, обсягах та якості 

створення інтелектуальної власності та прибутку від наукових досліджень, а не на 

підприємницькій діяльності випускників, результати викладання та навчання, збереження 

талантів, внесок у місцевий економічний розвиток або вплив ширший підприємницький 

порядок денний. У цьому розділі визначаються сфери, в яких установа може виміряти вплив.  

Вдосконалення підходу до стимулювання підприємницької спрямованості можливе 

через: 

- забезпечення різноманітних формальних можливостей навчання для розвитку 

підприємницьких настроїв та навичок (нові навчальні програми, орієнтовані на 

підприємництво, включення основних та вибіркових дисциплін, що формують 

підприємницькі компетенції, до освітніх програм). 

- надання різноманітних неофіційні можливості та досвіду для стимулювання 

розвитку підприємницьких настроїв та навичок (проведення стартап-тиждней, челенджей, 

конкурсів бізнес-планів, організацію простору виробника, спільного робочого простору для 

молодих компаній, хакатонів, тощо). 

- підтвердження результатів підприємницького навчання, що зумовлює розробку та 

виконання підприємницької навчальної програми 

- залучення зовнішніх зацікавлених сторін до спільної розробки та забезпечення 

навчальних планів. 
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- інтеграція результатів досліджень підприємництва в пропозицію щодо 

підприємницької освіти. 

4. Університети можуть відігравати вирішальну роль у створенні регіональних 

інноваційних екосистем, зосереджуючись на культурі співтворчості та мережах через 

збільшення ініціатив для міста та регіону, забезпечуючи рух ідей знизу вгору. Створення 

живих лабораторій та тестових статей для інновацій дозволить вибудувати співпрацю, 

займаючи позицію інноваційного центру, що прискорить рух до експериментів, 

демонстрацій та швидкого прототипування. 

5. Університети мають можливість зміни – зосередитись на створенні нової культури та 

оркестрації. 

Таким чином, основними факторами ендогенного росту цінності компетентностей ЗВО 

є те, що вони починають цінувати важливість розвитку підприємництва як ключової 

поперечної компетенції. Не дивлячись на те, що загальний підхід до викладання все ще 

досить традиційний, тобто спрямований на передачу та засвоєння знань, а не на активне 

навчання та розвиток розуму, ЗВО активно заохочують людей розвивати ставлення, навички 

та знання, щоб стати підприємцями. ЗВО освоюють роль майданчика для широкого і 

багатого спектру ініціатив, деякі розробляються знизу та керуються ініціативами ЗВО. 
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1.4. ACCELERATED ASSESMENT OF FATIGUE STRENGTH CHARACTERISTICS 

 

1.4. ОПЕРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРУ ВТОМІ 

 

Традиційна методика випробувань на втому47 потребує значної кількості об'єктів та 

витрат часу на проведення випробувань, що не дозволяє оперативно приймати 

конструкторсько-технологічні рішення при створенні нової техніки, модернізації та ремонті 

існуючої. Тим часом застосування прискорених методів визначення характеристик опору 

втоми відкриває широкі можливості у зазначеному напрямку48. Такі методи дозволяють 

економити як кількість випробуваних об'єктів, так і тривалість випробувань. Застосування 

прискорених методів дозволяє вирішити три задачі щодо побудови кривої втоми. Перша 

полягає у визначенні границі витривалості зразків і деталей машин. Ця задача є 

найпоширенішою і найбільш трудомісткою, тому застосування прискорених методів тут 

найефективніше. Другою задачею є побудова похилої ділянки кривої втоми, з допомогою 

якої можна оцінювати довговічність на будь-якому рівні напружень. У третій задачі 

поєднуються перша і друга і висувається вимога отримання кривої багатоциклової втоми. 

Зі сказаного витікає, що прискорені методи визначення характеристик опору втомі 

будуть знаходити все ширше застосування для вирішення багатьох практичних завдань. 

Прискорені методи ґрунтуються на різноманітних передумовах, що враховують 

складний процес руйнування матеріалу деталі при циклічному навантаженні. Серед великої 

групи цих методів перспективними є ті, що дозволяють будувати індивідуальну криву 

багатоциклової втоми за результатом випробування одного об'єкта49. Для отримання кривої 

втоми потрібно проводити випробування при нерегулярному, або регулярному режимі 

навантаження. Якщо параметри циклу навантаження під час випробувань незмінні, такий 

режим називають регулярним, а якщо вони змінюються у часі – то нерегулярним. 

Методи побудови індивідуальної кривої втоми при нерегулярному навантаженні 

припускають плавну або ступінчасту зміну напружень випробування. З практичної точки 

зору недоліком таких методів можна вважати режим навантаження, тобто використання 

принципу збільшення інтенсивності навантаження, що ускладнює проведення експерименту. 

Крім цього виникає потреба у ретельному контролі режиму навантаження. Теоретично не 

безперечним є використання лінійної гіпотези підсумовування пошкоджень при обробці 

результатів випробувань. Ця гіпотеза викликає нарікання у зв'язку з тим, що сума 

накопичених ушкоджень може значно відрізнятися від одиниці50. 

Прискорені методи, які засновані на регулярному навантаженні, є якісно новим кроком 

у розвитку методів побудови індивідуальної кривої багатоциклової втоми. 

Експериментально, вони легко відтворюються, оскільки використовують найпростіший 

спосіб навантаження. Як додаткову інформацію для побудови індивідуальної кривої втоми 

вони використовують відомі статистичні або знову виявлені закономірності руйнування 

втоми. У зв'язку з цим виконується вивчення втомних зламів деталей, оскільки напруження в 

момент долому об’єкту можна пов'язати із його характеристиками міцності.  
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сопротивления усталости в практических приложениях, с. 63-72. 
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характеристик сопротивления усталости, с. 15-19. 
50 Когаев В. П., Махутов Н. А., Гусенков А. П. (1985) Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и 

долговечность: Справочник, с. 179. 
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Результати втомних випробувань подаються у вигляді кривих втоми, що встановлюють 

зв'язок між рівнем напруженням σ і відповідною кількістю циклів до руйнування N. Для 

опису кривої втоми, розташованої в області багатоциклової втоми (N > 105 циклів) 

використовуються різні математичні залежності, серед яких найбільш поширеними є 

показникова (1), степенева (2) та Вейбулла (3)51 
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де К, С1, m, C, mW, CW, σd1, σd, σdW – параметри рівнянь (1)÷(3), NG – абсциса точки зламу 

кривої втоми відповідно до рівнянь (1) і (2). Рівняння (3) включає границю витривалості σR і 

є єдиним для всієї кривої багатоциклової втоми на відміну від рівнянь (1) і (2). 

Якщо рівняння (1)÷(3) лінеаризувати, то для побудови похилої ділянки кривої втоми 

необхідно знати показник її нахилу (К, m, mW) або початкову абсцису (С1, C, CW) або 

початкову ординату (σd1, lgσd, lg(σdW-σR)), яка визначає умовну границю міцності (σd1, σd, 

σdW), (див. Рис. 1). Лінеарізація рівнянь (1)÷(3) досягається їх логарифмуванням. 
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Рис. 1. Схеми лінеаризованих кривих втоми: 

а – показникове рівняння (1) у лінеаризованій формі NKKC lgσ 1 
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в – рівняння Вейбулла (3) у лінеаризованій формі 
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с. 51. 



29 

Термін «умовна границя міцності» було запропоновано В. М. Гребенником, який 

досліджував збудовані в координатах lgN–σ криві втоми, отримані за даними випробувань на 

круговий згин лабораторних зразків52. Було виявлено, що похилі ділянки кривих втоми при 

продовженні їх до перетину з віссю ординат (вісь σ) відсікають на останній напруження, що 

становлять 1,15÷1,25 границі міцності при розтягуванні σв, тобто приблизно відповідають 

границі міцності при згині. Отже В. М. Гребенник запропонував початкову ординату 

розглядати як границю міцності при згині. Це напруження він назвав умовною границею 

міцності. 

З Рис. 1 видно, що якщо за результатом випробування одного об'єкта (σ, N), знаючи 

умовну границю міцності, можна легко визначити параметри показникового рівняння (1) 
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і степеневого рівняння (2) 
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σ
lg
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N
m  ,      NmC lgσlg  .            (5) 

 

Для рівняння Вейбулла (3) потрібно знати ще й границю витривалості σR, що дозволить 

одразу побудувати індивідуальну криву втоми з параметрами 
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 ,         NmC RWW lgσσlg  .      (6) 

 

Дослідимо, як співвідносяться між собою умовні границі міцності σd1, σd та σdW для 

найпоширеніших видів кривих втоми. З цією метою були проведені втомні випробування 

зразків із сталі 4553 з кільцевім концентратором напружень (теоретичний коефіцієнт 

концентрації напружень Kt = 1,77), (див. Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Зразок для втомних випробувань 

 

Розміри та характеристики зразків: L = 226 мм; D = 12 мм; d = 7,5 мм; t = 2,25 мм; 

R = 1 мм та кут ω = 80°08′. 

Хімічний склад сталі 45: 0,45% С; 0,19% Si; 0,50% Mn; 0,03% S, 0,02% P, решта Fe. 

Механічні властивості: границя міцності σв = 640 МПа; умовна границя плинності 

σ0,2 = 360 МПа; відносне подовження δ = 16%; твердість 150÷156 HB. 

Випробування проведено при чистому круговому згину з частотою навантаження 

50 Гц. База випробувань становила Nб = 107 циклів. Напруження випробування σ і кількість 

циклів до руйнування N представлені в Табл. 1.  

                                                             
52 Гребенник В. М., Цапко В. К. (1989) Надёжность металлургического оборудования. Справочник, с. 40-62. 
53 ДСТУ 7809:2015. (2016) Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої 

якісної конструкційної сталі [Чинний від 2016-04-01]. С. 3-6. 
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Таблица 1. Результати втомних випробувань 

σ, МПа N, цикл. σ, МПа N, цикл. σ, МПа N, цикл. σ, МПа N, цикл. 

275 105 300 275 193 600 250 349 300 225 513 600 

275 111 600 250 162 600 250 357 100 225 676 700 

275 157 200 250 188 300 225 367 300 225 719 100 

275 169 400 250 262 600 225 437 800 200 2 447 600 

 

Середнє значення границі витривалості визначено методом «вгору-вниз»54 та становить 

σR = 195 МПа. 

Після статистичної обробки методом найменших квадратів55 у відповідності до 

лінеаризованих форм рівнянь (1)÷(3) отримані їх параметри: для рівняння (1) К = 61,51 МПа, 

С1 = 9,50; для рівняння (2) m = 8,98, С = 26,96; для рівняння (3) mW = 1,24, СW = 7,52. Значення 

умовних границ міцності для цих рівнянь відповідно дорівнюють: 
 

МПа58450,951,61σ 11  CKd , 

МПа10031010σ 98,8/96,26/  mС
d , 

МПа11742681019510σσ 24,1/52,7/
 WW mС

RdW . 

 

З розрахунку виходить, що умовні границі міцності у зазначених кривих втоми істотно 

відрізняються один від одного. Таким чином, за результатами проведених досліджень можна 

зробити висновок, що умовна границя міцності не є універсальною характеристикою 

матеріалу (як, наприклад, границя міцності), тому що її величина залежить від прийнятого 

виду кривої втоми. Очевидно, механічні характеристики (границя міцності при розтягуванні 

або згині, справжній опір руйнуванню тощо) матеріалу об'єкта випробувань не можуть 

використовуватися для оцінки умовної границі міцності, оскільки вони не враховують вплив 

форм і розмірів об'єктів. Очевидно, отримане В. М. Гребенником співвідношення 

σd1 = (1,15÷1,25) σв
56 справедливе лише для гладких зразків і може бути поширене на реальні 

деталі. 

Як зазначалося вище, при втомному руйнуванні форма, розміри і розташування зони 

долому кожної деталі є індивідуальними. Звідси випливає, що як засіб оцінки початкової 

ординати для тієї чи іншої математичної залежності для кривої втоми можна 

використовувати номінальне максимальне напруження σнmax, що виникає в момент 

руйнування об'єкта. Це напруження можна трактувати як аналог істинного опору 

руйнуванню при випробуваннях матеріалу на розрив, як відношення руйнівної сили до площі 

перерізу шийки і воно значно перевищує границю міцності. Разом з тим це напруження має 

іншу природу: зона долому визначається досягненням втомної тріщини граничних розмірів, 

причому розвиток тріщини майже не пов'язаний з пластичною деформацією макрооб'ємів, а 

підготовлений багаторазовим впливом напружень, менших за границю витривалості. Втомна 

тріщина, що утворилася і безперервно зростає в процесі навантаження, внаслідок змикання і 

розмикання її берегів сама впливає на величину цього напруження. Номінальне максимальне 

напруження, знайдене по втомному зламу, може бути характеристикою об'єкта незалежно від 

конструкції та розмірів останнього.  

З іншого боку, зазначене напруження яке відповідає одному, останньому циклу 

навантаження, логічно уподібнити умовній границі міцності, що визначає початкову 

ординату лінеаризованої кривої багатоциклової втоми продовженої до осі ординат 

(див. Рис. 1). 

                                                             
54 Трощенко В. Т., Сосновский Л. А. (1987) Сопротивление усталости металлов и сплавов: Справочник часть 1, 

с. 266-267. 
55 Там само, с. 122. 
56 Гребенник В. М., Цапко В. К. (1989) Надёжность металлургического оборудования. Справочник, с. 40-62. 
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Щоб номінальне максимальне напруження могла бути згаданою вище характеристикою 

об'єкта при циклічному навантаженні, необхідно, щоб воно залишалося практично 

незмінним за будь-якого рівня навантаження в багатоцикловій області. Це означає, що 

об'єкти даного типу і в тому випадку, коли випробовувалися при напруженнях, що 

наближаються до області малоциклової втоми, як і в тому випадку, коли вони 

випробовувалися при напруженнях, що наближаються до границі витривалості, повинні мати 

близьке номінальне максимальне напруження.  

Очевидно, перш ніж прийматися за перевірку цього припущення, необхідно розробити 

методику обчислення номінального максимального напруження з урахуванням змикання 

берегів втомної тріщини при циклічному навантаженні. 

Номінальне максимальне напруження σнmax пропонується визначати за результатом 

макрофрактографічного аналізу, тому методика знаходження цих напружень справедлива 

для деталей, що мають чітко виражену зону долому. Особливість такої методики в 

основному пов'язана зі зміною зламів при різних видах навантаження. Розглянемо 

визначення σнmax на прикладі циклічного згину. 

Розглянемо деталь круглого перерізу, який є дуже характерним для багатьох 

машинобудівних конструкцій. Слід зазначити, що деталі машинобудівного призначення, що 

зазнають циклічного навантаження, мають, як правило, прості геометричні форми в 

небезпечних перерізах. Принаймні щодо них можна припустити наявність хоча б однієї осі 

симетрії. При аналізі втомних зламів таких деталей видно, що вони мають дві яскраво 

виражені зони: повільного розвитку тріщини втоми та долому. 

Нехай задана деталь круглої форми, що має зону долому у вигляді замкнутої 

внутрішньої фігури (Рис. 3), що характерне для зламів деталей з концентрацією напружень 

при циклічному згині57.  

 

  

а) б) 

Рис. 3. Схема змикання берегів тріщини при згині з обертанням: 

а – стиск у зоні верхніх волокон; б – стиск у зоні нижніх волокон 

 

Фронт тріщини глибиною Н утворює деяку криву L0, що обмежує «живий переріз» з 

площею F0, центр ваги якого розташовується на відстані уА від центральної осі деталі. При 

згині берега тріщини стуляються, утворюючи сегмент з площею Fc, обмежений нейтральною 

лінією n-n та контуром перерізу. «Живий переріз» або його частина утворюють зону розтягу 

з площею Fр. Наведені на Рис. 3 стани виникають при згині з обертанням для двох 

екстремальних положень деталі при повороті на 180°. 

Оскільки момент опору фігури утвореної при змиканні берегів тріщини, відносно 

нейтральної лінії на Рис. 3а менший, то напруження σнmax, що виникає в точці С більше, ніж у 

                                                             
57 Трощенко В. Т., Сосновский Л. А. (1987) Сопротивление усталости металлов и сплавов: Справочник часть 1, 

с. 55. 
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точці B. Тому в подальшому при визначенні номінального максимального напруження 

обмежуватимемося випадком, зображеним на Рис. 3а. 

Реальні форма зон долому деталей  з концентратором напружень зазвичай є близькими 

до кругових (Рис. 4а). Для спрощення розрахунків замінимо таку зону долому на рівновелике 

за площею коло з радіусом ρ (Рис. 4б) Очевидно, що така заміна не повинна суттєво 

позначитись на результатах розрахунків. 

Для обчислення номінального максимального напруження σнmax визначимо положення 

нейтральної лінії n-n, що розмежовує зони розтягування та стиснення.  

Для цього скористаємося двома рівняннями статики 
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де σ – нормальне напруження, що виникає в розглянутій складової фігурі при згині; 

Fc – площа сегмента кола радіусом d; Fp – площа кола радіусом ρ або його сегмента;               

у – відстань, що відраховується від лінії n-n; М – зовнішній згинальний момент. 

При руйнуванні об'єкта напруження σнmax знаходиться в області пластичності діаграми 

деформування (залежність між напруженням σ та відносними деформаціями ε), що 

призводить до порушення лінійного закону Гука.  

 

  

а) б) 

Рис. 4. Зона долому при згині для об'єктів, що мають замкнутий повноповоротний фронт 

тріщини: а – для деталі за даними роботи58; б – схема для розрахунку σнmax 

 

Тому залежність між відносними деформаціями ε і напруженнями σ описуємо 

залежністю Гука у сфері пружних деформацій, а області пластичних деформацій – формулою 

Прандтля59  
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де Е – модуль пружності першого роду; εпл – відносна деформація, що відповідає 

границі плинності σпл; Е1 – модуль пластичності.  

                                                             
58 Macek W., Robak G., Zak R., Branco R. (2022) Fracture surface topography investigation and fatigue life assessment 

of notched austenitic steel specimen, р. 5. 
59 Когаев В. П., Махутов Н. А., Гусенков А. П. (1985) Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и 

долговечность: Справочник, с. 15.  
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Використовуючи гіпотезу плоских перерізів, справедливу і при пластичних 

деформаціях, знаходимо, що 
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ε
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ymax  ,       (9) 

 

де максимальна відносна деформація, що відповідає напруженню σнmax, визначається за 

залежністю Прандтля 
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ymax – відстань від найбільш віддаленої точки зони розтягування (точка С) до 

нейтральної лінії n-n, уmax = ун + ρ; ун – ордината нейтральної лінії щодо осі Ах1. З 

рекомендацій, наведених у роботі60 приймемо модуль пластичності рівним Е1 = 0,1Е. 

Елементарні площі сегментів зон розтягування та стиску визначимо з Рис. 4б 
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Підставляючи елементарні площі (10) і (11) у рівняння (7), отримаємо систему двох 

інтегральних рівнянь для визначення координати уН та номінального максимального 

напруження σнmax 
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де індекс «р» означає обчислення інтеграла за площею розтягування; індекс «с» – за 

площею стиснення; індекс «пр» – по зоні пружності; індекс «пл» – по зоні пластичності. 

Інтеграли, що входять до системи рівнянь (12) відповідно дорівнюють 

 

dyyyy
y

E
I н

yу

ymax

max
прp

пл
22 )(ρ

ε2 0

0




 


,      

 

де упл – ордината межі зони пластичності, упл=уmax·εпл/εmax; y0 – початкова ордината 

інтегрування для зони розтягування;
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60 Там само, с. 15-16. 
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Розв'язання системи рівнянь (7) дозволяє визначити дві величини: відстань ун, яка 

визначає положення нейтральної лінії n-n та напруження σнmax, що шукається. 

Визначене за запропонованою методикою номінальне максимальне напруження можна 

порівняти з умовними границями міцності кривих втоми (1)÷(3). Останні для різних 

математичних залежностей, як зазначено вище (див. Рис. 1), суттєво відрізняються між 

собою. При цьому виникає питання, яка з умовних границь міцності найкраще відповідає 

розрахованому номінальному максимальному напруженню σнmax. 

З цією метою звернімося до результатів розрахунків умовних границь міцності, 

наведених вище (σd1 = 580 МПа, σd = 1003 МПа та σdW = 1 174 268 МПа) у Табл. 1. 

Вони свідчать про те, що для розглянутих видів кривих втоми лише умовна границя 

міцності степеневого рівняння (2) може бути оцінена за допомогою напруження σнmax. Оцінка 

умовної границі міцності за іншими кривими втоми нереальні (для показникового рівняння 

σd1 = 580 МПа < σв = 640 МПа, а рівняння Вейбулла – σdW = 1 174 268 МПа >> σв = 640 МПа). 

Для підтвердження близькості напружень σнmax і σd = 1003 МПа наводимо за даними 

Табл. 1 напруження випробувань σ, результати макрофрактографічного аналізу зламу об'єкта 

ρ та уА (див. Рис. 4б), обчисленого напруження σнmax та його відхилення δ від умовної границі 

міцності σd, зводимо до Табл. 2. 

З Табл. 2 витікає, що скільки-небудь істотного впливу рівня навантаження на величину 

номінального максимального напруження не спостерігається. При кожному з використаних в 

дослідах рівні напружень індивідуальні значення σнmax бувають і більше і менше середнього, 

що вказує на прийнятність припущення про незалежність напруження σнmax від рівня 

напружень при випробуваннях або експлуатації об'єкта. 

Розглянута методика дозволяє вирішити задачу прискореного знаходження параметрів 

mпр і Cпр індивідуальної кривої втоми (2) за формулою (5) і тим самим визначити положення 

її похилої ділянки (див. Рис. 1б). Проведені розрахунки за даними Табл. 1 та 2 цих 

параметрів зведені в Табл. 3. Тут же зазначені їх відносні відхилення від параметрів m = 8,98, 

С = 26,96, отриманих під час статистичної обробки даних Табл. 1 методом найменших 

квадратів. З Табл. 3 видно, що індивідуальні значення mпр та Cпр визначаються в основному з 

точністю ±10%, а середні – до 5%. Такі відхилення параметрів не є занадто великими з 

погляду допустимої точності їх оцінки. Таким чином, вирішено першу частину задачі 

побудови індивідуальної кривої багатоциклової втоми. 
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Таблиця 2. Значення напружень σнmax та їх відхилення від умовної границі міцності 
Номер 

зразка 
σ, МПа ρ, мм уА, мм σнmax, МПа δ, % 

1 275 1,45 0,07 852 -15,1 

2 275 1,49 0,30 922 -8,1 

3 275 1,42 0,24 971 -3,2 

4 275 1,41 0,16 948 -5,5 

5 275 1,49 0,13 838 -16,4 

6 250 1,38 0,41 967 -3,6 

7 250 1,38 0,17 872 -13,1 

8 250 1,34 0,31 983 2,0 

9 250 1,40 0,69 1148 14,5 

10 250 1,34 0,07 863 -14,0 

11 225 1,23 0,52 1135 13,2 

12 225 1,28 0,32 948 -5,5 

13 225 1,34 0,29 849 -15,4 

14 225 1,30 0,41 952 -4,5 

15 225 1,36 0,65 1036 3,3 

16 200 1,31 0,90 1128 12,4 

Середнє значення 963 -4,0 

 

Наступним кроком для побудови кривої багатоциклової втоми є визначення границі 

витривалості. Використовуючи той факт, що абсциса точки зламу кривої втоми NG досить 

стабільна і знаходиться в діапазоні 106÷3·106 циклів61, приймаємо середнє значення 

NG = 2·106 циклів і визначимо границю витривалості з рівняння (2) у формі 
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Проведені розрахунки за формулою (13) та отримані відносні відхилення σRпр від 

знайденого методом «вгору-вниз» значення σR = 195 МПа наведено у Табл. 3. 

 

Таблиця 3. Характеристики індивідуальних кривих втоми та їх відхилення від отриманих 

при тривалих випробуваннях 
Номер зразка mпр δm, % Cпр δC, % σRпр, МПа δσR, % 

1 10,23 13,9 29,97 11,2 205,9 5,6 

2 9,61 7,0 28,48 5,6 203,2 4,2 

3 9,48 5,6 28,33 5,1 210,7 8,1 

4 9,73 8,3 28,96 7,4 213,2 9,3 

5 10,93 21,7 31,94 18,5 221,7 13,7 

6 8,87 -1,2 26,48 -1,8 188,4 -3,4 

7 9,72 8,3 28,59 6,0 196,4 0,7 

8 9,11 1,5 27,27 1,2 200,3 2,7 

9 8,37 -6,8 25,62 -5,0 203,3 4,3 

10 10,32 14,9 30,30 12,4 211,6 8,5 

11 7,92 -11,8 24,19 -10,3 181,4 -7,0 

12 9,03 0,6 26,88 -0,3 190,1 -2,5 

13 9,90 10,3 29,00 7,6 196,3 0,6 

14 9,37 4,3 27,91 3,5 202,4 3,8 

15 8,90 -0,8 26,85 -0,4 203,6 4,4 

16 8,31 -7,4 25,37 -5,9 197,1 1,1 

Середнє 

значення 
9,36 4,3 27,88 3,4 214,2 3,6 

                                                             
61 Там само, с. 138. 
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Аналіз проведених розрахунків показує, що знайдені індивідуальні значення σRпр мають 

невелику похибку визначення границі витривалості, що дозволяє використовувати 

формулу (13) для оцінювання σR. 

Запропонований однозразковий метод побудови індивідуальної кривої втоми, 

заснований на аналітичній методиці оцінювання номінального максимального напруження з 

використанням макрофрактографічного аналізу зламів, відрізняється від інших способів 

побудови кривих втоми простотою і мінімальною кількістю досліджуваних об’єктів. 

Методика легко відтворювана і надає індивідуальну інформацію про втомне руйнування 

об'єкта. Отримані дані можуть бути використані при прогнозуванні ресурсу деталей за 

результатами випробувань зразків з їх матеріалу, які працюють при заданих режимах 

навантаження62. 

Дана методика визначення максимального номінального напруження може отримати 

подальше застосування і для інших форм втомних доломів. 

Висновки. 

1. Показана можливість побудови індивідуальної кривої втоми за результатами 

випробувань одного об'єкта, доведеного до руйнування при регулярному навантаженні, що 

дозволяє значно скоротити загальні витрати на її побудову. 

2. Як додаткова інформація для побудови індивідуальної кривої втоми 

використовується макрофрактографічний аналіз зламу зруйнованого об'єкта. 

3. Проведене порівняння запропонованого прискореного методу з традиційним 

довготривалим свідчить, що похибка оцінки характеристик опору втоми зберігається у 

допустимих межах. 
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1.5. DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF PSYCHOLOGY 

 

1.5. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Реформування та модернізація сучасної освіти у напрямку інтеграції в Європейський 

освітній простір потребує кардинальної перебудови методики підготовки майбутніх фахівців 

у вищій школі. Актуальності набувають особистісно орієнтоване, студентоцентроване 

навчання. Здобувачі вищої освіти стають активними учасниками процесу едукації та вибору 

індивідуальної траєкторії свого професійного становлення63, суб’єктами діяльності, 

співавторами творчості. Адже, як відомо з наукових джерел64, жорсткого регламентування і 

постійного контролю за навчальною діяльністю студентів не достатньо для досягнення 

високих результатів. Для успішної едукації необхідні наявність власної ініціативи, умови для 

розкриття творчого потенціалу того, хто навчається65. Модернізації потребують і засоби 

підготовки спеціалістів нової формації. У руслі означеної проблеми актуальності та 

перспективності набуває питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

практиці вищої школи, використання сучасних цифрових інструментів і платформ.66 Зокрема 

це торкається викладання психологічних дисциплін. 

Можливості і сфери використання інформаційних технологій досить різноманітні, вони 

дозволяють:  

• змінювати характер розвитку, надання і розповсюдження знань, умінь та навичок;  

• відкривати можливості для оновлення змісту навчання і методів викладання;  

• розширити доступ до загального та професійної освіти;  

• змінити роль викладача в освітньому процесі (постійний діалог, перетворити 

інформацію в знання і розуміння).  

На сьогоднішній день набуває популярності використання інтернет-сервісів для 

створення цікавих дидактичних матеріалів з будь-якої теми з використанням текстів, 

зображень, відео та аудіо файлів, у тому числі інтерактивних. Дані сервіси стають зручним 

інструментом для створення електронного супроводу заняття або дистанційного курсу. Вони 

дають можливість зібрати всі необхідні ресурси для заняття: файли, веб-сайти, google 

документи, вбудувати потрібні файли та он-лайнові вправи. Створені завдання можна 

розмістити в блозі, отримавши відповідний код, створити QR-код до заняття, який можна 

надіслати та розмістити в соціальних мережах. 

Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям сьогодні в нас є більше 

можливостей ефективно організовувати індивідуальну і групову роботу студентів.  

Численними дослідженнями в психології доведено, що зорові аналізатори володіють 

значно більш високою пропускною здатністю, чим слухові. Око здатне сприймати мільйони 

біт у секунду, вухо – тільки десятки тисяч. Інформація, сприйнята очима, більше осмислена й 

краще зберігається в пам’яті. Педагогічно доцільне й методично грамотне застосування 

аудіопристроїв збільшує обсяг засвоюваної інформації на 15%, візуальних пристроїв – 

на 25%, використання аудіовізуальних засобів забезпечує засвоєння навчальної інформації 

обсягом до 65%. Інтерактивні можливості сучасних цифрових технологій впливають на 

                                                             
63 Ostenda A., Nestorenko T., Ostenda J. (2018). Practical education on a higher level in Poland: example of Katowice 

School of Technology;  
Ostenda A., Nestorenko T., Zhihir A. (2018). What do students think of the education curriculum? Case of Katowice 

School of Technology;  

Shchetynina O., Horbatiuk L., Alieksieieva H., Kravchenko N. (2019). Project management systems as means 

of development students time management skills.  
64 Коваленко А. Б. (2013)  Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ, с. 13-14. 

Остополець І. Ю., Варіна Г. Б. (2020) Можливості сервісу «LearningApps» в роботі зі студентами, с. 94-95. 

Сидорук І. І. (2020) Формування соціальної компетентності студентів засобами онлайн-сервісу 

LearningApps, с. 226-227. 
65 Коваленко А. Б. (2013)  Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ, с. 15. 
66 Остополець І. Ю. (2020) Особливості застосування техніки MIND MAPPING у вивченні психології, с. 35. 
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створення умов, необхідних для процесу мислення, що лежить в основі осмислювання 

матеріалу, проблеми, що розробляється, відіграють велику роль у запам'ятовуванні як 

логічному завершенні процесу навчання, створюючи яскраві опорні сигнали, сприяють 

закріпленню отриманих знань і їхньої систематизації. Емоційний вплив від застосування в 

процесі едукації інформаційних технологій сприяє концентрації студентів на змісті 

пропонованого матеріалу, викликає інтерес, формує позитивне емоційне налаштування на 

сприйняття і переробку. 

Застосування сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі вищого 

навчального закладу стимулює зміни у методиці викладання навчальних дисциплін. Сьогодні 

майже всі комп’ютерні пристрої мають підключення до мережі Internet та використовують 

браузерні технології, що автоматично робить їх користувачами хмарних технологій і 

створює можливість вільного доступу до необхідних ресурсів.  

Коротко охарактеризуємо особливості використання деяких цифрових інструментів у 

роботі викладача психологічних дисциплін. 

LearningApps (http://learningapps.org/) – сервіс Web 2.0 для підтримки процесів навчання 

та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть 

використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси та засоби для самостійної роботи 

студентів, в тому числі і для самооцінювання. LearningApps є конструктором для розробки, 

зберігання інтерактивних завдань з різних предметних дисциплін, за допомогою яких 

студенти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі. Метою сервісу є також 

збір інтерактивних вправ і можливість зробити їх загальнодоступними.67 

Позитивними якостями роботи з сервісом LearningApps.org є:  

• безкоштовний сервіс;  

• доброзичливий україномовний інтерфейс (треба тільки вибрати відповідний 

прапорець у правому верхньому куті);  

• можливість обміну інтерактивними завданнями;  

• завдання можна створювати і редагувати в режимі он-лайн, використовуючи різні 

шаблони;  

• багато шаблонів підтримують роботу з картинками, звуком та відео;  

• моментальна перевірка правильності виконання завдання;  

• на сайті можна вибрати категорію: «Психологія», «Людина і навколишнє 

середовище», «Біологія» та інші; 

• можна отримати посилання для відправки по електронній пошті або код для 

вбудовування в блог або сайт, і на Вікі-сторінку.  

Однією з переваг середовища LearningApps є можливість завантажити на власний 

комп’ютер створені вправи: у форматі SCORM – завантажити в систему дистанційного 

навчання або використовувати на комп’ютері без Інтернету, iBook Author – для 

використання на iPad вправ без Інтернету, Developer Source – для зміни вправи на рівні мови 

програмування.  

Є й деякі негативні особливості роботи сервісу, хоча їх і не так багато:   

• частина шаблонів не підтримує кирилицю;  

• підключення навчального закладу до Інтернету;  

• в шаблонах зустрічаються окремі помилки, які неможливо виправити вручну;   

• деякі шаблони вправ змінюються або їх вилучають з сайту.  

Додаток дозволяє працювати у наступних режимах:  

• Перегляд вправ. 

• Створення вправи. 

• Робота з папками у власному кабінеті. 

• Створення колекції вправ. 

• Мої класи.68 
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68 Там само, с. 99-100. 

http://learningapps.org/


39 

Кожну з розроблених на даному ресурсі вправ можна використати на своєму занятті, 

змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль, його 

можна зберігати у власному «кабінеті», створивши свій акаунт в даному онлайновому 

середовищі.  

Досвід нашої роботи зі студентами у вивченні психологічних дисциплін у педагогічних 

вишах показав ефективність впровадження сервісу LearningApps. Він є одним із дієвих 

методів організації активної групової роботи з психології.69 

 

 
Рис. 1. Створення папки групи студентів та статистика виконання вправ 

 

Інтерактивні завдання можна конструювати і в результаті групової взаємодії, що є дуже 

корисним не лише для розвитку пізнавальної активності студентів, а й формування 

професійно важливих компетенцій майбутніх фахівців. Наведемо приклади деяких 

різновидів вправ, які ми використовуємо під час вивчення психології в педагогічному виші. 

 

 
Рис. 2. Вправа «Поведінкові прояви людей з різним типом темпераменту» 

 

                                                             
69 Остополець І. Ю., Варіна Г. Б. (2020). Можливості сервісу «LearningApps» в роботі зі студентами, с. 100. 
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Рис. 3. Вправа «Мозок і психіка» 

 

 
Рис. 4. Вправа «Форми психічного відображення» 

 

Отже, LearningApps – це зручний у роботі онлайн-сервіс, який може використовуватися 

для виконання і створення інтерактивних вправ в процесі едукації у вищій школі. 

Використання викладачем завдань інтерактивного характеру дає змогу суттєво підсилити 

активізацію розумової діяльності студентів під час сприйняття та засвоєння навчального 

матеріалу. Це досягається за рахунок збільшення ступеня наочності, проблемності викладу 

найбільш важливих положень теорії і практики, активної позиції студентів та їх високої 

мотивації і зацікавленості процесом виконання завдань. 

Ще один із досить дієвих цифрових інструментів, які ми використовуємо в роботі зі 

студентами при вивченні психологічних дисциплін – це технології «Мind map». 
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Рис. 5. Вправа «Особливості педагогічного спілкування» 

 

Існують різні варіанти перекладу поняття «mind map» – інтелектуальні карти, ментальні 

карти, схеми мислення, карти розуму, карти уявлень, діаграми зв’язків, карти знань, карти 

пам’яті, асоціативні карти. «Мindmapping» – це зручна і ефективна техніка візуалізації 

мислення і альтернативного запису інформації, яку треба запам’ятати. За допомогою 

створення такої карти можна швидше і легше запам’ятовувати матеріал, перекодовуючи його 

у візуалізовані схеми, діаграми, пригадувати необхідні факти тощо. Наприклад, ментальна 

карта до теми «Відчуття». 

 

 
Рис. 6. Ментальна карта до теми «Відчуття»  

(робота студентки 2 курсу фізико-математичного факультету Одінцової Є.) 

 

Застосування цієї техніки допомагає мислити абсолютно по-новому, максимально 

використовуючи обидві півкулі головного мозку, опираючись на візуалізацію та 

встановлення різноманітних асоціативних зв’язків. 
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«Мindmapping»-карта» – це схема / діаграма, призначена для візуалізації інформації під 

час її обробки людиною. Багато людей, вирішуючи розумову задачу, намагаються робити 

нотатки на аркушах паперу. Використання цієї карти дозволяє здійснювати це науковим 

способом і набагато ефективніше. Головна особливість даної техніки полягає в тому, що її 

окремі елементи пов’язуються, головним чином, асоціативними зв’язками, найбільш 

звичними для людського мислення і пам’яті. Крім того, в цій карті реалізуються 

асоціативність та ієрархічність мислення – від загального до конкретного.  

 

 
Рис. 7. Ментальна карта до теми «Предмет, завдання і методи психології спорту»  

(робота студентки магістратури 2 курсу факультету фізичного виховання Любченко К.) 

 

При створенні схеми відбувається максимальна активізація інтелектуальних резервів 

обох півкуль людського мозку: правої і лівої. Перша відповідає за образне, асоціативне 

мислення, а друга – за логічне й аналітичне мислення. Отже робота мозку при створенні 

карти оптимізується комплексно. При цьому задіяні всі психічні пізнавальні процеси: 

мислення, пам’ять, уява, увага, сприйняття, емоції тощо.70  

Ми погоджуємося з Бруннер Е. Ю. в тому, що «Мind map» може вважатися потужною 

візуальною технологією і є універсальним ключем до розкриття потенціалу людського 

мозку.71  

Перевагами впровадження цієї техніки в освітній процес є наступні:  

1. «Мindmapping» – допомагає реалізувати один із найважливіших принципів 

навчання – принцип наочності. Карта дає змогу охопити узагальнений матеріал одним 

поглядом, оскільки розроблена блок-схема демонструє найважливіше в асоціативних 

порівняннях та зв’язках.  

2. Принцип побудови «Мindmapping»-карт корисно використовувати як на лекційних, 

так і підсумкових заняттях, оскільки їх розробка студентами потребує свідомого 

узагальнення вивченого матеріалу.  

3. «Мindmapping»-карту можна будувати під час вивчення великих за об’ємом 

навчальних матеріалів, причому, замість довгих конспектів та великих витрат часу для 

запису матеріалів студент формує лише одну блок-схему.  

                                                             
70 Остополець І. Ю. (2020)  Особливості застосування техніки MIND MAPPING у вивченні психології, с. 35. 
71 Бруннер Е. Ю. (2008) Применение технологии mind map в учебном процессе, с. 50-51. 



43 

4. Технологія «Мind map» дозволяє розвивати творче мислення студентів, уяву та інші 

пізнавальні і емоційно-вольові процеси. Вона сприяє активізації логіки, розвиває вміння 

згортати весь навчальний матеріал до самого найважливішого, підвищує якість та 

інтенсивність навчання, тренує пам’ять.  

5. Використання «Мindmapping»-карт допомагає студентам підвищити зосередженість і 

концентрацію уваги.  

6. За допомогою «Мindmapping» та їх графічної привабливості процес генерації ідей 

стає більш швидким та ефективним.  

7. «Мindmapping» суттєво підвищує мотивацію до вивчення навчального предмету, 

виокремлюючись своєю оригінальністю, яскравістю і високою ефективністю та простотою 

застосування.72  

 

 
Рис. 8. Ментальна карта до теми «Предмет, завдання і методи психології спорту»  

(робота студента магістратури 2 курсу факультету фізичного виховання Гайдука А.) 

 

Зазначимо, що побудова «Мindmapping»-карт вимагає врахування основних принципів, 

які запропонував автор цієї технології Т. Б’юзен:  

• концентрація уваги на центральному образі;  

• інтенсивне використання графічних образів; 

• робота як мінімум з трьома і більше кольорами;  

• об’ємне зображення (передусім за рахунок опуклих букв і псевдотривимірної 

графіки);  

• часте варіювання розмірів букв (шрифтів), товщини ліній і масштабу графіки;  

• використання стрілок для підкреслення зв’язків між елементами карти;  

• кодування інформації та винахід абревіатур;  

• строгий принцип «одне ключове слово на кожну лінію»;  

• використання ключових слів над асоціативними лініями;  

• використання номерної послідовності у викладі думок.73 

Систематичне застосування технології «mind map» реально сприяє підвищенню 

продуктивності пам’яті студентів та значно покращує едукацію. Побудову «Мindmapping»-

карт можна використовувати для планування власної навчальної діяльності на певний 

                                                             
72 Остополець І. Ю. (2020) Особливості застосування техніки MIND MAPPING у вивченні психології, с. 37. 
73 Б’юзен Т. Мапа думок. 



44 

проміжок часу, що робить процес навчання легшим і приємнішим заняттям. До того ж можна 

скласти таку карту з метою усвідомлення плану дій на цілий рік, місяць, тиждень або день.  

Варто зазначити, що крім виконання описаного нами основного призначення, 

«Мindmapping»-карти підвищують мотивацію до вивчення психології. Створення 

«Мindmapping»-карт роблять заняття і презентації органічнішими: не тільки зберігають 

факти, але й демонструють взаємозв’язки між ними, тим самим забезпечуючи глибше 

розуміння предмета; мають достатнє теоретичне підґрунтя, чіткі прагматичні стимули і 

реальне практичне значення у формуванні власних навчальних стратегій.  

Технологія «Мind map» сприяє всебічному інтелектуальному розвитку особистості як 

викладача, так і студента, забезпечує системність та цілісність знань. «Мindmapping»-карти 

унаочнюють матеріал, що пропонується викладачами для вивчення. Як стверджує Тоні та 

Баррі Б’юзен, «Мindmapping»-карти «підвищать вашу компетентність, внесуть у ваше життя 

більше радості, впорядкованості та задоволення».74  

Висновок. Впровадження цифрових технологій в освіті – це не лише використання 

нових онлайн інструментів, а створення середовища існування, яке відкриває нові 

можливості як для професійної діяльності викладачів, так і для навчання студентів. Ці 

прогресивні засоби дозволяють оптимізувати процес едукації, розширюють рамки 

безперервної освіти, проектування індивідуальних освітніх маршрутів, розробки та 

поширення власних освітніх продуктів. Тому, є необхідність у розвитку та удосконаленні 

рівня володіння цифровою компетентністю викладачів і студентів, сформованість якої 

дозволяє використовувати електронні освітні ресурси, онлайн інструменти з метою пошуку, 

логічного відбору, систематизації, використання навчального матеріалу та організації 

результативного освітнього процесу. 
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1.6. PERINATAL SYMBOLISM AND ITS DETERMINATION BY OEDIPAL 

DEPENDENCE OF THE SUBJECT 

 

1.6. ПЕРИНАТАЛЬНА СИМВОЛІКА ТА ЇЇ ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЕДІПАЛЬНОЮ 

ЗАЛЕЖНІСТЮ СУБ’ЄКТА 

 

Інтеграція системи освіти України у загальноєвропейський науковий простір 

передбачає впровадження світових стандартів якості освіти, що ґрунтуються на формуванні 

у випускника вищого навчального закладу високого рівня системи компетенцій. Це 

актуалізує проблему розробки й використання ефективних технологій навчання майбутніх 

психологів, обґрунтування нових методологічних підходів до психологічної практики, що 

сприятиме оптимізації інструментально-методичних параметрів фахової діяльності 

психолога, формуванню вміння працювати з глибинними феноменами психіки. 

Основою даного дослідження є методологія психодинамічної теорії, яка враховує 

універсальність законів функціонування психіки, що розробляється академіком НАПН 

України Т. Яценко. Психодинамічна парадигма спирається на розуміння цілісності психіки, з 

врахуванням особливостей специфіки та автономії сфер свідомого та несвідомого; 

голографічну будову несвідомого; мимовільну активність суб’єкта (за якої окремі елементи 

психічного втілюють сутність цілого), процесуальну діагностику, що є основою глибинного 

пізнання75.  

Метод АСПП включає феноменологічний підхід, що робить наголос на важливості 

термінології респондента. Якщо психолог користується стандартно-понятійною мовою, 

можуть виникнути ускладнення діалогічної взаємодії. Когнітивна орієнтованість даного 

методу зумовлює необхідність інтерпретаційного аналізу поведінкового матеріалу. 

Близькими до психодинамічної позиції є такі психологічні образно-символічні практики: 

символ-драма (кататимні образи за Х. Льойнером); спонтанність малювання із застосуванням 

психоделіків (С. Грофом) та ін. Їх відмінність від психодинамічного підходу в тому, що вони 

не ставили за мету пізнання психіки суб’єкта в її цілісності76. 

Задля здійснення глибинного пізнання необхідними є організаційні умови. В групі 

створюються своєрідні лабораторні умови, які асимілюють гуманістичні принципи роботи: 

спонтанність та невимушеність поведінки в ситуації «тут і тепер»; звернення один до одного 

на «ти»; доброзичливість; підтримка; щирість; нівелювання оцінних суджень та критики; 

рівність позицій учасників; конфіденційність77. Таким чином, «Я» суб’єкта звільняється від 

потреби одягати на себе «маску» необхідну для визнання та уникнення покарань (в групах 

АСПП вони відсутні). У психокорекційних групах АСПП суб’єкт, відчуваючи себе 

захищеним, має змогу виявляти активність, яка внутрішньо детермінована. У груповій 

психокорекції за методом АСПП створюються умови захищеності учасників глибинного 

пізнання, що сприяє спонтанності та невимушеності їх поведінки. Принципи функціонування 

груп АСПП каталізують не лише інтегративно-групові, але й індивідуально-особистісні 

параметри змін.  

Корекційний ефект полягає у: гармонізації структури особистості учасників 

психокорекційних груп; оптимізації загальних здібностей до навчання; поліпшенні загальної 

культури спілкування; зростання мотивації до самовдосконалення та реалізації особистісного 

потенціалу; вмінні аналізувати життєві, службові ситуації; відпрацьовувати навички 

оптимального спілкування, необхідних для здійснення професійної діяльності майбутнього 

психолога.  

Психокорекційний процес груп АСПП спрямований на послаблення деструктивних 

тенденцій поведінки в їх суперечливій сутності. У діагностико-корекційному процесі 

                                                             
75 Яценко Т. С. (2015) Динамика развития глубинной психокоррекции: теория и практика: монографія, с. 30 
76 Яценко Т. С. (2012) Проблема глубинного познания психики субъекта в визуализированной самопрезентации, 
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77 Яценко Т. С. (2015) Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога, с. 58. 
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відбувається переорієнтація психічної енергії з деструктивних (руйнівних орієнтацій) в 

конструктивне (лібідне) русло, яке допомогає респонденту оптимізувати способи взаємодії з 

навколишнім світом з його намірами, бажаннями, очікуваннями78. 

Психокорекція в групі АСПП є багаторівневою і ґрунтується на механізмах позитивної 

дезінтеграції та вторинної інтеграції на вищому рівні психічного розвитку суб’єкта. 

Розглянемо поняття дезінтеграція та вторинна інтеграція. Латинське за походженням слово 

«integratio» визначається як відновлення, заповнення, об'єднання в ціле яких-небудь частин. 

Поняття позитивної дезінтеграції слід розуміти як послаблення цілісності, злитості, 

нівелювання ілюзорних представлень, які створюються в результаті відступів від реальності. 

Т. Яценко відмічає, що в групі АСПП намагаємося дезінтегрувати передусім ілюзорні 

уявлення суб'єкта про себе, що визначають соціально-перцептивні викривлення, і тим самим 

підвищуємо його почуття реальності. Передбачається залучення до процесу глибинного 

пізнання інтелектуальних можливостей індивіда, поступовий розвиток його здатності до 

раціонального осмислення власних емоційних реакцій і поведінкових актів, які виникли під 

керівництвом емоцій, а також самостійного пошуку та аналізу інфантильних передумов 

непродуктивної поведінки. 

Між дезінтеграцією та інтеграцією існує взаємозв'язок – чим вище рівень групової 

інтеграції, тим більше можливостей відкривається для індивідуально-особистісної 

позитивної дезінтеграції, яка з часом призводить до розширення самосвідомості, розвитку 

рефлексії, а також до вторинної інтеграції психіки на більш високому рівні її розвитку79.  

Про позитивність дезінтеграції свідчить психічна пластичність суб'єкта, його здатність 

до трансформації ціннісних та міжособистісних орієнтацій, установок; нівелювання 

стереотипних, автоматизованих елементів особистісної структури. Саме дезінтеграція, яка 

має характеристики «позитивної» передбачає емоційно-особистісні зміни, зближення 

індивіда з людьми, що його оточують, збільшення рівня емпатії, взаєморозуміння, а також 

сприяє створенню нової інтегральної структури особи на більш високому рівні її розвитку.  

Психічне об’єднує у собі свідоме, яке функціонально співзвучне законам 

спостережуваного світу, і, водночас, несвідоме, що відповідає законам існування Всесвіту за 

характеристиками:  

- симультанність процесів, їх злиття в часі й просторі (поза статтю); 

- системність і структурно-матрична (голографічна) заданості функцій несвідомого;  

- логічна впорядкованість несвідомого («інша логіка», порівняно з логікою свідомого) 

та ін.  

Термін «перинатальна символіка» був введений Т. Яценко у сфері глибинної 

психології. В результаті, ми змогли побачити не лише полізначність символіки, а й те, що 

вона має здатність звужуватись і набувати відносної однозначності за рахунок поздовжнього 

аналізу матеріалу. Цьому сприяє комплекс тематичних психомалюнків. Адже, психіка є 

системно впорядкована, а повздовжні лінії є вираженням сутності та індивідуальної 

неповторності психіки кожної людини. Важливим фактором є підбір матеріалу для 

визначення природи символів, а його фактаж набирається у відповідності з принципом 

додатковості, так як обидві сфери свідоме/несвідоме, причетні до самопрезентації суб’єкта. З 

огляду на дієвість і результативність психокорекційного процесу ми спираємось на 

візуалізовані репрезентанти. В процесі діалогічної взаємодії розкриваються смислові і 

семантичні (змістові) параметри суб’єкта. Виходячи з психоаналітичної інтерпретації 

емпіричного матеріалу, отриманого у групах АСПП ми побачили, що є перспективи 

уточнення едіпальної залежності. Стало зрозумілим те, що саме кровна причетність дитини 

до батьків є чинником, який недостатньо враховувався у науковому пізнанні психіки як 

такої. 

Перинатальний період відіграє провідну роль у виникненні деструкцій поведінки 

суб’єкта, що є вкрай небажаним для майбутнього психолога, у фахові обов’язки якого 

                                                             
78 Яценко Т. С. (1993) Активна соціально-психологічна підготовка вчителя до спілкування з учнями, с. 45. 
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входить адекватне відображення ситуації «тут і зараз», що задає результативність взаємодії з 

іншою людиною. Діагностико-корекційна процедура АСПП спирається на розуміння 

інтенціональності репрезентантів майбутніх психологів, яким притаманна не лише 

візуалізована символічність (образність) та смислове навантаження, а й енергетична 

складова побудження активності, до чого причетні внутрішньоутробні (перинатальні) 

чинники. Ці факти є позасвідомими, так само як і всі слідові ефекти акту народження. Тому 

стаття центрує увагу на інтенціональному потенціалі презентантів, що несуть емотивний 

заряд їх значущості для респондента. Вказаний контекст потребував розведення фізичної 

реальності презентанта і його смислової (психічної сутності), що передбачало актуалізацію 

дієвості категорій – системність, цілісність, споглядальність, подвійна (об’єктивна і 

суб’єктивна) співвіднесеність із предметно-архетипним фізичним оригіналом. Встановлено 

взаємозв’язки смислових параметрів репрезентанта з суб’єктивно-раціональним їх 

трактуванням на тлі аналітичного розкриття глибинної сутності у діалогічній взаємодії в 

системі «психолог-респондент». Доведено, що за участі свідомості суб’єкт легко продукує 

предметну самопрезентацію (малюнок, моделі із каменів, вибір репродукцій художніх 

полотен та ін.), при цьому в тіні залишаються смислові параметри репрезентанта, тому 

неусвідомлювані мотиви каталізують спонтанну його активність. Раціоналізація змісту 

репрезентанта респондентом лежить у свідомій площині, в той час як прихований його смисл 

задається несвідомою (іншою) сферою. Є підстави констатувати, що процес репрезентації в 

однаковій мірі детермінується реальними і уявними чинниками.  

Важливим є розкриття детермінованості перинатальних чинників едіпальною 

залежністю суб’єкта. Аналіз емпіричного матеріалу за методом активного соціально-

психологічного пізнання засвідчив, що витіснені із пам’яті перинатальні враження є натяком 

на едіпальну залежність індивіда, яка обумовлює те, що слідові ефекти внутрішньоутробних 

травм та травм народження не можуть самі по собі бути відображені свідомістю.  

У науковій літературі категорія «едіпальної залежності» представлено термінами: 

«едіпів комплекс», «едіпова залежність». У філософському словнику, поняття «комплекс» 

трактується декількома значеннями: «Зв’язок; сполyчення; вiдносно стiйкa послiдовнiсть 

aсоцiaтивних лaнцюгiв; гpyпa aсоцiйовaних aбо спiввiднесених чинникiв (нaпpиклaд, 

симптомокомплекс – гpyпa симптомiв)»80; «сyкyпнiсть тiсно пов'язaних спогaдiв; гpyпa 

емоцiйних yявлень; частково впоpядковaнa сyкyпнiсть piзномaнiтних особистiсних pис; 

спосiб i механізм несвiдомого сaмовизнaчення iндивiдa в стpyктypi мiжособистiсних 

вiдносин»81. У аналітичній психології комплекс (лат. complexus – зв'язок, поєднання) – 

поєднання окремих психологічних явищ, ідей або образів. У психоаналізі «комплекс» 

визначається як сукупність повністю або частково несвідомих взаємопов'язаних елементів 

(імпульсів, ідей, уявлень), що обумовлюють структуру і спрямованість свідомості. 

Комплекси залишають слідові ефекти у психіці та поведінці людини. Вони характеризуються 

афектом, незалежно від того, усвідомлює це людина чи ні. 

Комплекс представляється З. Фpейдом, як «гpyпa yявлень, пов’язaних єдиним aфектом; 

сyкyпнiсть взaємозaлежних елементiв – емоцiйно зaбapвленa гpyпa yявлень, нaйчaстiше зa 

все витiсненa до пiдсвiдомостi тa несвiдомої сфеpи якa i впливaє нa поведiнкy особи»82. 

К. Юнг вказував, що комплекси – це психічні явища, які позбавлені контролю з боку 

свідомості. Вони витіснені в підсвідомість, звідки можуть перешкоджати або, навпаки, 

сприяти роботі свідомості83. У психоaнaлiтичнiй лiтеpaтypi кaтегоpiя «едiпiв комплекс» 

pозглядaється через суміжні поняття: «комплекс кaстpaцiї», «комплекс неповноцiнностi», 

«комплекс Електpи», «бaтькiвський комплекс», «сiмейний комплекс», «материнський 

комплекс». 
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У Великому психологічному словнику поняття «едіпів комплекс» визнaчaється як одну 

із центральних концепцій фрейдівського психоаналізу. Термін пояснює становлення людини 

як соціального (морального) суб’єкта та формування психічної інстанції (Супер-Его), у 

результаті чого індивід стає особистістю. Як зазначено у стислому психологічному словнику, 

едіпів комплекс використаний З. Фрейдом для позначення амбівалентного ставлення дитини 

до своїх батьків; полягає у прояві дитиною несвідомих потягів, що супроводжуються 

вираженням почуттів любові і ненависті до батьків. 

З. Фрейд стверджував, що едіпів комплекс «усікається» принципом задоволення через 

заборони, усунення, обмеження свободи дитини, що робить неможливим єднання з лібідним 

об'єктом і посилює тенденцію «до психологічної смерті». Учений вказував, що неможливість 

задоволення єднання з лібідним об'єктом є першопричиною важких страждань. Перешкоди 

на шляху єднання з лібідним об'єктом є травматичними для психіки дитини, що, у свою 

чергу, актуалізує тенденції до психологічної імпотенції і психологічної смерті.  

З метою позначення комплексу Едіпа у дівчаток, засновник аналітичної психології 

К. Юнг, ввів поняття комплексу Електри. Термін введений у 1913 році для характеристики 

почуттів і переживань дівчинки, пов'язаних з її потягом до батька, прагненням замінити, 

усунути матір в її стосунках з ним. Узявши за основу легенду, К. Юнг дійшов висновку: «в 

першооснові кровозмішення закладений не потяг до статевого акту, а прагнення стати знову 

дитиною, повернутись до материнської утроби»84. У розумінні В. Райха едіпів комплекс 

виникає в умовах патріархальної сім'ї, а його форма може змінюватись разом із суспільним 

устроєм85.  

Психодинамічна парадигма вносить уточнення у поняття едіпів комплекс уже в самій 

назві замінивши слово «комплекс» на «залежність» (Т. Яценко). Уточнення назви обумовило 

і конкретизацію розуміння об’єкта едіпальної залежності, а саме: чуттєво-емоційна 

залежність (тяжіння) дитини стосується не лише окремої батьківської персони (протилежної 

статі), а обох батьків. Наслідком едіпальної залежності неминуче є почуття провини, яке 

навіть в усвідомленій формі (совість, самопокарання) обумовлює зростання неприємної для 

суб’єкта напруги, якої хотілось би позбутися. Останнє підтверджує емпіричний матеріал, 

який дозволяє виокремити чинники деструктивного впливу: передачу батьками дитини на 

виховання рідним (дідусям, бабусям), до дитячого будинку, моральне покарання самотністю, 

емоційною відчуженістю батьків, словесними образами тощо. Ігнорування потреб і бажань дитини 

призводить до омертвіння її внутрішнього світу86. 

Спонтанність поведінки респондента сприяє вираженню смислової реальності психіки 

у символічно-метафоричній формі, яка ставить акцент на перинатальному періоді розвитку 

суб’єкта. Особливу роль відіграє акт народження, що є передумовою виникнення (у пізніший 

період) едіпового комплексу. Внутрішньоутробний період розвитку ми схильні пов'язувати із 

категорією «едіпальна довершеність», яка обумовлена органічним єднанням трьох: «мама, 

папа, я», що має відношення до комплексу Едіпа. 

Спільність між актом народження і едіпальною залежністю є факт неможливості 

єднання. У першому випадку – невідкладність розриву «з утробою», в другому (табу на 

інцест) – неможливість чуттєвого єднання з найближчими і найріднішими людьми 

(розуміння того, що далі, в дорослому житті, має бути самостійність і незалежність). 

Упродовж життя індивіда це заявляє про себе в тенденції повернення в «утробний» стан.  

Таким чином, перинатальний період важливий не лише з фізіологічної точки зору, але і 

з психологічної. Входження в психіку дитини (від 2 до 5 років) едіпальних обмежень (табу на 

інцест) породжує виникнення глибинного відчуття провини, при якому людина «без вини 

винна». Психодинамічна теорія враховує, що психіка знає все – суб'єкт же не знає. Такого 

роду латентні знання торкаються і перинатального періоду – як непорушного свідоцтва 

причетності суб'єкта до утроби матері і кровозмішення. Чи не тому психіка кожної людини 

                                                             
84 Юнг К. Г. (2013) Человек и его символы, с. 115. 
85 Райх В. (1997) Основные сексуально-экономические проблемы биологической энергии, с. 147. 
86 Яценко Т. С. (2015) Динамика развития глубинной психокоррекции: теория и практика: монографія, с. 56. 
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обтяжена (більшою чи меншою мірою) відчуттям провини, а образ Едіпа незмінно 

пов'язаний з проблемою людського спілкування. Суб'єкт безневинно щось вчинив, ведений 

внутрішніми латентними спонуканнями, а не свідомим рішенням, тобто це його активність, 

але не вчинок; мимовільне дійство, але не умисне зло («гріх»). Усе це узгоджується з 

«едіпальною довершеністю», що мимоволі сталася вже в утробі. 

Аналіз наукових досліджень та практичного матеріалу показав, що критеріями прояву 

едіпальної залежності є: амбівалентне ставлення до лібідних об’єктів; тенденція повернення 

в утробу; відчуття провини; прагнення до «самонародження»; тенденція до самопокарання 

через блокування власного потенціалу. 

Також розглянемо вплив ранніх взаємовідносин у діаді «матір-дитина» детальніше. 

Дж. Боулбі, автор «теорії прив’язаності», вказує, що пошук немовлям захисної близькості і 

контакту з дорослим активізується у ситуаціях небезпеки, тривоги або дискомфорту (болі, 

холоду і т. д.). Дорослий стає джерелом заспокоєння і почуття захищеності, наявність якого 

дозволяє дитині активно пізнавати навколишній світ. Теорія Дж. Боулбі розкриває 

прихильність до матері одночасно і як певну активну поведінку дитини, і як емоційний 

зв'язок з нею. Страждання малюка, розлученого з матір'ю, пояснюються, на думку 

Дж. Боулбі, активованим станом його внутрішньої системи регуляції поведінки прихильності 

і відсутністю звичних стимулів, що припиняють її дію (контакт з матір'ю). У цих умовах в 

дитини виникає стан дезадаптації, коли пригнічуються усі інші форми поведінки, в 

результаті чого вона втрачає інтерес до того, що її оточує, порушується режим харчування та 

сну, виникає відчуття тривоги, відчаю або апатії. Особливе місце в роботі Дж. Боулбі 

відведене аналізу форм материнської поведінки і їх впливу на становлення взаємодії діади 

«дитина-мати». На основі узагальнених даних Дж. Боулбі вносить уточнення відносно 

розуміння психологічного змісту ролі матері, яка піклується про дитину: найбільш важливим 

компонентом материнського догляду є увага до сигналів, які подаються дитиною87. 

Солідаризується з думкою Дж. Боулбі, М. Ейнсворт, якій належить розробка методу 

дослідження прихильності, відома як «ситуація з незнайомим дорослим», а також виділення 

трьох типів прихильності – надійна, амбівалентна і відсторонена. Аналізуючи свої 

спостереження за поведінкою прихильності дітей племені ганда, М. Ейнсворт пише: 

«Особливістю поведінки прихильності була ініціатива, яку дитина бере у свої руки в 

пошуках взаємодії з дорослим. Розпочинаючи принаймні з двох місяців, впродовж усього 

першого року життя ці діти не стільки пасивно приймали дії, скільки активно шукали 

взаємодії, причому їх активність посилювалась»88. У цьому ж ключі пише і про 

шотландських дітей дитячого віку Р. Шеффер: «За умов утрати емоційних зв’язків із матір’ю 

виникає порушення прихильності до неї, що здатне породжувати агресивність, емоційну 

закритість»89. 

На думку Ф. Рупперта, для здорового душевного розвитку дитині необхідні 

симбіотичні потреби в теплі, захищеності, підтримці, любові і приналежності до сім’ї, які 

мають бути забезпечені. Водночас прагнення дитини до автономності також має бути 

задоволеним. При цьому автономність розуміється автором як самостійність, незалежність, 

свобода, здатність себе забезпечувати і нести відповідальність за себе90. 

Дослідження психологічного впливу перинатального періоду розвитку на подальше 

життя суб’єкта – є науковою проблемою, яка вивчається в руслі психодинамічної парадигми. 

Цей факт вивчався нами шляхом аналізу авторських психомалюнків. Виявилось, що поняття 

«едіпальна довершеність» підтверджується численним фактажем малюнків, які вказують на 

тенденцію «повернення в утробу матері», де було біологічне (безконфліктне) «єднання з 

батьками». Термін «едіпальна довершеність» відображає глибинне протиріччя – 

                                                             
87 Боулби Дж. (2003) Привязанность, с. 112. 
88 Ainsworth M. D. S. (1991) An ethological approach to personality development American Psychologist, p. 333-341.  
89 Шефер Р. (1963) Актуальність «тут і зараз» перенесення інтерпретації для реконструкції раннього розвитку, 

с. 77-82. 
90 Рупперт Ф. (2010) Травма, связь и семейные расстановки. Понять и исцелить душевные раны, с. 129. 
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неузгодження біологічного (фізіологічного) та соціального аспектів. Одним із негативних 

наслідків едіпальної залежності психіки є інтроєктування ним тих рис первинних лібідних 

об’єктів (батьків), які обумовили його ж емотивний дискомфорт – маніпуляцію, 

авторитаризм, почуття самотності і т. п., що пов’язано з відчуженням та блокуванням лібідо.  

Згідно психодинамічної теорії, спрямованість психічної енергії обумовлюється 

позадосвідним – когнітивно-впорядковане утворення, що відноситься до конструкту 

несвідомого. Побудований на абстрагуванні від безпосереднього зв'язку з конкретним 

досвідом. Т. Яценко звертає увагу на те, що «позадосвідне» впливає на спрямованість 

динаміки спонтанної поведінки суб'єкта, таким чином формуючи провідні тенденції його 

психіки. При цьому енергетичні пріоритети «позадосвідного», задані едіпальною 

залежністю. Когнітивно-впорядковане утворення «позадосвідне» – має архетипні 

передумови та зв'язок з перинатальним періодом, якому властиве на біологічному рівні 

органічне (нероздільне) єднання матері та дитини. Емпіричний матеріал доводить, що 

неусвідомлюване почуття провини пробуджується, у своїй латентній активності, під впливом 

просоціального табу на кровозмішення («табу на інцест»), що потрапляє на благодатний 

грунт архетипно-генетичного фактажу уже наявного кровозмішення, що підтверджено 

фактом перебування дитини в утробі матері (тобто кровне єднання з обома батьками). 

Неусвідомлюване почуття провини проявляється в реальному житті у схильності суб’єкта до 

відчуття себе «без провини винним» (або – «я завжди винний»). В обох випадках це 

сприймається як несправедливість (несправедливості долі). 

У своїх наукових дослідженнях академік НАПН України Т. Яценко робить висновок, 

що деструкції, які є передумовою виникнення особистісної проблеми суб'єкта, беруть свій 

початок у перинатальному періоді розвитку: емпіричний матеріал переорієнтовує вектор 

пошуку причин особистісних проблем суб'єкта з едіпального періоду на перинатальний. 

Особливу роль в психічному житті суб'єкта, згідно Т. Яценко, грає сам по собі акт 

народження, який пов'язаний із категорією «едіпальна довершеність», яка обумовлена 

«органічним єднанням трьох: «мама, тато, я», що постфактум підсилюється в період 

формування комплексу Едіпа. Акт народження не лише обумовлює втрату біологічної 

захищеності, що характерно для внутрішньоутробного стану, але і драму втрати «ідилії» 

такого відчуття, що створює передумови зародження деструкцій. Це означає, що факт 

сепарації від матері, акт народження, перехід дитини в інше середовище зумовлюють 

деструкції психіки суб’єкта. Отримані травми, посилюють переживання, що породжують у 

суб’єкта відчуття психологічної незахищеності, що обумовлює тенденцію «повернення в 

утробу». 

Отже, пережитий суб’єктом доедіпальний, домовний період здатен впливати на 

розвиток захисної системи. Це обумовлює використання малюнку чи інших візуалізованих 

образно-символічних засобів, які здатні об’єктивувати фіксації домовного періоду. 

Витіснення з пам'яті перинатального періоду утаємничує едіпальну залежність суб'єкта, яка 

обумовлює факт того, що слідові ефекти внутрішньоутробних травм і травм народження, що 

не відображаються свідомістю. Таким чином, можна зробити висновок, що імпульс до 

виникнення та розвитку деструктивних явищ у психіці суб’єкта обумовлює перинатальний 

(внутрішньоутробний період), процес народження. Акт народження створює зону ризику для 

реальної особистіно-соціальної сфери життя, зокрема наявність затримки у виконанні 

завдання з наступним блискавичним його вирішенням.  
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1.7. TO THE PROBLEM OF COMPUTER SIMULATION MODELING 

OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND SYSTEMS 

 

1.7. ДО ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ 

 

Дослідження в галузі біології, фізіології, медицини, що передбачають вивчення 

процесів функціонування органів, систем або розвитку патологій, часто неможливе без 

хірургічного втручання на живому організмі, і не завжди з передбачуваними наслідками. Цю 

проблему можна вирішити завдяки використанню різноманітних штучних систем 

(симуляторів) для моделювання фізіологічних систем та процесів у них. Один із напрямів 

таких досліджень характеризується залученням математичних методів, інформаційних 

технологій та комп’ютерної техніки. Хоча обчислювальні можливості сучасних 

комп’ютерних систем є значними, проте не останню роль відіграють теоретичні засади та 

алгоримічні рішення, що закладені в основу моделі. 

Функціональний стан організму людини безпосередньо залежить від перебігу 

метаболічних процесів, які пов’язані із процесами виділення, зокрема сечовиділенням і 

диханням. Через зростання кількості випадків функціональних захворювань сечовидільної 

систем і нирок у людей різного віку важливим є дослідження впливу на сечоутворення 

різних патологій, що суттєво змінюють функціонування нефронів аж до їх повного 

виродження. Іншим не менш важливим механізмом підтримки життєдіяльності організму є 

дихання, яке забезпечує виділення вуглекислоти із крові та насичення останньої киснем. 

Актуальність досліджень у цьому напрямі фізіології та медицини особливо зросла в зв’язку 

із поширенням пандемії COVID-19. Моделювання функціонування органів системи дихання 

дозволить ефективно досліджувати динаміку процесів, що протікають у них.  

Методи математичного моделювання широко використовуються під час досліджень 

фізіологічного стану організму людини в цілому та окремих його органів і систем. Ряд 

досліджень базується на описі процесів фільтрації диференціальними рівняннями, що 

оперують усередненими значеннями концентрацій компонентів крові та продуктів 

метаболізму у ній.91 У випадку вивчення розвитку патологій більшість математичних 

моделей кінетики таких процесів або спрямовані на макроскопічний опис самої картини 

розвитку і не враховують біологічні процеси, що обумовлюють цю картину (емпіричні 

моделі), або розглядають статичну проєкцію динамічної картини (структурні математичні 

моделі). 

У роботах C. C. Gyenge, B. D. Bowen та ін. досліджено нирковий модуль, що входить в 

загальну математичну модель транспорту рідин і розчинів у організмі людини.92 Модель 

охоплює чотири компартменти (плазма, міжклітинна рідина, червоні кров’яні клітини і 

оточуючі тканини), що вважаються однорідними та добре перемішаними між собою. Модель 

базується на рівняннях масового балансу для рідини і кожного з розчинів (білки та йони), 

об’єднаних з допоміжними рівняннями транспорту, що описують масообмін або властивості 

кожного компартмента людини. 

Існують моделі, які розглядають транспортування всередині нирки. Рівняння базуються 

на фізико-хімічних законах і можуть описувати роботу одного нефрона, процеси в окремих 

його частинах, а також комплекс міжнефронних взаємодій. Такі моделі більш точні, але при 

цьому є досить складними. Зазвичай вони описують окрему частину загальнониркових 

процесів. 

Математична модель діяльності нефрона, що є складовою частиною моделі взаємодії 

серцево-судинної системи і нирок та входить в програмний комплекс віртуальної фізіології 

                                                             
91 Samarskij, A. A., Mihajlov, A. P. (2005). Matematicheskoe modelirovanie: Idei. Metody. Primery. Moskva: 

Fizmatlit. 
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Р. Д. Григоряна, дозволяє регулювати швидкість клубочкової фільтрації при зміні рівня 

солей в дистальних канальцях93. 

У моделі процесу концентрування розчину в петлі Генле коліно петлі розбивається на 

сегменти. Вважається, що всі сегменти петлі мають форму паралелепіпеда, і рух розчину має 

переривчастий характер. Модель ілюструє процес множення в петлі Генле, приблизно 

визначаючи концентрацію розчину, і дає можливість оцінити концентруючу здатність в 

залежності від довжини петлі. 

В моделях міжнефронних взаємодій в більшості випадків розглядають і описують 

тільки процес реабсорбації, без секреції в канальцях. При цьому детально моделюється 

взаємодія потоків в різних трубках: канальцях і збірних трубках нефронів, кровоносних 

судинах. Для обліку взаємодії між трубками вводяться вагові коефіцієнти, які визначають 

розподіл речовин і рідини, що вийшли з трубки, між іншими трубками.94 Транспортні 

рівняння зводяться до формалізації потоків рідини і речовин через стінки трубок. Речовини 

переносяться за допомогою дифузії і спільно з рідиною (за законами осмосу). Така модель 

фізіологічно досить точно описує структуру та процеси в нирці, однак, як і попередні, не 

враховує механізм зворотного регулювання. 

Одним із ефективних підходів у дослідженні фізіологічних систем є використання 

функціональних динамічних моделей, що базуються на відтворенні реальних біологічних 

процесів. Їх можна розуміти, як імітацію або симуляцію реального явища. Імітаційне 

комп’ютерне моделювання передбачає побудову структурно-функціональної моделі об’єкта 

дослідження у вигляді деякої послідовності дій – алгоритму або комп’ютерної програми, що 

відтворює функціонування досліджуваної системи шляхом послідовного виконання великої 

кількості елементарних операцій.95 Таке моделювання є ефективним, коли елементарні 

процеси відбуваються багаторазово і мають відомі статистичні характеристики. Часто основу 

імітаційної моделі складає особлива абстракція – «чорний ящик», як деяке відображення у 

багатовимірних просторах, що перетворює інформаційні потоки. Конструювання та 

використання таких моделей є ефективними в дослідженнях динамічного зв’язку між 

окремими структурними елементами складних біологічних систем та елементарними 

процесами в них. 

Живий організм людини – це складна кібернетична система, що утворена з простіших 

елементів, які матеріально та інформаційно пов’язані один з одним і з навколишнім 

середовищем. В основі теорії систем керування О. А. Ляпунова лежить концепція 

представлення живого організму у вигляді сукупності ієрархічно взаємозв’язаних керуючих 

структурних елементів і процесів прийому, передачі й обробки інформації.96  

Адекватними і ефективними будуть моделі тих фізіологічних процесів і систем, які є 

складними багаторівневими ієрархічними структурами та відповідають наступним 

критеріям97: 

• об’єкт моделювання має бути монофункціональний, тобто виконувати в організмі 

переважно одну важливу для дослідження функцію, а рештою функцій можна знехтувати на 

обраному рівні абстрагування. Модель об’єкта утворює «великий чорний ящик»; 

• об’єкт моделювання перебуває у взаємодії з іншими об’єктами. Їх взаємодія 

реалізується через деяке середовище, моделлю якого є інформаційний потік – набір 
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основних для дослідження параметрів. Функціонування моделі передбачає адекватне 

перетворення інформаційного потоку; 

• об’єкт моделювання повинен складатися із сукупності або однотипних, або подібних 

між собою структурних елементів, які сполучаються і функціонують переважно паралельно. 

Моделі таких структурних елементів першого рівня декомпозиції утворюють «середні чорні 

ящики»; 

• структурні елементи першого рівня декомпозиції в свою чергу складаються із 

сукупності структурних елементів наступного рівня декомпозиції і т.д. Ці елементи можуть 

сполучатися і функціонувати як паралельно, так і послідовно, а також із перехресними 

зв’язками. Моделі таких структурних елементів утворюють «малі чорні ящики» відповідного 

рівня декомпозиції; 

• структурні елементи останнього рівня декомпозиції реалізують ту чи іншу базову 

функцію по перетворенню інформації. Моделі цих структурних елементів утворюють 

«атомарні чорні ящики» – вони вже неподільні. 

В організмі людини є декілька так званих солідних органів, що відповідають 

переліченим умовам, зокрема, легені, нирки. Обидва органи переважно виконують функцію 

виведення продуктів життєдіяльності: нирки забезпечують очистку крові та сечоутворення, а 

легені – газообмін в процесі дихання. До солідних також відносяться, наприклад, печінка чи 

серце. Проте печінка є поліфункціональним органом, тобто виконує багато різних важливих 

функцій в організмі, а для серця основна функція – це забезпечення кровообігу, і воно не 

бере безпосередньої участі у виведенні речовин, відтак, не здійснює перетворення складу 

інформаційного потоку. 

Струкутурно-функціональна та імітаційна модель нирки. Згідно з визначальними 

принципами імітаційного моделювання та на підставі положень системного аналізу при 

вивченні живих організмів побудовано структурно-функціональну модель нирки і процесів 

очищення крові та сечоутворення в ній. Кожному структурному елементу моделі поставлено 

у відповідність певний функціонал – реалізацію його поведінки якомога ближче до 

функціонування біологічного прототипу. 

Біологічна нирка фактично є сукупністю нефронів, що сполучені паралельно.98 

Практично всі біологічні нефрони виконують однакову функцію – очищують кров від 

кінцевих продуктів життєдіяльності людського організму. Такий процес не є фільтрацією у 

звичайному розумінні. Адже фільтрація передбачає використання особливих фільтрувальних 

елементів, які потрібно періодично або очищати, або замінювати. Функціонування нирок по 

очищенню крові більше відповідає процесу сепарації – розділенню суміші багатьох 

компонентів на декілька потоків із різним складом. У результаті такої нефросепарації з 

потоку неочищеної крові формується два нових потоки: очищена кров із стандартним 

набором компонентів, що характерні для людини, та сеча, яка містить воду, азотисті 

сполуки, різноманітні продукти життєдіяльності тощо. 

В якості базового структурного елемента моделі нирки використано штучний нефрон – 

особливий «чорний ящик», який перетворює вхідний інформаційний потік моделі 

неочищеної крові на два вихідні інформаційні потоки моделі очищеної крові та моделі сечі.99 

Перелік компонентів у всіх потоках буде однаковим, але кількісний їх склад суттєво 

відрізнятиметься: склад неочищеної крові розділиться на склад очищеної крові та склад сечі. 

Базуючись на принципі абстрагування, обирається деяка скінченна кількість N основних 

компонентів, що є найбільш важливими з точки зору нормального функціонування організму 

людини. 

Функціонування біологічного нефрона по очищенню крові та сечоутворенню охоплює 

три основні процеси: клубочкову фільтрацію, канальцеву реабсорбцію, канальцеву секрецію. 
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Хоча процеси реабсорбції та секреції фактично відбуваються одночасно після фільтрації, 

проте їх можна розглядати послідовно саме в такому порядку. На кожній із цих фаз 

відбувається перетворення складу крові та сечі. Тому ці процеси розглядаються як окремі 

менші «чорні ящики», що сполучені послідовно. 

Таким чином, модель нирки являє собою «великий чорний ящик», що перетворює 

багатокомпонентний інформаційний потік моделі неочищеної крові у два інформаційні 

потоки моделей очищеної крові та сечі. Структурно «великий чорний ящик» утворений 

сукупністю сполучених паралельно «середніх чорних ящиків», що моделюють 

функціонування окремих нефронів. Останні в свою чергу складаються із трьох послідовно 

сполучених «малих чорних ящиків», кожен з яких моделює окремі фази процесів очищення 

крові та формування сечі і по своєму перетворює відповідні інформаційні потоки. 

Точно описати алгоритм їх функціонування практично неможливо, оскільки навіть у 

здорових людей склади крові і сечі можуть варіюватися. Проте існують достатньо достовірні 

статистичні дані про перетворення їх складу в процесі функціонування нирок, які 

виражаються числовими даними або у абсолютному, або у відносному вираженні (л, мл, г, 

мг, мкг, моль, ммоль, екв., мекв., %, тощо). 

Функціонування «малих чорних ящиків» реалізовано за допомогою особливих моделей 

обчислень, які можна назвати квазі штучними нейронами. Слово квазі (ніби, майже) тут 

використано для позначення аналогії або подібності до штучних нейронів, які отримали 

широке застосування у інформаційних технологіях, зокрема в інтелектуальних 

інформаційних системах.100 Адже штучний нейрон – це теж «чорний ящик», який 

перетворює багатокомпонентний набір вхідних сигналів у деякий вихідний сигнал. Попри 

подібність структури і функціонування запропонованої моделі «малих чорних ящиків» та 

штучних нейронних мереж, між ними є відмінність в алгоритмі внутрішнього налаштування 

(навчання). 

Кожна фаза функціонування штучного нефрона, тобто окремий «малий чорний ящик», 

моделюється відповідним прошарком квазі штучних нейронів. У моделі нирки кожен квазі 

штучний нейрон визначатиме кількісний вміст відповідного компонента у загальному 

числовому потоці моделей крові чи сечі. Такі квазі штучні нейрони – це «атомарні чорні 

ящики» – вони вже неподільні. Далі для позначення моделі «атомарного чорного ящика» 

або, що те саме, квазі штучного нейрона будемо використовувати термін атом 

(неподільний). Тоді три послідовні фази нефросепарації реалізуються трьома послідовними 

прошарками атомів. 

Кожен прошарок мережі має N пар основних атомів: один із пари визначає кількість 

відповідного компонента в моделі крові, а другий – кількість цього ж компонента у моделі 

сечі. Число N визначається переліком основних стандартних компонентів крові та сечі на 

обраному рівні абстрагування. Прийнята модель функціонування нирки передбачає, що до 

інформаційного потоку не входять дані про високомолекулярні компоненти та клітини крові, 

які ні за яких умов не покидають кров’яне русло. На фазах реабсорбції та секреції (між 

першим і другим та другим і третім прошарками) відбувається часткове перенесення ряду 

низькомолекулярних компонентів (вода, електроліти, глюкоза, амінокислоти, сечовина, 

сечова кислота, інші органічні сполуки) між такими парними атомами. Вихідні сигнали 

атомів третього прошарку, що моделюють фазу формування кінцевої сечі, утворюють два 

вже розділені інформаційні потоки моделей очищеної крові та сечі. 

Окрім цих парних основних атомів у кожному прошарку також є M пар додаткових 

атомів, які відповідають за наявність у потоках крові та сечі інших нестандартних 

компонентів. Це можуть бути: патогенні фактори, що спричиняють захворювання; ліки або 

інші засоби, що мають терапевтичний ефект, наприклад, діуретини. Один із додаткових 

атомів кожної пари відповідає за вміст відповідного нестандартного компонента в потоці 

крові, а інший – за кількість цього ж компонента в потоці сечі, що формується. Такі 

нестандартні складники можуть суттєво впливати на інтенсивність сечоутворення. Звичайно 
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в процесі нефросепарації частина цих речовин виводиться із сечею, і їх кількість у потоці 

крові зменшується. Число додаткових атомів може бути різною і визначається рівнем 

абстрагування моделі. У випадку моделювання нормального процесу функціонування нирки 

без впливу патогенних факторів і лікування на виходах таких атомів формуються нульові 

сигнали і в інформаційному потоці відповідні компоненти теж мають нульові значення. 

В межах кожного прошарку всі атоми сполучаються паралельно, тобто інформаційний 

потік рівномірно розподіляється між усіма «атомарними чорними ящиками». 

Для всіх атомів величини суматорів (аналогія зі штучними нейронами) будуть різними. 

Кожен із суматорів – це кількісна величина лише одного компонента, за яку відповідає 

«атомарний чорний ящик». Це досягається належним підбором вагових коефіцієнтів зв’язків 

між прошарками атомів на основі відомих даних з анатомії та фізіології. Функції активації 

(теж аналогія зі штучними нейронами) для кожного атома в загальному випадку різні. Вони 

є функціями суматора і визначаються емпірично також на основі даних з фізіології. 

Більшість із них – це лінійні функції, проте деякі з них можуть бути нелінійними. Правильні 

налаштування вагових коефіцієнтів та вибір функції активації для кожного атома забезпечує 

адекватне функціонування моделі нирки в межах обраного рівня абстрагування. 

Моделювання тривалого процесу нефросепарації в нирці передбачає циркулювання 

інформаційного потоку моделі крові в мережі. Виходи з атомів, що відповідають за склад 

очищеної крові, по зворотних зв’язках подаються назад на вхід мережі. При цьому 

інформаційний потік змінюється за рахунок надходження в кров продуктів життєдіяльності 

організму, можливих патогенних факторів, ліків чи інших терапевтичних засобів тощо. 

Виходи із атомів, що відповідають за склад кінцевої сечі, є виходом мережі на поточному 

кроці обчислень. Ці результати визначають якість процесу нефросепарації. Виходи із 

нейронів, що відповідають за наявність нестандартних компонентів, теж попадають в 

інформаційний потік моделі крові і повертаються назад на вхід мережі. 

Структурна схема описаної моделі зображена на Рис. 1, де позначено наступні 

елементи: 

• великі штрихові прямокутники з номерами від 1 до 1 000 000 – «середні чорні 

ящики», що є моделями окремих нефронів; 

• малі прямокутники з номерами від 1 до N – атоми, що відповідають за кількісне 

входження окремого компонента в модель крові; 

• ромби з номерами від 1 до M – атоми, що відповідають за наявність нестандартних 

компонентів у інформаційному потоці крові. Виходи із ромбів останнього прошарку – 

атомів, що визначають залишки нестандартних компонентів у моделі очищеної крові, – 

попадають в інформаційний потік і повертаються назад на вхід мережі; 

• шестикутники з номерами від 1 до M – атоми, що відповідають за наявність 

нестандартних компонентів у інформаційному потоці сечі, що формується. Виходи із 

шестикутників останнього прошарку – атомів, що визначають залишки нестандартних 

компонентів у моделі сечі, – попадають в інформаційний потік моделі кінцевої сечі, що 

виводиться із організму; 

• овали з номерами 1 до N – атоми, що відповідають за кількісне входження окремого 

компонента в модель сечі. 

• суцільні жирні лінії і стрілки – компоненти інформаційного потоку моделі крові; 

• пунктирні лінії і стрілки – синаптичні зв’язки, які моделюють вплив нестандартних 

компонентів в інформаційних потоках моделей крові і сечі на різні фази процесу 

нефросепарації; 

• паралелограм П.Ж.О. – числові дані про продукти життєдіяльності організму, що 

додаються до інформаційного потоку моделі крові; 

• паралелограм К.П.Ф. – числові дані про комплекс патогенних факторів, що 

попадають в інформаційний потік моделі крові; 

• паралелограм К.Л. – числові дані про комплексне лікування, що вводяться в 

інформаційний потік моделі крові; 
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• штрих-пунктирні лінії та стрілки – компоненти інформаційного потоку моделі 

кінцевої сечі, вони є виходом мережі на поточному кроці обчислень. Ці результати 

визначають якість процесу нефросепарації. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема моделі нирки 
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Струкутурно-функціональна та імітаційна модель легені. Легені є складним 

трубчасто-паренхіматозним органом.101 Трубчасту частину легень утворює 

внутрішньолегеневе розгалуження дихальних шляхів – бронхіальне дерево (Рис. 2). 

Паренхіму легені утворює альвеолярне дерево. Структурно-функціональною одиницею 

легень, яка реалізує газообмін, є ацинус – розгалуження однієї дихальної бронхіоли, оточене 

кровоносними капілярами. На кінцях галужень знаходяться альвеоли. Всі альвеоли 

виконують спільну функцію – реалізують газообмін, в процесі якого кров збагачується 

киснем та звільняється від вуглекислого газу. Газообмін відбувається через аеро-гематичний 

бар’єр, до складу якого входить стінка альвеоли і стінка кровоносного капіляра. 

 

 
Рис. 2. Будова бронхіального дерева легені 

 

Газообмін між атмосферним і альвеолярним повітрям здійснюється, як за рахунок 

конвекційного переносу, так і за рахунок дифузії. Оскільки із розгалуженням бронхів зростає 

площа сумарного поперечного їх перерізу, то відповідно зменшується лінійна швидкість 

потоку повітря в них. Це означає, що якби повітря доходило до альвеол тільки шляхом 

конвекції, то вони б не вентилювалися. Тому вважається, що, починаючи із 17-ої генерації 

бронхіол, до процесу конвекції приєднується і дифузійний обмін киснем і вуглекислим 

газом. При форсованому диханні транспорт шляхом конвекції продовжується                  

до 19-ої генерації бронхіол. Таким чином, транзиторна частина бронхіального дерева        
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(17-19 генерації), є своєрідною буферною зоною між атмосферним та альвеолярним 

повітрям. Верхні її ділянки обмінюються із вдихуваним повітрям, а прилеглі до альвеол – із 

альвеолярним повітрям. Склад альвеолярного повітря сталий і не залежить від фаз дихання. 

Приймаючи до уваги запропонований підхід структурно-функціональної декомпозиції 

моделей складних фізіологічних систем, основні елементи моделі легені можна 

охарактеризувати так: 

• «великий чорний ящик» моделі легені перетворює два вхідні інформаційні потоки 

моделі повітря, що вдихається, та моделі венозної крові на два вихідні інформаційні потоки 

моделі повітря, що видихається, та моделі артеріальної крові; 

• «великий чорний ящик» утворює деревоподібну структуру з «середніх чорних ящиків» 

декількох різновидів, що моделюють розгалуження бронхів до 23-ої генерації включно. 

Починаючи з 17-ої генерації у структуру вводяться моделі респіраторних бронхіол та 

альвеолярних ходів, які забезпечують надходження повітря по бронхіальному дереву та 

газообмін відповідно; 

• 23-ій генерації в дереві відповідає власне альвеолярна зона, що представлена 

штучними альвеолами, – «малими чорними ящиками». 

Саме штучні альвеоли перетворюють два вхідні інформаційні потоки моделі повітря, 

що вдихається, та моделі венозної крові на два вихідні інформаційні потоки моделі повітря, 

що видихається, та моделі артеріальної крові. Як і у випадку моделі нирки, на підставі 

принципу абстрагування обирається деяка скінченна кількість основних компонентів, що є 

спільними для всіх інформаційних потоків і є важливими для процесу дихання. Сюди 

відносяться кисень, вуглекислий газ, компоненти крові, які впливають на інтенсивність 

дихання. Також в склади інформаційних потоків можуть входити й нестандартні компоненти 

(токсини, ліки тощо). 

Враховуючи особливості будови та функціонування легені, «малі чорні ящики» 

моделей альвеол присутні в структурі дерева починаючи з 17-ої генерації, збільшуючи свою 

кількість на кожному наступному рівні. Окрім цього штучні альвеоли на різних рівнях 

галуження по різному відтворюють газообмін, що відповідає різним інтенсивностям 

конвекції та дифузії. Отже, для забезпечення адекватності всієї моделі легені потрібно 

використовувати декілька реалізацій «малих чорних ящиків». Така властивість структурно-

функціональної моделі зумовлює ускладнення як самої структури, так і алгоритму її 

функціонування. 

Функціонування «малих чорних ящиків» реалізовано за допомогою прошарку атомів. 

Кожен атом визначає кількісний вміст відповідного компонента в інформаційних потоках 

моделей крові та повітря. Подібно до моделі нирки для всіх атомів штучних альвеол 

величини суматорів формуються на підставі даних із нормальної анатомії і фізіології 

людини, так само як і функції активації обираються лінійними відносно суматора, але з 

врахуванням інтенсивності конвекції та дифузії на кожному рівні галуження дерева. 

Узагальнення. Попри відмінність у загальній структурі та у функціоналі «чорних 

ящиків» різних рівнів аж до атомів включно в імітаційних моделях нирки і легені, обидві 

моделі передбачають подібну програмну реалізацію складних відкритих мереж атомів із 

неповними глобальними зворотними зв’язками. Складність мереж означає, що вони є 

композицією багатьох прошарків атомів, які перебувають як у послідовному, так і 

паралельному сполученні та утворюють розгалужені деревоподібні структури. Відкритість 

мереж означає, що інформаційний потік моделі очищеної або збагаченої киснем крові на 

кожній ітерації змінює свій склад (додаються продукти життєдіяльності організму або 

відбирається частина кисню та вводиться вуглекислий газ) і формуються моделі неочищеної 

або насиченої вуглекислотою крові. Неповнота глобальних зворотних зв’язків означає, що із 

загального інформаційного потоку щоразу вилучаються компоненти моделі сечі або 

вводиться атмосферне повітря і виводиться повітря, насичене вуглекислим газом. 

Комп’ютерна реалізація імітаційних моделей обох фізіологічних процесів здійснена на 

основі технологій об’єктно-орієнтовних аналізу, проєктування та програмування. Об’єктно-
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орієнтовний підхід під час побудови ієрархій класів забезпечив надійне функціонування 

інформаційної системи за достатньої простоти структури і максимальної функціональної 

гнучкості. Це дозволяє налаштовувати конфігурацію мереж і алгоритму їх функціонування з 

урахуванням нових особливостей фізіологічних процесів і систем на інших рівнях 

абстрагування або у процесі моделювання розвитку патологій. 

Результати модельних експериментів у режимі нормального функціонування без 

патологій та патогенних впливів засвідчили можливість використання мереж меншого 

розміру за рахунок об’єднання моделей однотипних нефронів або альвеол в один 

«усереднений чорний ящик». У випадку моделювання нетипового функціонування з 

урахуванням розвитку захворювання та його лікування таке об’єднання моделей однотипних 

структурних елементів є недопустимим. Для ефективної реалізації моделі на ЕОМ 

застосовано розпаралелення обчислень. 
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1.8. AWARENESS AS A MECHANISM OF FORMATION OF LIFE PERSPECTIVES 

IN NEW CONDITIONS 

 

1.8. УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ 

ПЕРСПЕКТИВ У НОВИХ УМОВАХ 

 

Мінливість і динамічність сучасного світу зумовлює збільшення кількості специфічних 

обмежень для людини в професійних, побутових та соціальних умовах. У широкому 

лексичному обігу з’явилося поняття «синдемія». Термін був розроблений Merrill Singer в 

середині 1990-х років. У широкому сенсі мається на увазі, що паралельно відбувається кілька 

глобальних процесів: віруси, економіка, протести, інформаційні війни. Стабільними 

залишаються лише постійні змінні. У цей час з двох базових якостей живого: здатності 

підтримувати сталість та змінюватися – провідною стає саме лабільність, можливість 

підлаштовуватись та адаптуватись. А це свідчення того, що перспектив до повернення 

усталеного ходу речей – немає. Як результат – психологічна наука має досліджувати та 

впроваджувати нові шляхи розвитку та адаптації особистості в умовах посттравматичних 

обставин. 

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що термін «травма» походить від 

грецького trauma – рана, пошкодження. Психічна травма – це специфічний різновид 

потрясінь, пов’язаних із складними емоційними переживаннями, котрі можуть спровокувати 

розвиток депресії, неврозів та інших реакцій. Зазвичай травми диференціюють: 

- за типом травмівного фактору (особистісний, середовищний); 

- за інтервалом тривалості дії фактору, що травмує (гострі, хронічні); 

- за обставинами та причинами, за яких потрясіння формується (катастрофа, сім’я, 

спорт, військові дії тощо)102. 

У свою чергу, психічна травма – це ситуація, яка з різним рівнем вірогідності може 

стати причиною відхилення від усталеного способу буття, руйнування психічного світу 

особистості. Психічна травма пов’язана з негативними емоціями, сильними за рівнем 

напруженості, тривалими за часом. 

Переживання людиною травми фізичної чи психічної активізує механізми 

пристосування до нових умов життя, а також мобілізує, або ж спонукає до формування нових 

фізичних чи мисленнєвих можливостей103. Відповідно, у результаті такої психічної 

активності формуються нові навички, розвивається гнучкість психіки та поведінки. Завдання 

психолога – допомогти людині на фоні новоутворень визначити нові життєві перспективи. 

Метою дослідження стала ідея вивчення механізмів формування життєвих перспектив у 

нових життєвих умовах. Дослідження проводилося на базі реабілітаційного відділення КНП 

«Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» м.Черкаси, Україна.  

Особи, які були залучені до дослідницької роботи, пережили певні травмівні події 

(ДТП, хірургічне втручання, захворювання на COVID-19, інсульт) та потребували 

на фізичній і психологічної реабілітації після медичного лікування. Кількість досліджуваних 

87 осіб, віком від 25 до 65 років, з них: жінки – 47, чоловіки – 40. Дослідження проводилося 

протягом 2021 року. 

Основними методами дослідження було застосовано: психодіагностичні методики 

(Визначення тривоги та депресії Гамільтона, Монреальський когнітивний тест), 

спостереження, бесіду та інтерв’ю. Предметом вивчення були: реакція на стрес, 

                                                             
102 Кризи життєвого простору особистості, сім'ї та соціальних інституцій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(з міжнар. участю); м. Полтава, 15-17 лютого 2013 р. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. Полтава: Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. 

252 с.  

Титаренко, Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. К.: Либідь, 2003. 376 с. 
103 Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Кондор, 2010. 

276 с. 
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психофізіологічні зміни (як, наприклад, фізичні обмеження, стан самопочуття, поява 

мовленнєвих труднощів). 

За результатами проведення психодіагностики у 82 досліджуваних рівень тривоги і 

депресії знаходиться в межах «субклінічно вираженого»; когнітивні функції загалом 

збережені у 84 осіб. 

Чи є конкретна життєва ситуація важкою повністю залежить від того, як вона 

сприймається індивідом. Одна й та ж сама ситуація для однієї людини може бути дрібною 

неприємністю, а для іншої – катастрофою. Це залежить в основному від світоглядних 

позицій та системи цінностей: від того, чи зустрічалися схожі ситуації в житті, чи вистачає 

особистісних ресурсів для її вирішення й наскільки безпечними для життя й здоров'я 

респондент оцінює її наслідки. Незважаючи на індивідуальний підхід до оцінки ситуацій, є 

кілька загальних ознак, що характеризують важкі життєві ситуації. Їх знання допоможе 

налаштуватися на усвідомлення, прийняття й позитивне вирішення проблемного питання. 

Результати бесіди та спостереження дозволяють стверджувати про те, що найбільш 

характерними ознаками переживання складних життєвих подій для досліджуваних нами осіб 

були такі: 

- спротив психіки людини усвідомлювати незворотність змін, які сталися, і які 

доводиться приймати; 

- неготовність далі жити «по-іншому», з урахуванням нових фізичних втрат, 

обмежень; 

- відсутність чіткої картини майбутнього, а значить і алгоритму дій; 

- надмірне делегування відповідальності медичним працівникам за власний фізичний і 

психологічний стан; 

- зневіра або ж надто слабка віра, у те, що «так можна жити» та ще й отримувати 

задоволення від життя; 

- поспіх повернутися до попередніх звичних умов життя й неготовність 

усвідомлювати, що на оволодіння новими навичками потрібен час. 

Як правило, пацієнти медичних закладів, які потребують психологічної реабілітації, 

проявляють до отриманої травми неуважність (навіть ігнорування) до власних відчуттів 

через відсутність навички слухати й чути свій внутрішній голос, своє тіло. Як результат – 

такі люди потребують не лише фізичної реабілітації, а й психологічної корекції уявлення про 

себе у форматі поєднання когнітивної, афективної, поведінкової складових. 

У психологічній літературі описано достатня кількість методик і технік, спрямованих 

на розвиток тимчасової життєвої перспективи людини104. Корекція перспективи майбутнього 

містить безліч різних аспектів: розвиток навичок цілепокладання й планування, 

відповідальності, вміння спиратися на свої внутрішні ресурси, формування активної 

життєвої позиції та позитивного емоційного ставлення до життя тощо. Реалізація даних 

аспектів в корекції можлива завдяки залученню найрізноманітніших методів, серед яких 

психотерапія, орієнтована на реконструкцію майбутнього, позитивна психотерапія, 

мультимодальне консультування, консультування по життєвих навичках та інші. 

Для успішної корекції життєвих перспектив, тобто, підвищення шансів людини 

опанувати нові навички, оптимально адаптуватися, визначити нові життєві перспективи, 

необхідна спеціальна підготовка. 

Новим та перспективним напрямом у психотерапії означених посттравматичних станів 

є практика майндфулнесу (від англійського – «mindfulness») – вид когнітивної терапії, який 

застосовують для вирішення психологічних труднощів людини та виходу із замкненого кола 

автоматично реагувати на думки, емоції, події життя. Результатом практики усвідомленості є 

нівелювання психологічної реакції людини на стресові тригери, що позитивно впливає на 

                                                             
104 Життєві домагання особистості: монографія. Т. М. Титаренко, І. В. Лебединська, Н. В. Алікіна [та ін.]; Ін-т 

соц. та політичної психології АПН України, Лаб. соц. психології особистості. К.: Педагогічна думка, 2007. 

456 с. Бібліогр.: с. 433. 
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сприйняття депресії та болю105. Серед переваг Mindfulness також відзначається підвищення 

почуття контролю, точності сприйняття, підвищення рівня терпимості, прийняття, терпіння; 

у практикуючих з'являється більше сміливості справлятися з непередбаченими подіями, 

спостерігається поліпшення здоров'я й відчуття благополуччя в цілому, а також поліпшення 

власної тимчасової перспективи.  

Відповідно до вищесказаного, заняття майндфулнес можуть допомогти практикуючим 

як в поточному моменті (наприклад, за рахунок зниження рівня стресу безпосередньо через 

регулярну практику медитації), так і в більш віддаленому майбутньому, опосередкованому 

фундаментальними змінами в сприйнятті людиною світу і себе в ньому. Модель поведінки, 

що формується в традиції Mindfulness, передбачає більш раціональне ставлення до 

матеріальних і нематеріальних ресурсів, також до охорони навколишнього середовища, 

вибудовування конструктивних відносин з соціумом на умовах взаємної поваги. 

Усвідомленість (mindfulness) є довільною, безоціночною обізнаністю про те, що 

відбувається в навколишньому світі й у психічному просторі людини, що виникає, коли вона 

довільно звертає увагу на поточний свій стан106. Крім того, майндфулнес може виступати у 

якості стану підвищеної обізнаності, у вигляді відносно стійкої характеристики особистості, 

а також як сукупність певних практик107. Mindfulness (в значенні підвищеної обізнаності) 

складається з процесів управління довільною увагою й розумінням (awareness), набору 

установок відповідно до пережитого досвіду (прийняття, безоціночність, відкритість), зв'язку 

з метакогнітивним рівнем психічного функціонування108. 

Вперше Mindfulness як певні практики описав професор, фахівець в області нейронауки 

з Массачусетського університету Джон Кабат-Зінн у 1979 році. Практикуючи медитацію в 

традиції Дзен-буддизму, вчений об'єднав науку Заходу й досвід східних практик, 

інтегрувавши буддистську медитацію, виключивши релігійну складову, у метод 

оздоровлення. Вплив методу майндфулнес можна пояснити, з точки зору нейробіології, 

завдяки цьому відбуваються структурні зміни в областях мозку людини, відповідальних за 

сенсорну, когнітивну й емоційну обробки109. Механізмом цих процесів є нейропластичність, 

в даному випадку здатність мозку змінюватися у відповідь на новий досвід. Навчаючись 

працювати зі стресом за допомогою практики усвідомлення, індивід спеціально вчиться крок 

за кроком відновлювати свою емоційну рівновагу. Іншими словами, він не просто розв’язує 

проблему стресу, але ще й виробляє нову навичку, яка в майбутньому дозволить 

ефективніше справлятися з цією проблемою. 

В основі цього підходу лежить кілька принципів. Так, усвідомленість як здатність 

можна істотно розвинути шляхом поступової, регулярної практики. Усвідомлення того 

факту, що те, що відбувається «тут і зараз» може допомогти реагувати на навколишню 

дійсність більш ефективно, тобто менш енергозатратно. Безоціночне безперервне 

спостереження за розумовими процесами забезпечує об'єктивне і чітке сприйняття життя. 

Розуміння людиною своїх мисленнєвих патернів і відповідей на різноманітні стимули сприяє 

більшій поінформованості про себе, світ і дає можливість обирати ефективніші моделі 

поведінки.  

                                                             
105 Кабат-Зинн Дж. Куда бы ты ни шел – ты уже там: Медитация полноты осознания в повседневной жизни. 

Пер. с англ. М. Белобородовой. М.: Независимая фирма «Класс», Издательство Трансперсонального института. 

2001. 208 с. 
106 Aich T. K. Buddha philosophy and western psychology. Indian Journalof Psychiatry. 2013 Jan; 55 (Suppl 2):   

Р. 165-170. 
107 Кабат-Зинн Дж. Куда бы ты ни шел – ты уже там: Медитация полноты осознания в повседневной жизни. 

Пер. с англ. М. Белобородовой. М.: Независимая фирма «Класс», Издательство Трансперсонального института. 

2001. 208 с. 
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Пер. с англ. М. Белобородовой. М.: Независимая фирма «Класс», Издательство Трансперсонального института. 

2001. 208 с. 



65 

Згодом з'явився цілий напрям у психотерапії – когнітивна терапія, заснована на 

практиці усвідомленості (Mindfulness-basedCognitiveTherapy), метою якої є звільнення 

пацієнта від схильності автоматично реагувати на думки, емоції, події життя. У даний час 

програма, яка довела свою ефективність при таких захворюваннях, як депресія, підвищена 

тривожність, біполярні розлади, синдром хронічної втоми та ін. 

Завершивши психодіагностичну роботу з досліджуваними, ми, не вдаючись у 

подробиці методу, пропонували пацієнтам уважно слідкувати за власними відчуттями, 

станами та думками (називати відчуття, почуття, думки і бажання). При цьому акцентували 

увагу на уникненні оцінних суджень «негативні-позитивні». Найважчим для учасників 

експерименту виявилося не давати оцінок своєму стану та не думати про негативний варіант 

розвитку подій в майбутньому. Позитивну динаміку психоемоційного стану показали 

пацієнти, у яких достатньо розвинені навички рефлексії. 

У результаті проведеного дослідження ми сформулювали базові принципи 

психологічної взаємодії психолога з людьми, які потребують формування життєвих 

перспектив у нових умовах. Розглянемо їх детальніше. 

Насамперед, має бути узгодженість завдань психолога та пацієнта. Психолог мотивує 

пацієнта до усвідомлення найактуальнішого бажання (воно ж завдання) в контексті мети 

перебування у лікарні. Завдання (найефективніше – одне) повинно мати чітке формулювання 

на сьогодні: у теперішньому часі; без заперечної частки «не». Наприклад, самостійно або 

впевнено ходити; самостійно контролювати виділення тощо. 

Для ефективної роботи із досягненням бажаного пацієнт має бути поінформованим про 

ситуацію, реальний стан та можливі варіанти розвитку подій. Водночас, психолог враховує 

вразливість людини, вираженість страхів та її систему цінностей. У процесі обговорення 

найближчого майбутнього необхідно зберегти мотивацію пацієнта до лікування та 

реабілітації. 

Одним із важливих аспектів роботи психолога з пацієнтом реабілітаційного відділення 

є забезпечення для останнього можливості емоційного відреагування травми. Тобто, людина 

після травмівної події потребує обговорення спогадів, визначення можливих причин травми, 

усвідомлення власних станів та почуттів. Це необхідно для остаточного проживання травми і 

визначення перспектив на майбутнє.  

Поряд з цим відбувається усвідомлення незворотності змін. Психолог працює із 

наявним станом пацієнта у теперішньому часі, певний час не торкаючись ні минулого, ні 

майбутнього. Подібна тактика дозволяє пацієнтові відновити зв’язки розуму з тілом. Увесь 

процес відбувається на тлі переосмислення людиною сенсу та способу життя. Результатом є 

усвідомлений вибір пацієнта «до життя» (можливий спільний з психологом пошук 

аргументів чому саме так). 

Наступний етап роботи – окреслення найближчих та віддалених цілей пацієнта. Роль 

психолога полягає у контролі за формулюваннями. Цілі мають бути достатньо 

реалістичними. Іншими словами, психолог має достатньо добре орієнтуватися у фізичному 

та психологічному стані пацієнта та наслідках хвороби чи травми. 

Окремої уваги потребує питання роботи з опорами пацієнта. Професіоналізм психолога 

проявляється в умінні не актуалізувати психологічні захисти. Іноді в роботі з пацієнтами 

цього не уникнути тому психолог має володіти різноманітними методами: переконування, 

навіювання, зараження, просування тощо. 

Особливістю роботи психолога в медичному закладі є щоденна актуалізація мотивації 

пацієнта до лікування і реабілітації. Для реалізації окресленого завдання доречним є 

застосування пацієнтами прийомів самонавіювання, словесне підкріплення досягнень 

(навіть, якщо вони незначні), відповідно корекція/уточнення нових завдань, визначення та 

розвиток навичок, що забезпечують комунікацію із «здоровими». 

Специфіка діяльності психолога медичного закладу полягає у необхідності роботи з 

родичами пацієнта задля корекції уявлень про ситуацію та ставлення до близької людини. 

Питання у тому, що найближчі до пацієнта люди часто не приймають зміни, які відбулися, з  
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багатьох причин: вимушені зміни у власному житті, труднощі спілкування (іноді розуміння 

один одного), проблеми із доглядом, нестача коштів, прагнення швидких змін, почуття 

невдоволеності та роздратування тощо. Насамперед, родичі мають потурбуватися про 

створення безпечного та зручного фізичного середовища для хворого. Іноді це потребує 

великих змін в організації життя усієї родини. Корисними можуть стати замальовки 

подальшого життя: заняття фізичною культурою (гімнастикою, можливо у ліжку) є 

обов’язковими і, водночас, бажаними (актуалізувати опори недоречно), перспективи 

спілкування та активності. 

Висновки. Сучасний світ швидко змінюється, усі процеси взаємопов’язані: економічні, 

соціальні, перетворення свідомості кожної людини і суспільства загалом. Водночас 

збільшується кількість стресових, навіть травмівних подій для особи.  

Для того, щоб пережити, подолати надмірне психічне навантаження людині необхідні 

певні навички. Особливе місце займає здатність формувати нові життєві перспективи. 

Розвиток подібної навички для більшості людей відбувається лише за допомогою фахівця 

психолога, оскільки це психологічно досить неоднозначний і складний процес, який 

потребує критичності та гнучкості мислення, рішучості та сміливості, спостережливості та 

усвідомленості. 

У результаті проведеного на базі реабілітаційного відділення лікарні дослідження ми 

з’ясували, що пацієнти часто не готові психологічно до формування хоча б тимчасових 

життєвих перспектив через ігнорування змін фізичного тіла, опори, психологічний захист та 

поспіх повернення до минулого стану (до травми). Окреслене звужує розуміння подальших 

можливостей розвитку подій і усвідомлення власного фізичного і психічного потенціалу.  

Основне завдання психолога полягає у поверненні травмованої людини та її родичів до 

теперішнього часу, усвідомлення реалій, розгляду варіантів розвитку подій та мотивації до 

включення адаптивних резервів організму та психіки. У реалізації окресленого завдання 

важливе місце займає метод майдфулнес, оскільки на основі його використання відбувається 

переосмислення свого фізичного, психічного «Я» людини після травми. 

Отже, найважливіше в ситуації відновлення людини після травми спрямувати її увагу 

на усвідомлення і розуміння відчуттів та переживань, що проживаються у даний момент. 

Наступним етапом є зосередження уваги на фізичних і психічних можливостях та 

обмеженнях сьогодення. Пацієнту необхідно чітко усвідомити і визначитися із цілями 

найближчого майбутнього (в межах одного місяця). Під час формулювання найближчих 

завдань психолог має слідкувати реалістичність виконання і здійснювати за потреби 

корекцію. Продуктивно взаємодіяти психолог може лише на основі чіткого і об’єктивного 

розуміння психофізичного стану пацієнта. Після окреслення найближчої мети психолог 

разом з пацієнтом розробляють алгоритм її досягнення з найдрібнішими деталями. Це 

необхідно для того, щоб пацієнт враховував якомога більше варіантів розвитку подій та був 

здатним самостійно (наскільки це можливо) контролювати кожний крок на шляху до 

бажаного. Водночас відбувається (по можливості) робота із членами родини пацієнта з 

метою підготовки їх до здійснення психологічного супроводу реабілітації вдома. Час 

перебування у відділенні лікарні обмежений, тому родичі мають в деякій мірі підмінити 

психолога хоча б на нетривалий час до усвідомлення хворим позитивних зрушень, 

досягнутих власними зусиллями. Члени родини пацієнта мають проявити терплячість, 

наполегливість, впевненість і гнучкість. Фактично теж оволодівати навичками 

усвідомленості, щоб не переобтяжувати себе спогадами про минуле і марними сподіваннями 

на майбутнє. 

Перспективою наших подальших досліджень вбачаємо детальне вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей людини, що визначають здатність до 

формування життєвих перспектив та розробку алгоритму її розвитку для різних вікових 

категорій. 
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1.9. DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY AND INFORMATION WAR 

IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S STRUGGLE AGAINST RUSSIAN AGGRESSION 

 

1.9. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА 

В УМОВАХ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ 

 

Сучасне інформаційне суспільство передбачає розвиток інформаційної культури, що 

потребує наявності інформаційної структури, можливості виробляти необхідну суспільству 

інформацію, високий рівень її розповсюдження, а також наявність значного відсотка 

населення, яке задіяне у виробництві, інших галузях, де застосовують інформаційні 

технології. 

Інформаційне суспільство передбачає розповсюдження, обробку, зберігання і передачу 

інформації у економічній сфері, на виробництві, одночасно розповсюджується на суспільну 

діяльність, інші види діяльності, де створює інформаційно-комунікативну базу. 

Термін «інформаційне суспільство» вживається у наукових джерелах і колах           

із 80-х років XX сторіччя характеристикою постіндустріального суспільства (Д. Белл, 

Н. Луман, Д. Масуда, А. Турен). Досліджуючи розвиток постіндустріального суспільства, 

Д. Белл і А. Тофлер показали значний вплив інформації та інформатизації на глобальну 

спільноту, громадську думку, де засоби масової інформації суттєво впливають на рішення 

урядів та формування суспільних настроїв населення держав. А. Тофлер дослідив фактор 

значного збільшення потоків інформації у відношенні до сучасної людини, яку обчислив у 

кількісному вимірі. Наприклад, за підрахунком 1965 року, пересічна людина отримувала 

інформації як мінімум до 10-12 тисяч друкованих слів на день, телебачення додавало 

10 тисяч, і відповідно 11 тисяч радіо110. 

Відомий дослідник Я. Тонака здійснив оцінки індексів інформаційної орієнтації 

суспільства за такими показниками, як пересилка пошти на душу населення, кількість 

телефонних дзвінків, отриманих людиною на день, кількості газет, що розповсюджуються на 

сто мешканців, і кількість опублікованих книг на 10 тис. населення. Додатково Я. Тонака 

оцінив фактор розповсюдження інформаційної техніки серед населення (телефони і 

телевізори) у період із 1965 по 1973 рік. Показники оцінок, проведених у таких 

високорозвинених країнах, як Японія, США, Великобританія Франція, Західна Німеччина, 

засвідчили те, що обсяг отримання інформації протягом 8-10 років збільшився удвічі111. 

Інформаційне суспільство передбачає бурхливий розвиток інформаційно-

комунікативних технологій. Уряди «великої сімки» – найпотужніших держав світу (G-7) – 

підписали Окінавську хартію (Японія, 2000 р.), у якій визначили прийнятні для сучасних 

країн загальні принципи і цілі побудови глобального інформаційного суспільства. Країни 

великої сімки зазначили, що інформаційно-комунікативні технології є важливими важелями, 

що впливають на формування суспільства XXI століття112. Сторони-підписанти, а також і 

Російська Федерація, що приєдналась до Окінавської хартії 2000 р., погодились 

дотримуватись таких зобов’язань, як права людини, розвиток культурного різноманіття та 

зміцнення міжнародного миру і стабільності. 

Аналізуючи тенденції розвитку глобального інформаційного суспільства, В. Бебик 

наголошує, що «створюється принципово нова ситуація не тільки в специфіці соціальної 

комунікації на рівні мас-медіа – індивід, мас-медіа – група, мас-медіа – суспільство, а й у 

сфері міжнародних відносин»113. Організаційною основою сучасного етапу становлення 

                                                             
110 Тоффлер А.: Футурошок. – СПб, 1997, с. 127. 
111 Tanaka Y. Proliferating technology and structure of information space // Information societies: comparing 

the Japanese and American experiences – Seattle, 1978, p. 196. 
112 Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. Окінава, 22 липня 2000 року. Дипломатичний 

вісник № 8, 2000, с. 51. 
113 Бебик В. М. (2011) Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації. К.: Інформація і 

право № 1 (1), с. 41. 
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інформаційного суспільства дедалі більше стають комп’ютерні мультимедіа – організаційні 

структури, які поєднують у собі програмно-технологічні та програмно-технічні можливості 

текстового, звукового, графічного, мультиплікаційного і відеовідтворення інформації.  

Телебачення, мобільний зв’язок, відео-програми, інтерактивне програмування і інші 

технології глобальної інформаційної системи є ресурсами інформаційної інфраструктури. 

Інформаційні потоки розглядаються як цілеспрямований рух інформації з усіх сегментів 

суспільної сфери, який здійснюється усіма наявними інформаційно-комунікативними 

каналами від джерел до споживачів; цілеспрямований рух інформації, яка надходить 

медійними і телекомунікаційними каналами комунікації. 

Інформаційні потоки впливають:  

- на індивідуальному рівні – на судження, культуру, освіту;  

- на інституціональному рівні – політику, економіку, релігію;  

- на груповому – на етнічну, соціальну, професійну, вікову стратифікацію.  

Інформаційні потоки, безперечно, впливають на міждержавні відносини – 

співробітництво (конфлікт), ресурси, економічне співробітництво. 

Соціальна комунікація, в каналах якої здійснюється передача інформації, набуває 

особливої уваги. Комунікацію розглядають як ресурс, який відрізняється від інших ресурсів. 

Наприклад, виникає питання: «При наявних комунікативних потребах які повинні бути 

ресурси, щоб їх задовільнити?»114. Соціальна комунікація передбачає за змістом процес 

передавання, переробки та прийняття соціальної інформації, здійснюваний суб’єктами та 

об’єктами (глобальної та національної) суспільної сфери115. Масова комунікація або 

інформаційно-комунікативна діяльність є діяльністю соціального суб’єкта з виробництва і 

поширення інформації, спрямованої на формування суспільної свідомості суб’єктів і об’єктів 

суспільної сфери і відповідне спрямування політичної, економічної і духовної діяльності. 

Суспільна і інша інформація можуть передаватись засобами масової інформації, 

суспільними організаціями а також шляхом неформальних контактів. До засобів масової 

інформації у сучасних умовах слід віднести в першу чергу електронні (Інтернет) ресурси, 

телебачення, радіо, мобільний зв’язок і традиційні друковані (газети, журнали, книжки, 

листівки, плакати). Суспільні організації використовують інформаційно-комунікативні 

можливості як міжнародних так і національних управлінських структур з метою обміну 

інформацією. У сучасних умовах глобального суспільства безпосереднє формальне і 

неформальне спілкування між людьми, лідерами держав залишаються ефективним і 

важливим способом комунікації. 

Політика національних держав орієнтується на дотриманні визначених національних 

доктрин, конституції, існуючої законодавчої бази і формує громадську думку спрямовану на 

підтримку політичного курсу обраної у державах правлячої політичної еліти. Громадська 

думка національних держав впливає на реалізацію політичних, економічних і військових 

рішень керівництва країн. В той же час, існує і глобальна національна думка що формується 

під впливом глобальних мас-медіа, які діють в інтересах глобальних і підконтрольних ним 

національних правителів, намагаючись переконати більшість населення у правильності своїх 

дій і доцільності прийнятих спільних рішень. 

Досвід становлення України, її боротьби за незалежність і територіальну цілісність 

протягом тридцяти років, актуалізує інформаційну складову формування українського 

суспільства, одночасно робить його уразливим саме в інформаційній сфері, що вимагає 

розробки як засобів інформаційного впливу, так і засобів інформаційної протидії.  

Російська Федерація із часу розвалу СРСР постійно ставила за мету питання 

повернення України у сферу свого традиційного впливу, здійснюючи підміну понять 

                                                             
114 Pekari C. (2005). The information society and its policy agenda: towards a human rights-based approach. (2005) 

18.1 Revue québécoise de droit international. Institute for International Law and International Relations 

of the University of Graz. Austria, р. 58. 
115 Бебик В. М. (2011). Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації. К.: Інформація і 

право № 1 (1), с. 44. 
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рівноцінного партнерства, економічної конкуренції та співробітництва – політичним, 

економічним і культурним тиском з метою досягнення політичних цілей. Інформаційна війна 

була обрана дієвим інструментом сучасної Росії у вирішенні завдань повернути Україну не 

тільки як власну сателітну державу на пострадянському просторі а і знищення України       

де-факто.  

Здійснюючи як інформаційну так і відкриту форму війни проти України Росія 

ухиляється від вживання терміну війна, прикриваючи військову агресію і окупаційні дії своїх 

військ тезами (визвольної місії у Криму із проведенням народного референдуму, 

антитерористичною операцією у Луганській та Донецькій областях). Активна 

цілеспрямована, наступальна інформаційна ідеологічно-пропагандистська робота російських 

ідеологів та пропагандистів із населенням України, і особливо із населенням Криму, 

Донбаської та Луганської областей створили сприятливі умови для анексії та захоплення 

частини українських земель. Цьому сприяли складні економічні і матеріальні умови 

становлення України а також і недостатній рівень розвитку національної самосвідомості і 

етнокультури, слабкий рівень історичних і політичних знань населення. Формування 

української нації, яка понад триста років була під пануванням і значним впливом Росії йшло 

повільно, із великою протидією ідеології і ідеї «руського міра», де боротьба за свідомість 

українського населення, особливо на сході та півдні України носило форму інформаційної 

війни. 

Поняття «інформаційна війна» зумовлено стрімким впровадженням інформаційних 

технологій, розвитком засобів інформаційного впливу та їхніх можливостей при 

використанні останніх як інформаційної зброї для досягнення політичних, економічних і 

інших цілей країнами, здобуття необхідної переваги на інформаційному рівні. Це війна 

здебільше у кіберпросторі, тому вона має суто технічний характер. 

Серед фахівців у сфері інформаційної війни існують різні підходи до самого предмета і 

змісту поняття «інформаційна війна». Поліфонія уявлень щодо феномена «сучасної війни»: 

гібридної війни, мережевої війни, організаційної війни, інформаційної війни тощо116. Одні 

вважають що слід звести поняття до комп’ютерних технологій, другі до психологічної війни, 

тобто до використання засобів упливу на людину. 

Вперше термін «Інформаційна війна» використав американський соціолог Т. Рона у 

звіті компанії «Боїнг» в 1976 році «Системи озброєнь та інформаційна війна». Т. Рона вважав 

що інформаційна війна – це конкуренція на рівні стратегії, операції та тактики, в такому 

спектрі умов, як мир, криза, ескалація кризи, конфлікт, війна, припинення війни, перебудова 

чи відбудова, розв’язані між конкурентами, супротивниками чи ворогами, використовуючи 

засоби інформації для досягнення своєї мети117. 

Відомий дослідник інформаційних впливів у сучасних воєнних конфліктах 

Петро Прибутько, досліджуючи поняття «інформаційні війни», вважає, що це поняття є 

комплексом заходів і операцій, що проводиться в конфліктних ситуаціях, у яких інформація 

є водночас зброєю, ресурсом і метою. У цьому визначені відбувається «знаннєва» сутність 

інформаційні війни, тобто те, що основу її механізмів становить когнітивний концепт. 

Ключовим моментом у цьому разі є розуміння знань, як відображення об’єктивної реальності 

з огляду на те, що знання є фактично моделлю дійсності118. Найчастіше інформаційні війни 

мають основне значення для отримання переваги або деморалізації противника, легітимації 

агресії та обгрунтування перемоги у збройному конфлікті при відповідній дискредитації 

противника. Тому стосовно подій в Україні використовують термін «гібридна війна»119, 

                                                             
116 Кротюк В. А. (2021): Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія / за ред. 

В. А. Кротюка. Харків: ФОП Федорко М. Ю., с. 6 . 
117 Thomas P. Rona.(1976): Weapon Systems and Information War. Boeing Aerospace Co., Seattle, WA, 1976, p. 5. 
118. Прибутько П. П. (2007): Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах. / 

П. С. Прибутько. І, Б. Лук’янець. К.: Паливода А. В., с. 20. 
119 Там само. 
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досить спірний з правової точки зору, проте він чітко відображає зміщення акцентів до 

інформаційної складової конфлікту. 

Інформаційна війна в мирний час – це особлива форма інформаційного втручання у 

внутрішні справи інших країн, спрямована на порушення суверенітету, знищення культури 

народів, роздмухування недовіри та ворожнечі між ними, дискредитацію збройних сил 

супротивника. Вона активізується безпосередньо у період підготовки до війни. 

Безперечно, не слід відкидати внутрішні інформаційні війни у кожній країні, наприклад 

Росії. Відомий український вчений, дослідник інформаційних війн Почепцов Г., доводить що 

у сучасній Росії ми спостерігаємо різноманіття інформаційних війн, які відбуваються 

безпосередньо у самій країні, і які ми можемо представити у наступному вигляді як суто 

інформаційні війни: між олігархами; між владою і олігархами; між владою і опозицією; 

інспіровані протиставленням різних сегментів влади120.  

Розповсюдження чуток у інформаційних війнах шляхом перетворення «чорних чуток» 

в «сірі», потім адаптувавши їх до «білих» засобами Інтернет, газетами та телебаченням 

показує що можливо відмити і відбілити любу «дезу». Почепцов Г. наголошує на тому, що 

інформаційні війни призвели до появи надто великої кількості «бійців невидимого 

фронту»121, також зазначає що з’явились інформаційні війни, що ведуться у такому 

нетрадиційному форматі, як рекламні щити. Всі чудово пам’ятають рекламні агітаційні щити 

із обличчями Мураєва Є. і Новінського В., які у попередні роки напередодні виборів 

розміщувались уздовж доріг міст Буча та Ірпень, де було написано закодоване гасло – «Тут 

наша земля», «Разом до перемоги» символізуючи напрямок збереження російського впливу і 

досягнення перемоги «руського міра». Як результат, у подальшому «руській мір» прийшов у 

ці міста саме у лютому 2022 року, принісши туди вбивства, руйнування, голод і геноцид. 

Інформаційна війна у період ведення збройної боротьби представляє особливу форму 

інформаційної агресії, створення інформаційних умов для дестабілізації економіки, 

дезінформації, дезорганізації військ супротивника, здійснення масованого інформаційного 

залякування, та морально-психологічного впливу на війська і населення противника. В цей 

період застосовується придушення і руйнування радіоелектронних оптикоелектронних, 

програмно-комп’ютерних та інших засобів «інформаційно-вогневої зброї». 

Ведення інформаційної війни проводиться шляхом проведення інформаційних операцій 

у військовий час. Частина їх може мати дві мети: перша – інтеграцію, друга частина – 

дезінтеграцію. Які слід визначити цілі, що однаково спрямовані на ведення інформаційної 

війни: армія і власне населення; армія і чуже населення; між різними складовими у війську; 

партизани та населення; армія та союзницька армія; країна і союзна країна; країна і 

нейтральні країни.  

Аналіз поглядів провідних учених у сфері інформаційних війн показує що в їхню 

основу покладено усвідомлення таких положень: 

А) Основним об’єктом боротьби в цих війнах є знання життєво важливих, проблемних 

сфер як своєї сторони так і сторони супротивника. 

Б) Основними способами боротьби є вплив на інформаційні уявлення у супротивника 

щодо поточних обставин, подій та явищ, уплив та зміст інформаційних потоків які формують 

ці уявлення, або на інформаційні ресурси іншої сторони. 

В) Цілі й інтереси сторін в інформаційній війні виходять далеко за межі цілей та 

інтересів сторін у традиційній війні, вони поширюються на всі життєво важливі сфери 

діяльності суспільства й країни. 

Інформаційну війну, як тип війни можна розглядати у двох значеннях: 

- У широкому, це забезпечення виконання своїх завдань однією стороною через 

досягнення переваги над протидійною стороною на інформаційному рівні.  

                                                             
120 Почепцов Г. Г. (2001) Информационные войны. К.: Валкер, с. 485. 
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- У вузькому, це захоплення й утримання інформаційної переваги над супротивником 

при підготовці до війни та під час воєнних (бойових) дій опосередкованим уведенням 

протидійної сторони в контур свого керування на інформаційному рівні.  

Більшість військових теоретиків у трактуванні інформаційної війни зосереджують 

увагу на двох проблемах, які вирішуються в процесі інформаційних воєн.  

Перша – це цілеспрямоване добування інформації про поточну ситуацію із суворими 

вимогами до її своєчасності, якості, обсягу й темпу відтворення та оцінювання на основі цієї 

інформації (політичної, воєнної, економічної, соціальної, екологічної, тощо). 

Друга – цілеспрямований та комплексний уплив на свідомість і підсвідомість населення 

й особового складу, інформаційні ресурси на всіх фазах їх виробництва, поширення й 

використання, а також на інші складові інформаційного середовища протидійної сторони в 

інтересах нав’язування їй бажаних рішень і керування її поведінкою. 

У цьому комплексі завдань особливого значення набуває можливість використання 

інформації (інформаційних потоків) як ефективного засобу формування позитивного іміджу 

України на міжнародній арені, також можливість усунення політичної, воєнно-політичної, 

економічної і особливо воєнної напруженості у відносинах із іншими країнами та в різних 

регіонах держави.  

Російська Федерація у війні з Україною починаючи із 2014 року особливу увагу 

звертала на роботу із громадською думкою з метою легітимізації агресії. У класичному 

науковому підході процес легітимізації можливо розбити на дві складові: це героїзація своєї 

сторони і демонізація сторони ворога 122. Героїзації сприяє короткочасність бойових дій, 

відсутність поранених та загиблих, оскільки архетип героя передбачає саме таку поведінку 

ворожої сторони. Демонізація ворога в першу чергу переслідує мету показати негативну 

сторону лідера країни – ворога (він одразу може стати наркоманом і божевільним) та його 

збройних сил.  

Російська Федерація послідовно готувалась до війни із Україною що розпочалась 

у 2014 році. Посиливши свій військовий потенціал Росія тривалий час вела інформаційну 

підготовку населення і власних збройних сил до агресії, створила ідеологічне підґрунтя, 

умови для окупації території Автономної Республіки Крим України, Донецької і Луганської 

областей, підготувавши на зазначених територіях колаборантів, так названу п’яту колону, 

послабивши державний апарат і вплинувши на Збройні Сили України, інші силові структури. 

Окрім цього було створено відповідну громадську думку у світі, що була нейтральна або не 

могла адекватно протидіяти здійсненню авантюристичних планів російського агресора. 

Нова активна фаза війни, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, суттєво змінила 

спрямованість і активність інформаційної війни, що вимагала активної професійної 

інформаційної роботи серед військовослужбовців, населення України а також населення 

тимчасово окупованих територій. Безперечно, творчої і професійної роботи потребує 

інформаційна і контрпропагандистська робота державних установ, мас-медіа, спрямована на 

збройні сили агресора і його населення. 

Зважаючи на прецедент широкомасштабної гібридної війни Росії проти України стало 

очевидним те що застосування «інформаційної зброї» призвело до слабкої реакції з боку 

світового співтовариства за наслідки агресії та її поширення.  

По-перше, використовуючи «інформаційну зброю» були порушені основні принципи 

міжнародного права (невтручання у справи незалежної держави, питань що входять у 

внутрішню компетенцію держав, зобов’язань країн гарантів безпеки України, поваги прав 

людини та основних свобод). 

По-друге, інформаційна війна спровокувала значну кількість жертв серед населення, 

зокрема постраждала значна частина мирних мешканців. Біженцями та внутрішньо-

переміщеними особами протягом двох місяців війни після середини лютого 2022 року стали 

біля восьми мільйонів громадян України. 

                                                             
122 Почепцов Г. Г. (2001) Информационные войны. К.: Валкер, с. 494. 
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В-третє, за допомогою інформаційної зброї у збройному конфлікті постраждали 

цивільні об’єкти, загинула значна кількість цивільних людей (біля 14 тис. громадян України 

у першу активну фазу війни, понад 20 тис. на початок травня 2022 року, у другу активну 

фазу). Протиправними і безкарними агресивними військовими діями Російської Федерації 

заохочуються порушення міжнародного гуманітарного права й у інших країнах, де існує 

загроза початку військового конфлікту. 

Незважаючи на значні втрати у живій силі і техніці, президент Путін не став офіційно 

оголошувати стан війни з Україною незважаючи і на сакральну для Росії дату 9 травня 

2022 року, зважаючи на політичні і економічні наслідки такого кроку. Російське керівництво 

не усвідомлюючи всю безперспективність війни з Україною продовжує нарощувати 

військові дії, з метою примусити Україну піти на домовленості щодо визнання захоплених 

територій, використовуючи всі форми і методи пропаганди у інформаційній війні. Підміна 

понять, фактів, відверті потоки дезінформації продовжують впливати в першу чергу на 

шовіністично налаштоване населення країни агресора. Використовується весь відомий 

радянський арсенал інформаційної війни і репресивні методи впливу на населення Росії, її 

збройних сил з метою вплинути на ситуацію і перебіг подій. 

Щодо уроків історії. Радянський Союз який був створений на теренах російської 

імперії, і врешті програв економічні змагання із розвиненим заходом, тому що політика 

«залізної завіси», і зокрема економіка не витримала конкуренції. З 70-х років XX сторіччя 

тоталітарна держава імперського типу з неефективною плановою соціалістичною 

економікою не змогла якісно прогодувати своїх громадян, забезпечити їх у повному обсязі 

матеріальними благами. Із розпадом СРСР незалежна Україна обрала свій, самостійний і 

незалежний демократичний європейський курс, який базувався на сталих традиціях 

українського народу, європейських цінностях демократичного розвитку. 

Послідовний прогрес розвитку незалежної України пояснюється не лише перевагою 

європейських цінностей а і споконвічною історичною належністю України до Європи, 

Київської Русі – України та козацької України. Все це свідчить про традиційний історичний 

цивілізаційний вибір українського народу. 

Росія із розпадом СРСР не полишала своїх намірів захопити Україну, знову зробити її 

своєю провінцією, позбавивши український народ права жити у незалежній європейській 

державі. Економічний, політичний і інформаційний тиск набував обертів. Інформаційна 

війна щодо нав’язування наративів «руського міра», просування російських ідеологічних 

установок набула значного масштабу. Президент України Янукович, завдяки тиску кремля 

став прихильником пріоритетного курсу на співробітництва із Росією, на відміну 

євроінтеграції. Виконуючи завдання кремлівських кураторів Янукович раптово, у 2013 році, 

своїм рішенням змінив обраний курс українського народу щодо євроінтеграції, почав 

просувати неконституційне рішення щодо продовження термінів базування чорноморського 

флоту Росії у Криму. Все це призвело спочатку до помаранчевої революції у 2004 році, а 

згодом і до Євромайдану у 2014 році, символізуючи перемогу поглядів європейських 

цінностей в українському суспільстві і соціумі. Всі ці історичні події показали хибність 

тверджень російських пропагандистів і ідеологів про нібито тяжіння українців до 

євроазіатської цивілізації. 

Московське царство з часів свого існування в зоні Золотої орди базувалась на 

азійському способі виробництва та азійських культурних цінностях, що зберіглись до наших 

часів. Російські теоретики-євразійці, такі, як князь Микола Трубецкой123, Георгій Федотов124 

і Лев Гумільов125, а також окремі сучасні геополітики Москви, вважають Росію прямим 

спадкоємцем імперії Чингізидів. В той же час, існує одночасно теорія щодо спадкоємності 

російського походження із Київської Русі, шляхом привласнення собі історії, викривлення і 

підміни підходів у історичних подіях. Мілітаризована російська держава знову ставить за 

                                                             
123 Трубецкой Н. С. История, культура, язык. М.: Универс, 1955, 798 с. 
124 Федоров Г. П. Россия и свобода. Новый журнал. № 10. Нью-Йорк, 1945. 17 с. 
125 Гумилев Л. Н. от Руси к России. М.: 1992. 399 с. 
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мету реваншистські завдання захоплення нових територій, загарбання нових ресурсів і 

населення. Прикладом таких загарбницьких нападів були чисельні імперські війни Росії, у 

тому числі російська агресія із захоплення Криму, частини Луганської і Донецької областей 

України у 2014-2016 роках, продовження активної фази війни проти України із 24 лютого 

2022 року. 

Важливість цивілізаційного вибору України є особливо важливим для України, яка веде 

асиметричну війну проти ядерної держави з переважаючим військовим потенціалом. Від того 

як закордоном сприймають війну Росії проти України, як оцінюють агресивні наміри 

захоплення Росією України, наступ на європейські цінності на фоні справедливої боротьби за 

незалежність українського народу, залежить рівень політичної підтримки, обсяг допомоги, і 

масштаби запроваджених проти агресора санкцій. 

Об’єктивні дані свідчать, що перший раунд інформаційного протистояння з активної 

фази війни Україна у 2022 році виграла із значним результатом. Відкритість, високий 

професійний рівень організації інформаційної кампанії Офісом президента, Міноборони, 

МЗС та українськими журналістами, готовність і вміння відстоювати нашу позицію у 

світових засобах масової інформації, активно працювати у соціальних мережах, – все це в 

українському «меню» виявилося значно «якіснішим», ніж нескінчена і відверта брехня 

кремлівської братії агітаторів і пропагандистів. 

В той же час, слід визнати що тридцятирічна системна робота російських 

пропагандистів, спрямована на населення Росії, сприяла викривленню свідомості більшої 

частини населення. Понад 70 відсотків пересічних громадян Росії підтримали дії президента 

Путіна у війні проти України з метою її захоплення і знищення. Росіяни вірять у нав’язані їм 

наративи про «бандерівців», «націоналістів», «біологічні лабораторії» в Україні, «розробку 

ядерної та хімічної зброї», а також переслідування українцями росіян і російськомовних 

громадян. 

Слід відзначити що інформаційна війна Росії проти України як у широкому, так і 

вузькому розумінні ведеться безперервно, цілеспрямовано. Для забезпечення реалізації 

поставлених завдань інформаційної війни Росія витрачає значні матеріальні та людські 

ресурси, залучає всі засоби впливу і фінансування закордонних джерел та резидентів, сил та 

засобів, а також представників політичних сил західної Європи. Інформаційна війна служить 

активною складової агресії Російської Федерації проти України. За допомогою 

інформаційних операцій та інформаційної зброї здійснюється подальше захоплення 

української території, розгортається ксенофобія, тероризм, дискредитується український 

уряд, поставлено завдання знищення України, як держави. Про це свідчить агресивний зміст 

інформаційної війни Росії проти України, протиправність дій російських окупантів, по суті 

насадження фашистської ідеології і здійснення геноциду українського народу.  

Захист української держави потребує достойної професійної відсічі агресору і 

організації цілеспрямованої інформаційно-пропагандистської роботи в умовах інформаційної 

війни на всіх рівнях державного керівництва, місцевих органів влади а також у лавах 

Збройних Сил України і всіх силових структур. 
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1.10. INFORMATION SUPPORT FOR ENSURING THE ENERGY EFFICIENCY 

OF THE HOUSING SECTOR OF UKRAINE 

 

1.10. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

 

Реформа енергоефективності в Україні, зумовлена процесами європейської інтеграції, 

вимагає переходу на якісно новий рівень. Директиви ЄС щодо енергоефективності 

(2012/27/ЄС) та енергоефективності будівель (2010/31/ЄС) заохочують країни-члени до 

впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель і, таким чином, до 

зменшення викидів парникових газів. Із цієї причини результативність забезпечення 

енергоефективності житлового сектора України сьогодні є основним завданням сталого 

енергетичного розвитку на місцевому, регіональному, національному рівні.  

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» (2017)126 визначено основні напрями 

підвищення енергоефективності національної економіки: безперебійне, якісне та безпечне 

постачання паливно енергетичних ресурсів; економічна результативність енергетичного 

сектора України і функціонування систем енергопостачання; оптимізація споживання паливно 

енергетичних ресурсів національною економікою, зокрема житловим сектором; збереження 

екосистеми, скорочення викидів парникових газів; захист національних інтересів в 

енергетичному секторі. Досягнення цільового стану системи показників енергоефективності 

підприємства, регіону та країни в цілому характеризує ефективність такої політики127. 

Організація державно-приватного партнерства може сприяти розвитку підприємницької 

діяльності у сфері енергоефективності: по-перше, надання консультаційних послуг з метою 

забезпечення сталого енергетичного розвитку житлового сектора; по-друге, передача в 

оренду, управління, концесію об’єктів, що перебувають у комунальній власності за умов 

підвищення їх енергоефективності; використання змішаних форм державно-приватного 

партнерства, що може включати традиційну, інвестиційну, освітньо-наукову форми на різних 

етапах житлового циклу будівель; утворення спільних підприємств у сфері забезпечення 

енергоефективності житлового сектора; реалізація пріоритетних проєктів модернізації 

житлового сектора на партнерських засадах щодо спільного фінансування і встановлення 

енергоефективного обладнання; впровадження енергетичного менеджменту у приватному 

секторі та територіальних громадах; забезпечення програмних заходів щодо 

енергоефективності регіонального та місцевого розвитку, упровадження нових 

енергоефективних технологій у житловому секторі; спільна участь наукових установ, 

державних органів влади, органів місцевого самоврядування та приватних партнерів у 

дослідженнях, розробленні законодавчої бази, підвищенні обізнаності громадськості тощо. 

Безумовно, форма державно-приватного партнерства визначається виключно учасниками 

проєкту з урахуванням мети залучення приватного бізнесу й збалансованого розподілу 

ризиків128. 

Надзвичайно актуальним питанням залишається створення належної інформаційної 

підтримки усіх суб’єктів житлового сектора та діючи системи управління щодо інструментів 

вибору та реалізації енергоефективних заходів (проєктів). Результативність забезпечення 

енергоефективності житлового сектора України безпосередньо пов’язана із запровадженням 

системно-інформаційного підходу, який може кардинально змінити організацію системи 

                                                             
126 Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» від 18 серпня 2017 р. № 605-р. 

Мітрахович М. М., Герасимчук І. С. Методика розрахунку основних показників енергоефективності 

підприємства. Наукоємні технології. 2009. № 3. С. 93-95. 
127 Мітрахович М. М., Герасимчук І. С. Методика розрахунку основних показників енергоефективності 

підприємства. Наукоємні технології. 2009. № 3. С. 93-95. 
128 Концепція розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві» № 1184-00-р 

редакція від 16. 09. 2009. 
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стратегічного менеджменту, підвищити ефективність прийняття рішень в умовах 

економічної нестабільності та динамічних змін на енергетичних ринках. 

Програмне забезпечення, що використовується для проєктування енергоефективних 

будівель та управління енергосистемами, для здійснення моніторингу та контролю за 

енергоспоживанням займає вагоме місце у реалізації системно-інформаційного підходу до 

управління енергоефективністю житлового сектора. 

Системно-інформаційний підхід до сталого будівництва вимагає застосування 

технології інформаційного моделювання будівлі Building Information Modeling (BIM), яка 

дозволяє швидко проектувати і будувати енергоефективні будинки, потім їх ефективно 

експлуатувати, а також демонтувати і утилізувати в кінці встановленого життєвого циклу.  

Комплексне проєктування будівлі включає в себе всі етапи створення просторової моделі 

будівлі з оптимальними характеристиками його оболонки і ефективним енергоспоживанням, а 

також спостереження результатів експлуатації після будівництва об’єкта, тобто охоплює всі 

етапи життєвого циклу будівлі. Взаємозв’язок технологій BIM та енергомоделювання будівель 

BEM (Building Energy Modeling) в проектуванні дозволяє продумати всі процеси всередині 

змодельованого простору і впровадити їх на практиці. Програмний комплекс ArchiCAD 

дозволяє структурувати всі елементи моделі в певні групи, аналізувати їх окремо і разом, 

виключаючи колізії, одночасно опрацьовуючи просторові елементи всіх розділів робочої 

документації в одній системі. 

Застосування BEM-технології ґрунтується на розрахунках енергоспоживання будівлі за 

допомогою програм Passive House Planning Package (PHPP) і Design PH, які дозволяють 

моделювати всі складові системи енергопостачання. За допомогою цього інструменту 

проєктування можна задавати параметри обладнання, а також кліматичні умови, режими 

експлуатації будівлі, характеристики оболонки і інші параметри, і розраховувати як 

споживання енергії обладнанням, так і її вироблення. 

Отже, при проектуванні, будівництві і експлуатації енергоефективних будівель 

важливо застосовувати сучасні методи BIM-, BEM- і CFD-моделювання в комплексі. 

Послідовність і взаємозв’язок етапів проєктування будівлі або споруди при                       

BIM-моделюванні включає в себе завдання вибору архітектурних і дизайнерських рішень, 

конструкції будівлі та його інженерних систем з урахуванням безлічі факторів.                

BEM-моделювання на основі застосування програм PHPP і Design PH дозволяє по 

розрахованому тепловому навантаженню підібрати обладнання інженерних систем. 

Застосування технологій обчислювальної гідродинаміки (CFD) для моделювання системи 

вентиляції дозволяє розраховати траєкторію течії повітря і розподілу температур з метою 

підтримки комфортного середовища в житловому приміщенні.  

Визначення відповідних функціональних завдань та їх структурування за критерієм 

енергоефективності, врахування вимог до організації системи енергоменеджменту 

ISO 50001: 2018 є необхідною передумовою застосування системно-інформаційного підходу 

до енергоменеджменту. 

Уведення системи енергоменеджменту (EnMS) відповідно до ISO 50001: 2018 

дозволяє впроваджувати такі системи та процеси, які необхідні для постійного підвищення 

енергоефективності, розроблення енергетичної політики, визначення стратегічних цілей 

щодо енергоефективної діяльності підприємств та організацій відповідно до законодавства 

та інших вимог129.  

Вимоги до встановлення, впровадження, обслуговування та вдосконалення системи 

енергоменеджменту, які дозволять суб’єктам господарювання дотримуватися системного 

підходу в досягненні послідовного поліпшення енергетичної системи, включаючи 

енергоефективність, енергетичну безпеку та енергоспоживання формулює ISO 50001. Вдале 

застосування механізму впровадження системи енергоменеджменту багато в чому залежить 

                                                             
129 Енергоаудит та енергоменеджмент в проектах сталого розвитку. Практичні рекомендації. Методичний 

посібник. 
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від функціональності, зручності та технічних можливостей програмного забезпечення, що 

використовується в цій галузі. 

Принципову побудову механізму впровадження системи енергетичного менеджменту в 

житловому секторі представлено на Рис. 1130. 

Наявність необхідного програмного забезпечення є вагомою складовою системно-

інформаційного підходу в управлінні енергоефективністю житлового сектора. Сьогодні 

ринок інформаційних технологій (ІТ) може запропонувати достатній вибір програмного 

забезпечення (ПЗ) для системи енергоменеджменту, головне призначення якого ‒ моніторинг 

та аналіз споживання енергетичних ресурсів.  
 

 
Рис. 1. Принципова схема механізму реалізації системи енергетичного менеджменту  

в житловому секторі  
 

Одночасно з цим, оптимальне управління енергоспоживанням та процесами 

енергозбереження в житловому секторі вимагає вдосконалення програмного забезпечення 

для системи енергоменеджменту, а саме його функціональності, зручності та технічних 

можливостей. 

До основних функцій ПЗ в системі енергетичного менеджменту відносять такі:           

по-перше, оперативний контроль та диспетчеризація (збирається інформація та формуються 

бази даних фактичних та нормативних показників обліку, а також енергоефективності і 

якості постачання енергоресурсів); по-друге, проєктний аналіз (збирається інформація та 

формуються бази даних документів, а саме: форми звітності, накази, рішення); по-трете, 

автоматизація енергоаудиту (моніторинг показників енергоефективності; моніторинг 

викидів CO2); по-четверте, автоматизація процесу документообігу між всіма ланками 

системи енергетичного менеджменту; по-п’яте, автоматизація розрахунків при проведенні 

енергетичних аудитів; по-шосте, візуалізація накопичених результатів; по-сьоме, реалізація 

інших функції, що з’являються в процесі діяльності системи енергетичного менеджменту131. 

                                                             
130 ISO 50001:2018 «Energy management systems – Requirements with guidance for use» [Electronic resource] / 

International Organization for Standartization. – Geneva, Switzerland, 2018. 
131 Іншеков Є. М., Нікітін Є. Є., Тарновський М. В., Чернявський А. В. Посібник з муніципального 

енергетичного менеджменту. Київ: Поліграф плюс, 2014. 238 с. 
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Основними складовими впровадження інформаційної системи енергомоніторингу є 

програмне забезпечення, навчання персоналу, підтримка та обслуговування інформаційної 

системи в процесі експлуатації. Якість програмного забезпечення характеризує ступінь його 

відповідності вимогам, що оцінюється сукупністю операцій, зокрема вибором номенклатури 

показників якості ПЗ, визначенням значень цих показників і порівнянням їх із базовими 

значеннями132. 

Відповідно до ДСТУ ІSО/ІЕС 9126-1:2013 (ІSО/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) представлено 

показники якості програмного забезпечення в Табл. 1. 
 

Таблиця 1. Показники якості програмного забезпечення133 
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 ВЛАСТИВОСТІ 

Характеризує здатність ПЗ надавати функції, які відповідають заявленим і передбачуваним потребам, а 

саме здатність ПЗ: надавати відповідний набір функцій для специфікованих завдань і цільових 
показників користувача; забезпечувати правильні чи узгоджені результати або виконувати дії з 

потрібним рівнем точності; взаємодіяти з однією чи більше специфікованих систем; захищати 

інформацію й дані так, що неуповноважені особам або системам доступ є обмеженим чи забороненим; 

відповідати стандартам, угодам або нормам законів і подібних розпоряджень, які стосуються 

функціональності. 
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 Характеризує здатність ПЗ підтримувати встановлений рівень експлуатаційних характеристик під час 

використання за заданих умов, а саме здатність ПЗ: уникати відмов через недоліки ПЗ; підтримувати 

встановлений рівень експлуатаційних характеристик у випадках недоліків ПЗ чи порушення 

специфікованого інтерфейсу; повторно встановити специфікований рівень експлуатаційних 

характеристик і відновити дані, які безпосередньо пошкоджено в разі відмови. 

З
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ь

 Характеризує здатність ПЗ бути зрозумілим, опанованим, керованим і привабливим для користувача, а 

саме здатність ПЗ: надати можливість користувачу зрозуміти, чи є ПЗ прийнятним, і як його можна 

використовувати для конкретних завдань; надати можливість користувачу освоїти його застосування; 

надати можливість користувачу оперувати ним і контролювати його; бути привабливим для 

користувача; відповідати нормам стандартів, угод, настанов щодо стилю або правил, задля зручності 

використання. 

Е
ф

е
к

т
и

в
н

іс
т
ь

 Характеризує здатність ПЗ забезпечити належне виконання стосовно кількості використаних ресурсів, 

а саме здатність ПЗ: забезпечити належний час відгуку та оброблення й рівні пропускної спроможності 

під час виконання його функцій; використовувати належну кількість і види ресурсів під час виконання 

ПЗ його функцій; відповідати нормам стандартів або угод, які стосуються ефективності. 
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 Характеризує здатність ПЗ бути зміненим. Модифікації можуть охоплювати коригування, 

вдосконалення або пристосування ПЗ до змін у середовищі й у вимогах та функціональних 

специфікаціях, а саме здатність ПЗ: підлягати діагностуванні стосовно вад або причин відмов у ПЗ, або 

щодо змінюваних частин, які має бути ідентифіковано; надати можливість реалізації специфікованих 

модифікацій; уникати непередбачених наслідків модифікацій ПЗ; надати можливість підтвердження 

(валідування) зміненого ПЗ; відповідати нормам стандартів та угод, які стосуються 

супроводжуваності. 
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 Характеризує здатність ПЗ переміщатися з одного середовища до іншого, а саме здатність ПЗ: 

пристосовуватися до різних специфікованих середовищ без застосування дій або засобів, відмінних від 

тих, що надають з цією ціллю для відповідного ПЗ; бути встановленим у специфікованому середовищі; 

до співіснування з іншим незалежним ПЗ у спільному середовищі, розділяючи загальні ресурси; бути 

використаним замість іншого специфікованого ПЗ з тією самою ціллю в тому самому середовищі; 

відповідати нормам стандартів або угод, які стосуються мобільності. 

 

Розглянуті програмні продукти відзначаються за складністю, доступністю та за іншими 

ознаками, що обумовлює відмінність щодо їх застосування, Табл. 2.  

                                                             
132 Катаєва Є. Ю., Ничипорук Н. С. Оцінювання ефективності програмного забезпечення на прикладі 

автоматизованої інформаційної системи «Екіпаж». Управління розвитком складних систем. 2011. № 8.             

С. 107-110. 
133 ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Національний стандарт України. Програмна 

інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості. 
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Таблиця 2. Програмні продукти для системи енергетичного менеджменту134 
Програмний 

продукт 
Характеристика 

PRAIR  

ПЗ призначено для комплексної оцінки й ранжування інвестиційних проектів за фінансово-
економічними, екологічними та соціальними показниками, а також для подальшого розподілу обсягів 
фінансування цих проектів й визначення економічного, екологічного й соціального ефектів від їхньої 
реалізації протягом всього періоду планування. 
Зокрема, автоматизоване формування інвестиційної стратегії за сектором міського господарства, згідно 
із ПДСЕР, дозволяє обрати оптимальний з усіх можливих шлях реалізації інвестиційних проектів. При 
цьому можна оцінити, чи має досліджуваний населений пункт достатній для втілення проектів обсяг 
грошових ресурсів відповідно до наявної фінансової рамки. 

Енергоплан  

ПЗ дозволяє проводити моніторинг усіх видів енергоресурсів та аналізувати, оцінювати та порівнювати 
обсяги та ефективність їх споживання. Призначене для ведення енергомоніторингу з будь-якою 
періодичністю, накопичення та аналіз статистичної інформації, прогнозування споживання та глибокий 
аналіз, накопичення інформації. ПЗ розраховано на застосування для бюджетної сфери. 

JEVis  
Інформаційно-вимірювальний комплекс компанії Envidates GmbH (Гамбург, Німеччина), що забезпечує 
функції автоматичного енергообліку та автоматизованої обробки результатів з використанням 
вбудованих механізмів Octave. 

Енергобаланс  
ПЗ дозволяє проводити моніторинг основних видів енергоресурсів (електроенергія, тепло, вода, газ) та 
аналізувати, оцінювати та порівнювати обсяги та ефективність їх споживання. ПЗ розраховано на 
застосування для бюджетної сфери. 

Інформаційна 
система 

енергетичного 
моніторингу (ІСЕ)  

ПЗ призначене для одночасної колективної роботи постачальників, споживачів і керівництва та забезпечує: 
скорочення необґрунтованих витрат на оплату енергоносіїв через надання вчасної, повної і надійної 
інформації; забезпечення ефективного витрачання коштів бюджету на енергоефективні заходи через ув’язку 
фактичних видатків на енергоефективні заходи і економією коштів на оплату енергоресурсів; зниження 
споживання енергоресурсів бюджетною сферою через ефективну організацію взаємодії між бюджетними 
установами, головними розпорядниками і керівництвом міста. 

uMuni  

ПЗ призначене проводити моніторинг усіх видів енергоресурсів (є можливість додавати нові види), 
аналізувати, оцінювати і порівнювати обсяги та ефективність їх використання. Є можливість для 
проведення енергомоніторингу з будь-якою періодичністю, накопичення та аналіз статистичної 
інформації, прогнозування споживання та глибокий аналіз, накопичення інформації про стан будівель 
та їх інженерних мереж. ПЗ розраховано на застосування для бюджетного, житлового та комерційного 
секторів. 

EManagement24  

ПЗ дозволяє збирати та архівувати показники енергоспоживання будівель, систематизувати, 
візуалізувати та аналізувати зібрані дані для прийняття управлінських рішень щодо покращення рівня 
енергоефективності та скорочення фінансових витрат на енергоносії. ПЗ розраховано на застосування 
для бюджетної сфери. 

AIC «Енергосервіс: 
облік, контроль, 

економія»  

ПЗ призначене для повної автоматизації процесів та функцій енергоменеджерів всіх рівнів, з обліку, 
контролю, розрахунків, аналітики споживання будь-яких видів ресурсів відповідно до структури 
енергетичного менеджменту у розрізі бюджетних або будь-яких інших установ / галузей / центральних 
та місцевих органів виконавчої влади / регіонів/ 

Автоматизована 
система енерго-

моніторингу 
АСЕМ  

ПЗ являє собою комплекс програмного та технічного забезпечення для дистанційного обліку 
споживання паливно-енергетичних ресурсів. АСЕМ є багаторівневою, ієрархічною та забезпечує 
автоматизований облік енергоресурсів на основі даних, отриманих безпосередньо від вузлів обліку 
тепла, електричної енергії, холодної води, а також збір інформації про аварійні сигнали та  температуру 
повітря всередині приміщень. ПЗ розраховано для застосування для бюджетної та комерційної сфери. 

RETScreen  

ПЗ для управління енергоефективністю, поновлюваних джерел енергії та когенерації, а також поточний 
аналіз енергоефективності. Програма використовується у всьому світі для оцінки виробництва енергії 
та її економії, витрат, скорочення викидів СО2, фінансової життєздатності та ризику для різних типів 
енергозберігаючих технологій та відновлюваних джерел енергії. Програмне забезпечення доступне на 
багатьох мовах (у тому числі українською мовою) і безкоштовне. 

ENSI EAB Software  

ПЗ призначене для проведення енергоаудитів та розрахунку показників енергоефективності новобудов 
та існуючих будівель. Програма побудована з врахуванням вимог директив 2010/31/EU, 2002/91/EC та 
стандарту ISO 13790:2008.Моделювання та складання балансу відбувається по фактичному рівню 
споживання, базовому рівню та по споживанню після заходів з енергоефективності.  

                                                             
134 Тормосов Р. Ю., Скочко В. І., Жердицький Р. В., USAID (United States Agency for International Development) від 

Американського народу. Основні положення роботи в розрахунковій програмі PRAIR: The Program for Ranking and 

Analysis of Investment Projects: практичний посібник із питань розробки та впровадження Планів дій зі сталого 

енергетичного розвитку для фахівців комунальних підприємств та міських адміністрацій. Київ: Поліграф плюс, 2016. 
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Тестування та аналіз ПЗ, проведений групою експертів дав можливість визначити 

середній бал (1-5) оцінки якості для окремого програмного забезпечення, Табл. 3. 

 

Таблиця 3. Оцінка якості програмного забезпечення135 
 Енергоплан uMuni EManagement24 Енергобаланс AIC АСЕМ 

Функціональність 4,2 4,2 4 3,2 3,5 4,3 

Надійність 4,7 4,2 4,4 4,2 3 4,3 

Зручність використання 4,5 4,2 3,4 3,9 3 4,3 

Ефективність 4,2 4 3,5 3 3 4,3 

Супроводжуваність 3,1 3,9 4,9 4,2 3,5 4,5 

Мобільність 4,5 5 4,7 4 3 4,3 

Узагальнена середня 

оцінка  
4,2 4,3 4,2 3,8 3,2 4,3 

 

Наведені результати порівняльного аналізу існуючого на даний час протестованого ПЗ 

дає змогу для потенційних споживачів визначити доцільність їх використання за обраними 

характеристиками. Отже, наявне ПЗ з точки зору його якості та відповідності вимогам 

системно-інформаційного підходу потребує певного вдосконалення за критерієм 

енергоефективності. 

Наприклад, у структурній схемі сучасного програмного продукту є необхідність 

наявності підсистеми загального призначення нижнього рівня, а також інформаційного 

забезпечення з різним функціоналом, що забезпечує спеціалізацію програмного пакету136. 

У контексті вдосконалення програмного забезпечення системи енергоменеджменту 

житлового сектора необхідно виділити такі завдання: складання теплового балансу 

житлових будівель на опалювальний та неопалювальний періоди року; з урахуванням 

реальних умов експлуатації житлових будівель складання їх енергетичного балансу з 

метою порівняння з фактичним енергоспоживанням; формування базового енергетичного 

балансу за умови дотриманням нормативного температурного режиму в приміщеннях, 

нормативного повітрообміну, а також забезпечення відповідних обсягів споживання інших 

енергетичних ресурсів впродовж року; складання енергетичного паспорта та 

енергетичного сертифіката житлових будівель; аналіз результативності енергоефективних 

заходів та їх техніко-економічне обґрунтування; формування пакету енергоефективних 

заходів відповідно до пріоритетності та послідовності реалізації; складання енергетичного 

балансу житлових  будівель за результатами  впровадження енергоефективних заходів.  

В Україні необхідність формування цифрової економіки та суспільства визнається 

на державному рівні137, а цифрові технології розглядаються як один із ключових 

драйверів сталого розвитку. Цифрові платформи є тією організаційною основою, за 

допомогою якої в основному і відбувається трансформація економічного устрою. 

Цифрова платформа – це система, влаштована за блоковим принципом, основне завдання 

якої – бути технологічною базою для комунікації великої кількості користувачів та 

розроблення і застосування програмних продуктів138. Цифрову платформу можна 

розглядати як віртуальний торговельний майданчик, цільове завдання якого – 

забезпечити інформаційну підтримку для усіх користувачів (виробників, 

енергоефективного обладнання, потенційних споживачів, постачальників програмних, 

апаратних та мережевих комплексів тощо)139. 

                                                             
135 Асоціація «Енергоефективні міста України». 
136 Маліновський А. А., Турковський В. Г., Покровський К. Б., Музичак А. З. Програмна та алгоритмічна 

підтримка енергетичного аудиту будівель та їх енергетичної сертифікації. Енергетика: економіка, технології, 

екологія: науковий журнал. 2018. № 2 (52). С. 96-102. 
137 Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. 
138 Spagnoletti, P., Resca, A., & Lee, G. (2015). A design theory for digital platforms supporting online communities: 

a multiple case study. Journal of Information Technology, 30 (4), 364-380. 
139 Купревич Т. C. Цифрові платформи в світовій економіці: сучасні тенденції і напрямки розвитку. 

Економічний вісник університету. 2018. Випуск № 37/1. С. 312-313. 
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Рис. 2. Модель цифрової платформи «Енергоефективне житло: держава, регіон, місто, територіальна громада» (складено автором) 
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Структура побудови цифрових платформ є досить складною, вона налічує кілька 

основних функціональних модулів та сукупність багатосторонніх зв’язків між ними, а також 

низку взаємопов’язаних факторів їх діяльності. Цифрові платформи відрізняються від інших 

програмних продуктів тим, що їх дизайн орієнтований на принципово більш широкий спектр 

послуг. Платформи зростають синхронно з потребами їх користувачів (і кількісно, і якісно). 

При цьому їх компоненти залишаються повністю сумісними – і стосовно горизонтальних, і 

стосовно вертикальних зв’язків140. 

Запропоновано модель цифрової платформи «Енергоефективне житло: держава, регіон, 

місто, територіальна громада», головна ціль якої – об’єднання усіх ресурсів, інструментів, 

знань, фахівців в реальному часі шляхом інтеграції цифрових технологій у забезпечення 

енергоефективності житлового сектору України (Рис. 2). 

Вивчення особливостей системно-інформаційного підходу в управлінні 

енергоефективністю житлового сектора дозволило визначити напрямки вдосконалення його 

результативності та завдань з урахуванням вимог системи енергоменеджменту ISO 50001, що 

відповідно потребує вдосконалення функціоналу необхідного програмного забезпечення у 

реалізації стратегічного менеджменту та стратегічного планування енергоефективності 

житлового сектора України. Огляд представлених програмних продуктів дозволяє зробити 

висновок про більш широке використання програмного забезпечення для державного 

сектора в порівнянні з житловим сектором. Таким чином, механізм впровадження системи 

енергоменеджменту в житловому секторі вимагає подальшого вдосконалення та розробки 

програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергії в житлових 

будівлях, що має відповідати суттєвим змінам у нормативній базі енергоаудиту будівель в 

контексті  її адаптації до міжнародних  стандартів. 
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1.11. CONCEPTUAL BASIS OF THE UKRAINE DIGITALIZATION STATE 

ASSESSMENT AND ANALYSIS 

 

1.11. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ОЦІНКИ Й АНАЛІЗУ СТАНУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Швидкий розвиток світових процесів діджиталізації та цифрового розвитку, який 

торкається як окремих господарюючих суб’єктів, територіальних громад, країн та 

глобального простору в цілому відбуваються під дією великої кількості чинників, яким 

притаманні дуже високий рівень невизначеності та значна динамічність. Перед 

господарюючими суб’єктами внаслідок нестабільності умов зовнішнього середовища та 

виникнення екстремальних умов функціонування постає необхідність вироблення здатності 

до опору негативним впливам шляхом впровадження новітніх технологій.  

Актуальність теми цифрового розвитку України обумовлено тим, що без забезпечення 

існуючої системи національних інтересів стає складним не тільки процес сталого розвитку 

економіки, а й виникає загроза втрати безпеки на національному рівні. Несвоєчасне усунення 

проблем цифровізації здатне спричинити негативні наслідки в масштабах усієї економіки 

країни. Тому за сучасних умов господарювання забезпечення достатнього рівня цифрового 

розвитку країни є найпершою передумовою для забезпечення стійкого економічного 

розвитку держави та закріплення її позицій у світовому масштабі. У свою чергу, 

обґрунтування управлінських рішень з цифровізації на рівні державних органів управління 

та окремих територіальних громад стає можливим лише за умови дії ефективної системи 

управління цифровим розвитком. Побудову такої системи управління має бути засновано на 

комплексі економіко-математичних моделей із застосуванням сучасного математичного 

інструментарію, що дозволить сформувати ефективні рішення із забезпечення діджиталізації 

та підвищення її рівня. 

Метою роботи є розробка концептуального базису оцінки й аналізу стану цифровізації 

країни, який, на відміну від інших, побудований на базі методів інтелектуального аналізу 

багатовимірних об’єктів, що дозволяє підвищити якість формування та ухвалення 

управлінських рішень із діджиталізації за найважливішими напрямками розвитку економіки 

України. 

Питання цифровізації у контексті розвитку країни піднімались у роботах закордонних 

вчених: Değerli A. та Aytekin Ç.141, Appiah-Otoo І. та Na Song142, Kallal R., Ftiti Z. та 

Haddaji A.143, Osman І. H. та Zablith F.144, Ravanos P. та Karagiannis G.145, Rorissa A. та 

Demissie D., Pardo Т.146 та інших. Серед вітчизняних вчених, працюючих над проблемами 

оцінки стану цифрового та телекомунікаційного розвитку України, слід виокремити таких, як 

Апалькова В. В.147, Гавкалова Н. Л.148, Дем’янчук М.149, Подольчак Н. Ю., Левицька Я. В. та 

                                                             
141 Degerli, A. (2015). Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context 

of Diffusion of Innovations Theory In A. Degerli, Ç. Aytekin, B. Değerli. World Conference on Technology, 

Innovation and Entrepreneurship. (Рp. 1553-1562). İstanbul, Turkey. 
142 Appiah-Otoo, І. & Na Song (2021). The impact of ICT on economic growth-Comparing rich and poor countries. 

Telecommunications Policy, 45 (2). 
143 Kallal, R., Haddaji, A. & Ftiti, Z. (2021). ICT diffusion and economic growth: Evidence from the sectorial analysis 

of a periphery country. Technological Forecasting and Social Change, 162. 
144 Osman, І. H. & Zablith, F. (2020). Re-evaluating electronic government development index to monitor 

the transformation toward achieving sustainable development goals. Journal of Business Research. 
145 Ravanos, P. & Karagiannis, G. (2020). Tricks with the BoD model and an application to the e-Government 

Development Index. Socio-Economic Planning Sciences. 
146 Rorissa, A., Demissie, D. & Pardo, T. (2012). Benchmarking e-Government: A comparison of frameworks 

for computing e-Government index and ranking. Government Information Quarterly, Vol. 28 (33), 354-362. 
147 Апалькова, В. В. (2015). Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій», 4, 9-18. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815036691#!
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Білик О. І.150, Пищуліна О.151, Ночвай В.152, Сєнкевич О. Ф.153, Ткалич Т. А.154, 

Тутова О. В.155, Варламова М.156 та інші. Існуючі дослідження і публікації в галузі 

оцінювання рівня телекомунікаційного прогресу в контексті сучасних процесів цифровізації 

країн допомогли виявити низку підходів, спрямованих на дослідження питань ефективності 

цифровізації країн та побудови їх ІКТ-рейтингу (The Information and Communication 

Technology Development Ranking).  

Так, у роботах (Кривошеєва, С. В., Климeнко, І. С. & Тарануха (2015)157, Квітка, С., 

Титаренко, O. & Мазур, O. (2019),158 Сєнкевич, О. Ф. (2020)159) доведено, що існуючі моделі 

оцінки рівня цифровізації країни, які базуються на звичайних індикаторах економічного 

добробуту на основі ВВП, не враховують інші важливі соціальні чинники. Це зумовило 

створення низки спеціальних узагальнюючих індикаторів цифрового розвитку: глобальний 

індекс розвитку електронного уряду, індекс мережної готовності та індекс розвитку 

інформаційних і комунікаційних технологій. У дослідженні160 в контексті поширення 

інновацій доведено необхідність покращання існуючих інструментів порівняльного аналізу і 

рейтингу електронного уряду, представлено сильні та слабкі сторони шести напрямів оцінки 

індексу електронного уряду, показано, що напрями, які містять розширення функцій та 

можливостей сайтів електронного уряду, мають прерогативу над іншими. 

За методологією161 оцінку глобального індексу розвитку електронного уряду (Global   

E-Government Development Index – GEDI) можна подати, розраховуючи комплексний 

показник, який оцінює готовність й можливості національних державних структур у 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для надання громадянам 

державних послуг. Існує також альтернативний показник – індекс мережної готовності 

(Networked Readiness Index). Це – комплексний показник, що характеризує рівень розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій та мережної економіки в країнах світуError! 

                                                                                                                                                                                                          
148 Gavkalova, N. (2019). Influence of the Country’s Information Level on Its Economic Development In N. Gavkalova, 

Y. Lola, S. Prokopovych & D. Mykhailenko, Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, 
Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). 
149 Дем’янчук, М. А. (2020). Система показників збалансованого розвитку телекомунікаційного підприємства в 

умовах цифрових трансформацій. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 30, 64-69. 
150 Подольчак, Н. Ю., Білик, О. І. & Левицька, Я. В. (2019). Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна 

економіка. № 10. 
151 Пищуліна, О. (2020). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова,     

Вид-во «Заповіт». 
152 Ночвай, В., Корявець, М., Кульчицький, І., Олексюк, Л., Приходько, О., Гороховський, К. & Грига В. 

Проблеми та перспективи гармонізації цифрового ринку України з ринками ЄС та країн СхП. Інформаційно-

аналітичний звіт. 
153 Сєнкевич, О. Ф. (2020). Трансформація територіально-економічних систем в умовах розвитку цифрової 

економіки та суспільства [Дис. канд. екон. наук: 08.00.05, Одеська національна академія харчових технологій]. 

Репозитарій Одеської національної академії харчових технологій. 
154 Ткалич, Т. А. (2017). Оценка и прогнозирование показателей результативности цифровой экономики 

методом АВС-анализа. Економiка та держава, 3. 
155 Tutova, O. V. & Savchenko, Ye. A. (2019). Ukraine in The Information and Communication Technology 

Development Ranking. Control systems and computers, 3, 70-78. 
156 Варламова, М. & Дем’янова, Ю. (2020). Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі. Галицький 

економічний вісник, 2 (63), 251-260. 
157 Кривошеєва, С. В., Климeнко, І. С. & Тарануха, О. М. (2015). Сучасний стан інформаційної економіки в 

Україні. Економіка та управління на транспорті, Вип. 2, 90-97. 
158 Квітка, С., Титаренко, O. & Мазур, O. (2019). Оцінка стану цифрового розвитку адміністративно-

територіальних одиниць Дніпропетровської області. Аспекти публічного управління, т. 7, № 11, 15-25. 
159 Сєнкевич, О. Ф. (2020). Трансформація територіально-економічних систем в умовах розвитку цифрової 

економіки та суспільства [Дис. канд. екон. наук: 08.00.05, Одеська національна академія харчових технологій]. 

Репозитарій Одеської національної академії харчових технологій. 
160 Degerli, A. (2015). Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context 

of Diffusion of Innovations Theory In A. Degerli, Ç. Aytekin, B. Değerli. World Conference on Technology, 

Innovation and Entrepreneurship. (Рp. 1553-1562). İstanbul, Turkey. 
161 Rorissa, A., Demissie, D. & Pardo, T. (2012). Benchmarking e-Government: A comparison of frameworks 

for computing e-Government index and ranking. Government Information Quarterly, Vol. 28 (33), 354-362. 
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Reference source not found.162. Як зазначає багато авторів, найбільш повним з точки зору 

оцінки темпів розвитку інформаційних технологій, моніторингу та порівняння розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) між країнами у часі доцільно 

використовувати індекс розвитку ІКТ (The ICT Development Index)16337. Цей індекс інтегрує 

в собі 11 підіндексів та використовується для вимірювання: 

- рівня розвитку ІКТ країн відносно інших; 

- прогресу розвитку ІКТ як у розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються; 

- цифрового розриву, тобто відмінностей між країнами відносно рівня розвитку ІКТ;  

- потенціалу розвитку ІКТ та ступінь використання їх для посилення розвитку в 

контексті наявних можливостей та навичок. 

Високі темпи поглиблення сучасних процесів діджиталізації та цифрового розвитку 

глобального суспільства, окремих територій, регіональних систем та країн відбуваються під 

впливом значної кількості внутрішніх та зовнішніх чинників, які характеризуються високим 

рівнем невизначеності та значною динамічністю. У свою чергу глобалізаційні процеси 

посилюють інтенсивність їх дії та високу швидкість усіх процесів цифрової трансформації.  

Для ґрунтовної оцінки стану цифровізації країни слід провести детальний аналіз 

методологічних засад та визначити сутність цифрової економіки. Як зазначено у роботі164, 

світова наукова спільнота намагається розкрити головні теоретичні засади нинішнього 

економічного укладу і сформулювати основні його категорії, що розкриватимуть особливості 

використання інформаційно-комунікаційних технологій як чинника економічного розвитку 

країни. Цифрова економіка як сучасний економічний устрій міцно пов’язана зі швидким 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, процесом інформатизації другого 

покоління – основою VI технологічного укладу «Нанотехнологій», що сприяє збільшенню 

темпів економічного розвитку та створенню принципово нової системи управління165. 

На даний час науковці акцентують увагу на двох основних підходах до пояснення ролі 

та місця цифровізації у світовому промисловому виробництві: за першим підходом сучасний 

період упровадження інформаційно-комунікаційних досягнень визначається як еволюційний, 

за другим – як революційний. Відповідно до другого, цифрова економіка розглядається як 

підґрунтя «Четвертої промислової революції», тому що має місце і зміна базової технології, і 

є ознаки зміни техніко-економічної парадигми166. Одночасно інтеграція, зростання та 

вдосконалення в галузі інформаційних технологій та комунікацій призводять до зміни нашої 

економіки та суспільства. Традиційні економічні процеси набувають сучасних способів 

взаємозв'язку у цифрових системах, тобто економіка XXI ст. суттєво змінюється, переходячи 

в статус цифрової167.  

Цифрова економіка є самостійним сектором економіки, в якому діяльність 

господарюючих суб'єктів здійснюється із застосуванням цифрових та інформаційно-

комунікаційних технологій, а головними чинниками та засобами виробництва стають 

цифрові, електронні та віртуальні дані. «Цифрова економіка», «digital-економіка, «економіка 

на вимогу» (on-demand economy), «GAFAноміка» – ось терміни, якими описують нові тренди 

розвитку економіко-інформаційних відносин. У загальному виді усі ці терміни описують 

                                                             
162 Network Readiness Index. 
163 The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. 
164 Ковтонюк, К. В. (2017). Цифровізація світової економіки як фактор економічного зростання. Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки, Вип. 27, Ч. 1, 29-33. 
165 Degerli, A. (2015). Analyzing Information Technology Status and Networked Readiness Index in Context 

of Diffusion of Innovations Theory In A. Degerli, Ç. Aytekin, B. Değerli. World Conference on Technology, 

Innovation and Entrepreneurship. (Рp. 1553-1562). İstanbul, Turkey. 
166 Пищуліна, О. (2020). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова,     

Вид-во «Заповіт». 
167 Панасюк, В. М. (2020). Інформатизація та цифровізація: тенденції та напрями розвитку в Україні. Інтелект 

ХХІ, 1, 160-165. 
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один і той же вид економіки, де основними засобами виробництва виступають цифрові 

дані168. 

Цифрова економіка розвивається за трьома основними напрямками: 

- у напрямку взаємодії виробників та споживачів; 

- у напрямку інновацій та технологічного розвитку, коли виникають та розвиваються 

нові сектори економіки; 

- у напрямку розробки нового цифрового середовища, яке забезпечує необхідні умови 

для успішного розвитку перших двох напрямів. 

Звичні формулювання цифрової економіки пов’язані із виробництвом, продажами та 

постачанням товарів і послуг через інтернет. Проте, сучасні науковці намагаються 

розширити межі цього поняття169. Так, Данніков О. В. та Січкаренко К. О. вводять поняття 

«інформаційно-мережена економіка» та характеризують її через такі категорії, як «нова 

якість економічної науки та обробки інформації», «сектори економіки, які повністю 

спираються на цифрові технології», «сучасні соціально-інформаційні трансформації та 

парадигма розвитку країни, економіки та суспільства»170. Гудзь О. Є. визначає, що в 

основному науковці під цифровою економікою розуміють «виробництво, продаж і 

постачання продуктів за допомогою інформаційно-комунікаційних мереж»171. 

Коляденко С. В. у своїй роботі надав визначення категорії «цифрова економіка» різними 

науковцями, як «окремий вид економіки» (Hopestone Kayiska Chavula, Abebe Cheko), 

«мережа господарюючих суб’єктів, економічна форма» (Alexandru Tugu), «всі економічні 

процеси» (Войнареко М. П., Скоробогата Л. В.)172.  

Сьогодні існують кілька синонімів до цифрової економіки, а саме: інтернет-економіка, 

нова економіка, веб-економіка. Загалом під цифровою економікою розуміють «виробництво, 

продаж та постачання товарів та послуг за допомогою комп’ютерних мереж». Можна 

стверджувати також, що «цифрова економіка – це різновид ринку суб’єктів економічної 

системи на якому один, декілька або всі етапи господарських процесів здійснюються через 

комп’ютерні мережі; один із проявів економічної свободи, інноваційності та рівня розвитку 

економіки».  

Якщо науковці почали виокремлювати в самостійну категорію «цифрову економіку» 

ще в 90-х роках XX століття, то важливості на європейському рівні ця категорія здобула 

в 2010 р. під час обговорення Європейською Комісією «Цифрового порядку денного для 

Європи» (Digital Single Market Strategy) в межах стратегії «Європа 2020». Вагомою 

складовою Цифрового порядку ЄС є створення Єдиного цифрового ринку (Digital Single 

Market). Україна, економічна політика якої спрямована на створення усіх умов для інтеграції 

до Європейського Союзу, так само має враховувати чітко окреслену стратегію Європи173.  

Першим поступом на державному рівні до розвитку цифрової економіки було 

розроблення у 2016 р. концептуальних засад цифровізації, що знайшли відображення у 

спільному проекті «Цифрова адженда України – 2020»174. Зачинателем цього проекту 

виступило Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, а до його розроблення 

було залучено представників державних органів влади, головних компаній у галузі 

                                                             
168 Жекало, Г. І. (2019). Цифрова економіка України: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету, Вип. 26, ч. 1, 56-60. 
169 Подольчак, Н. Ю., Білик, О. І. & Левицька, Я. В. (2019). Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна 
економіка. № 10. 
170 Данніков, О. В & Січкаренко, К. О. (2018). Концептуальні засади цифровізації економіки України. 

Інфраструктура ринку, 17, 73-80. 
171 Гудзь, О. Є. (2018). Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. 

«Економіка. Менеджмент. Бізнес», 2 (24). 
172 Коляденко, С. В. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. 

Фінанси. Менеджмент, № 6, 106-107. 
173 Проблеми та перспективи гармонізації цифрового ринку України з ринками ЄС та країн СхП. Аналітичний 

звіт. 
174 Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020). Концептуальні засади. 
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використання цифрових технологій, науковців, незалежних експертів, громадські організації, 

асоціації, консалтингові групи тощо.  

Спираючись на наявний проект реалізації цифрової економіки в Україні у 2018 р., 

Кабінет Міністрів України схвалив «Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки»175. У цьому документі акцентовано на основні цілі цифрового 

розвитку країни: прискорення економічного зростання та залучення інвестицій; 

трансформацію секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні; технологічну та 

цифрову модернізацію промисловості; розвиток цифрових індустрій та цифрового 

підприємництва. 

У подальшому Український інститут майбутнього розробив економічну стратегію 

України до 2030 року, у якій наведено напрями реформ та проектів для досягнення           

KPI-стратегій. Серед них – проект «Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою 

економікою». Проект уточнює термінологію («цифрова економіка», «цифрова 

трансформація», «цифрові технології»); пояснює 8 принципів цифровізації (рівний доступ до 

послуг, інформації та знань; створення переваг у різних сферах щоденного життя; зростання 

ефективності, продуктивності та конкурентоздатності; інформатизація суспільствата та 

розвиток засобів масової інформації; інтеграція держави до ЄС; стандартизація; підвищення 

рівня довіри та безпеки; спрямування державного управління на цифровізацію як головний 

об’єкт); розкриває ключові цифрові тренди, серед яких вказується цифровізація й цифрові 

трансформації бізнесу та галузей економіки; наводить сценарії розвитку цифрової економіки 

України; розкриває роль держави, низку ініціатив та проектів для досягнення КРІ; роз'яснює 

проекти цифрової трансформації; наводить шляхи подолання безробіття як ризику 

цифровізації; уточнює напрями забезпечення національної кібербезпеки; розкриває дорожню 

карту реалізації стратегії розвитку цифрової економіки та наводить ефекти від впровадження 

цифровізації. 

Під час оцінки обсягів цифрової економіки, вартості, що в ній створюється, й 

прибутків, що отримуються, виникає безліч труднощів через те, що немає 

загальноприйнятного визначення цифрової економіки та не вистачає достовірних 

статистичних даних про її складові частини, над усе в країнах, що розвиваються. Хоча вже 

реалізується низка ініціатив, покликаних виправити такий стан справ, проте їх все одно 

недостатньо, і вони слабо встигають за швидким розвитком цифрової економіки176.  

Світовий банк вважає, що відсутня адекватна макроекономічна статистика, яка надає 

можливість найточніше оцінити переваги використання як самих цифрових продуктів, так і 

продуктів, створених на базі цифрових технологій, або транскордонних операцій. Тому 

Міжнародний валютний фонд ініціював обговорення у широких колах методів оцінювання 

цифрової економіки. Складними лишаються питання, як оцінити внесок спільного 

використання платформ і гіг-економіки у ВВП і зростання продуктивності праці177. 

Через це стає ясним, що цифрова економіка – це не окремі галузі або ІТ-компанії. 

А, перш за все, існуюча економіка, традиційні галузі (обробна промисловість, сільське 

господарство, будівництво, транспорт тощо), які під впливом цифрової трансформації 

змінюють свої виробничі та бізнес-процеси й отримують нові можливості для зростання 

продуктивності та ефективності бізнесу. 

Події останнього часу, викликані пандемією SARS2 COVID, торкнулися усіх країн 

світу. За даними Міністерства фінансів України на січень 2022 року в усьому світі кількість 

людей, що заразилося, перевищила 374 млн. Значні наслідки цього явища вимагають 

                                                             
175 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та 
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176 Пищуліна, О. (2020). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова,     

Вид-во «Заповіт». 
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виявлення можливого перебігу цифровізації виробничих та технологічних процесів у 

кожному регіоні, кожній державі. Це підтверджують нові хай-тек сегменти, які активно 

формуються у переважній більшості розвинутих країн178. Поява украй необхідних цифрових 

рішень з використанням телекомунікацій вивільняють країну від серйозних проблем у галузі 

житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, ліквідації надзвичайних 

ситуацій та інших важливих галузей державного управління. У цих умовах напрями розвитку 

ІКТ-сектору та відповідні моделі їх оцінки й аналізу, як базису цифрового розвитку країни, 

потребують особливого дослідження, бо надають можливість виявити шляхи цифрового 

зростання та кроки подолання кризи ділової активності державних органів та підприємств179. 

Крім того, обґрунтування з точки зору системного підходу оцінку цифровізації країни із 

застосуванням найсучасніших методів системного та багатовимірного аналізу як одних з 

найбільш ефективних у вирішенні завдань математичного моделювання станів та оцінки 

досліджуваних процесів недостатньо висвітлено в наукових роботах і потребує подальшого 

вдосконалення. 

Необхідність розробки радикальних заходів щодо покращення сучасного стану 

економіки України відмічається багатьма експертами, політологами і провідними фахівцями. 

Це обґрунтовується суттєвим зниженням показників розвитку України180. Так, значення 

головного індикатору розвитку країни – валового внутрішнього продукту (ВВП), який є 

фактично результатом агрегування виробничої діяльності резидентів у межах країни та 

свідчить про річні зміни у її розвитку, з 2019 року почали різко знижуватися. На Рис. 1 

наведено зміну реального ВВП у процентах до відповідного кварталу попереднього року за 

період 2016-2021 роки. З нього бачимо, що у другому кварталі 2020 року порівняно з таким 

же кварталом 2019 року реальний валовий внутрішній продукт досяг сильного зменшення    

(-11,2%). Далі до другого кварталу 2021 року спостерігається підвищення реального ВВП, 

але все ж таки мають місце його від’ємні значення. Незважаючи на зростання у другому 

кварталі 2021 році, значення ВВП у третьому кварталі знов зменшилося на 2,7%, порівняно з 

таким же кварталом 2020 року. 

 

 
Рис. 1. Зміна реального ВВП (у % до відповідного кварталу попереднього року) 

 

Зміна економічних зв’язків, викликана пандемією, значно вплинула на зовнішню 

торгівлю: у січні-листопаді 2021р. було експортовано товарів на суму 61 266,9 млн. дол. 

США, імпортовано на суму 64 874,2 млн.дол. Сальдо – від'ємне і склало 3607,3 млн. дол. 
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94181. Тобто реальний сектор економіки 

зазнав певних збитків.  

Спостерігалося також зростання цін. Інфляція на споживчому ринку в грудні 2021 року 

порівняно з листопадом становила 0,6% (Рис. 2). В цілому за 2021 рік вона склала 10,0%. На 

споживчому ринку в грудні 2021 року порівняно з груднем 2020 року ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросли на 12,7%. Найбільше подорожчали олія 

соняшникова (на 38,8%), цукор (на 28,3%), яйця (на 19%). Зросли ціни на овочі (12,7%), 

молоко (11,3%), хліб (18,7%), макаронні вироби (10,9%), м’ясо та м’ясопродукти (12,9%), 

масло (13,6%). Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 9,4%. 

Відбулося зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива 

на 9,8%. Ціни на транспорт зросли на 11,1%, в першу чергу, за рахунок подорожчання палива 

та мастил на 26,5%182. 

 

 
Рис. 2. Зміни цін (у % до попереднього місяця) наростаючим підсумком 

 

Важливим макроекономічним показником, що характеризує стан виробництва, а саме 

динаміку обсягу промислового виробництва, є індекс промислової продукції в цілому, за 

видами діяльності, основними промисловими групами та за регіонами. У 2021 році 

порівняно з 2020 роком індекс промислової продукції в цілому становив 101,1% , а в 

2020 році порівняно з 2019 роком – 94,8%. Тобто є де-яка позитивна тенденція, але вона дуже 

нестабільна. Для України залишається гострою проблемою її технологічне відставання, 

втрата досягнутих позицій серед інших держав. 

У цих умовах для підтримки належного рівня розвитку країни необхідно стрімко 

нарощувати темпи саме в галузях, що є ключовими у цифровій економіці, робити акцент на 

телекомунікаційні трансформації країни. Упровадження в промисловість цифровізації має 

охоплювати цифровізацію як технологічних процесів, так і способів організації виробництва 

і засобів праці. Це призведе до покращення кількісних та якісних показників суб’єктів 

господарювання.  

                                                             
181 Чаговець, Л. О., Прокопович, Л. О., Вознюк, С. М., & Чаговець, В. В. (2021). Концептуальний базис 

моделювання телекомунікаційного розвитку регіонів методами системного аналізу. Комунальне господарство 

міст, т. 1, вип. 161, 230-240. 
182 Там само. 



92 

Проведений аналіз свідчить, що зараз українська промисловість вже демонструє 

тенденцію до впровадження цифровізації і тим самим покращення темпів свого розвитку. 

Так, кількість діючих підприємств у галузі виробництва комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції з 2016 року почала збільшуватися і майже досягла рівня 2014 року: 

766 підприємств у 2020 році, 792 – у 2014 році. У 2016 році була найменша кількість – 

644 підприємства (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Кількість діючих підприємств у виробництві комп'ютерів,  

електронної та оптичної продукції за 2014-2020 рр. 

 

Кількість зайнятих працівників у цій же галузі також зросла з 2014 року, особливо у 

виробництві обладнання зв’язку, і досягла 6144 осіб у 2020 році проти 3349 у 2014 році. На 

рисунку 4 наведено загальну кількість працівників , зайнятих у виробництві комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції за видами економічної діяльності (виробництво 

електронних компонентів і плат, виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування, 

виробництво обладнання зв’язку) та з них у фізичних осіб-підприємців. 

Якщо проаналізувати обсяг виробленої ними за цей період продукції, то можна дійти 

такого – обсяги у 2020 році зросли і за видами економічної діяльності склали: 

- діяльність із надання телекомунікаційних та інших супутніх послуг – 

13125149,2 тис. грн.; 

- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність – 

177849280,4 тис. грн.; 

- надання інформаційних послуг – 34320164,8 тис. грн.; 

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 

діяльність – 13928723 тис. грн.; 

- надання інших інформаційних послуг – 9942066,6 тис. грн. 

До того ж, перший вид діяльності виконувався суб’єктами великого підприємництва, а 

інші – малого підприємництва. У 2020 році 127 підприємств здійснювали 

зовнішньоекономічну діяльність, завдяки якій експорт товарів склав 13,3 млрд. дол. США. 

Аналіз суб’єктів господарювання в ІТ-галузі показав, що на сьогодні існує декілька 

потужних ІТ-компаній, серед яких за даними порталу DOU у ТОП-10 входять: Intellias, N-iX, 

Genesis, Sigma Software, ELEKS, DataArt, ZONE3000, Grid Dynamics, SoftServe, Ciklum, що 

свідчить про швидки темпи зростання ІТ-галузі в Україні. ІТ-сектор в Україні за темпами 

залучення трудових ресурсів та експортом інформаційних продуктів і послуг є конкурентом 

на міжнародному ринку. Про що свідчать останні рейтинги ІТ-компаній та аналіз ринку 

високо інноваційної продукції. Витрати на інновації ІТ-компаній наведено на Рис. 5. Звісно 

вони невеликі порівняно зі світовими ІТ-лідерами і мусять мати тенденцію до зростання.  

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств України в наслідок 

кризових явищ в економіці, зумовлених пандемічним процесом, мала тенденцію до зниження 

https://jobs.dou.ua/companies/n-ix/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/genesis-technology-partners/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/eleks/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/dataart/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/zone3000/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/grid-dynamics/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/softserve/poll/
https://jobs.dou.ua/companies/ciklum/poll/
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протягом останніх двох років. Натомість рентабельність підприємств ІКТ-сектору не мала 

суттєвого зниження, навіть за деякими видами діяльності зростала (Таблиця 1). Це свідчить 

про нерівномірність економічного розвитку окремих галузей економіки України, її регіонів 

та асиметричність розподілу економічних зон країни. Результатом цих процесів стало 

формування потужних ІТ-кластерів з осередками у містах Київ, Харків, Львів, Одеса. 

 

 
Рис. 4. Кількість зайнятих працівників у виробництві комп'ютерів,  

електронної та оптичної продукції 

 

Проте упровадження цифровізації в промисловість, сільське господарство, транспорт, 

організації державної влади та місцевого самоврядування є все ж таки недостатнім для 

конкурування на рівні світових спільнот. 

Таким чином, у теперішніх умовах господарювання, які характеризуються  

нестабільністю та диспропорціями в розвитку галузей економіки, а ще й напруженням 

політичної ситуації та коливанням курсу валют, упровадженню ціфровізації слід приділити 

особливу увагу, дослідити напрями розвитку ІТ-індустрії, будуючи комплекс економіко-

математичних моделей оцінки й прогнозування стану цифрового розвитку України. Це 

дозволить збільшити ефективність прийняття управлінських рішень з управління 

цифровізацією галузей з метою збільшення їх внеску у ВВП і закріпити свою нішу у 

світовому ІТ-ринку.   

Відповідно до наведених особливостей аналізу розвитку України, у даній роботі 

пропонується комплекс моделей оцінки й аналізу стану цифровізації України на базі методів 
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системного аналізу та математичного моделювання, зокрема методів багатовимірного 

статистичного аналізу, Data Science та економетричних методів.  
 

 
Рис. 5. Витрати на інновації за видами економічної діяльності, млн грн 

 

Побудова концептуального базису дозволяє структурувати та деталізувати головні 

етапи дослідження, виділити характерні його особливості. Сам термін «концептуальний» 

використовується в означенні характеру процесу дослідження цифрового розвитку країни 

(опису, подання), поданні комплексу запропонованих моделей та структурованому описі тих 

математичних моделей, які системно дозволяють дослідити стан цифровізації країни. 

Розглянемо концептуальну схему взаємодії моделей запропонованого комплексу детальніше 

(рис. 6). Процеси, що описують ці моделі, можна об’єднати у два блоки, які поділено на 

декілька модулів. Однієї із необхідних умов ефективного процесу управління ЦРК є 

формування системи показників. Це є запорукою успішності виконання загальних цілей 

управління діджиталізацією.  
 

Таблиця 1. Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств 

Роки 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств 
діяльність із 

надання 
телекомуні-

каційних 
послуг 

Комп'ютерне 

програмування, 
консультування 
та пов'язана з 

ними діяльність 

надання 
інформацій-
них послуг 

оброблення даних, 

розміщення 
інформації на веб-
вузлах і пов'язана з 

ними діяльність 

керування 
веб-сайтами 

оптова торгівля 
інформаційним і 
комунікаційним 
устаткуванням 

Роздрібна торгівля 

інформаційним і комуні-
каційним устаткуванням 

у спеціалізованих 
магазинах 

2010 15,3 3,9 2,2 4,9 -22,8 19,0 -21,4 

2011 16,6 3,9 4,0 5,4 -24,0 23,6 21,7 

2012 22,7 4,3 0,7 4,0 -27,3 15,8 0,2 

2013 23,5 4,8 5,5 6,4 -23,5 12,4 1,0 

2014 12,5 7,2 0,6 1,4 -30,4 -9,9 15,3 

2015 13,0 1,8 0,2 0,3 -10,5 -1,5 17,1 

2016 15,4 7,9 2,8 3,2 14,1 12,1 12,5 

2017 23,1 7,7 5,7 5,0 4,5 15,0 7,1 

2018 24,9 7,7 4,0 5,4 –9,4 28,9 5,8 

2019 32,1 6,4 8,1 7,0 6,3 30,5 6,6 

2020 36,7 8,3 7,2 6,3 7,3 3,6 5,9 

 

Відповідно до запропонованої концептуальної схеми побудова інформаційного 

простору індикаторів цифрового розвитку (ЦР) є першим етапом дослідження. На цьому 

етапі виконується огляд теоретичних особливостей розвитку цифровізації країни (ЦРК). 

Особливу увагу приділяється аналізу систем індикаторів оцінки стану цифрового розвитку 

макроекономічного та глобального рівня, використання яких, на думку низки дослідників та 

світових організації є найголовнішими.  
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Для вирішення завдань першого блоку необхідно діяти згідно етапів формування 

системи показників, що відбиває як стан цифрового розвитку країни, так і її галузей та 

регіонів (Рис. 6).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема концептуального базису оцінки й аналізу стану цифровізації України 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1. Формування інформаційного простору для оцінки й аналізу стану 

цифровізації 

1.1. Аналіз індикаторів цифрового 
розвитку країни глобального, 
регіонального та галузевого 

рівнів 

1.3. Інформаційна модель вибору простору ознак ЦР галузі 

1.2. Визначення простору ознак 
оцінки рівня цифрового розвитку 

країни 

 

 

 

 

2.1. Аналіз цифрового розвитку глобального та  макрорівня 

2.1.1. Модель ідентифікації стану 

ЦРК у глобальному просторі  

2.1.3. Модель оцінки взаємного 

впливу факторів ЦРК 

2.1.2. Модель прогнозування 

стану ЦР країни 

2.1.4. Модель оцінки загального 

рівня ЦР країни  

2.2. Аналіз цифрового розвитку  

у галузевому розрізі 

2.2.2. Модель виокремлення головних 

компонент галузевого ЦР 

2.2.1. Модель оцінки стану ЦР 

галузей економіки 2.2.3. Модель оцінки рівня ЦР галузей 

економіки 

2.3. Аналіз цифрового розвитку регіонів 

2.3.1 Модель групування регіонів за рівнем телекомунікаційної активності 

Блок 2. Комплексна оцінка й аналіз стану цифровізації країни 
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Слід зазначити, що дослідження має проводитись із урахуванням повноти та 

доступності статистичних баз відкритих джерел для оцінки цифрового розвитку. 

Розглянемо детальніше логічну послідовність виконання кожного етапу блоку 1. На 

першому етапі проводимо формування множини показників, які найбільш повно відбивають 

ЦРК із множини показників, що характеризують економіки країн. Аналіз наукових та 

статистичних джерел є найбільш простим методом вибору і формування системи показників, 

що дає загальне уявлення про розробки й напрямки досліджень з даної проблематики. Так як 

вихідні показники подано в різних одиницях виміру, до них застосовують процедуру 

зведення до єдиної шкали вимірювання. На підставі структурно-логічного та монографічного 

аналізу проводиться аналіз систем індикаторів оцінки ЦРК, визначається їх ієрархічність. 

Суттєвим кроком є оцінка статистичної достатності вибірки, тому також проводять аналіз 

доступності статистичних баз та визначають можливість формування вибірки із відкритих 

джерел Європейського комітету статистики, державного комітету, рейтинги світових агенцій 

із оцінки цифрового розвитку країн та аналітичні портали із аналізу вітчизняних процесів 

діджиталізації та розвитку українського ІТ. 

Так, початкову вхідну множину показників оцінки стану цифровізації країни 

формалізуємо в вигляді матриці: 

 

𝑃{𝑝𝑖𝑗}  = 𝑛;  і =  [1, 𝑛] 𝑗 =  [1, 𝑟],      

 

де pij – значення і–го показника, що описує стан цифровізації j-ї країни,  

n – загальна кількість показників, що визначають стан ЦРК,  

r – кількість країн, які беруть участь в досліджені.  

 

 
Рис. 7. Етапи побудови системи показників оцінки цифровізації 

 

 

Другий та третій модулі першого блоку (Рис. 6) спрямовано на формування загальної 

системи показників за результатами первісної обробки та виокремлення індикаторів  

цифрового розвитку об’єктів на інших рівнях управлінської ієрархії – індикаторів розвитку 

регіонів за станом впровадження цифрових технологій та індикатори діджиталізації галузей. 

Для k -ої групи вхідних показників у регіональному та галузевому розрізі структуру матриці 

вхідних даних слід визначити таким чином:  

 

𝑥𝑛 = (𝑥𝑖𝑗)𝑛 ,  𝑖 = [1;  𝑚],  𝑗 = [1;  𝑛],      

 

Модуль 1.3. Етап 1. Формування множини показників оцінки цифровізації  

Множина показників, що 

характеризує стан ЦРК 

Інструментарій вибору 

Аналіз джерел та 

статистичних баз 

Структурно-логічний 

аналіз 

Етап 2.  
Формування системи показників для дослідження цифровізації країни 
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де 𝑥𝑖𝑗 – значення i-го показника оцінки цифрового розвитку регіону або галузі в j-ому 

періоді;  

𝑚 – кількість показників, що входять до k-ої складової ;  

𝑛 – кількість періодів.  

Оскільки показники можуть мати різні одиниці виміру, то виконують їх стандартизацію 

за такою формулою: 

 

𝑆𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑗

𝜎𝑥
 ,        

 

де  Sij – стандартизоване значення елемента матриці; 

хj – середнє значення j-го показника; 

х – середнє квадратичне відхилення величини хij.  

Для побудови остаточної системи оціночних індикаторів цифровізації галузей країни 

пропонується окрема інформаційна модель скорочення загального простору ознак, яка 

фактично реалізується у модулі 2.2.2. Також цей модуль дає можливість детально 

проаналізувати, яким чином відбувається прямий та опосередкований вплив діджиталізації 

на соціально-економічний розвиток України. Для реалізації моделі використано алгоритми 

згортки. На підставі методів неповної згортки формується система головних компонент: 

 

𝑑𝑘
′ = 𝑓 (𝑥1𝑘

, 𝑥2𝑘
. . 𝑥𝑚𝑘

) , 𝑘 = 1, 𝐾,
     

 

де 
'
kd – головна компонента k-ї складової цифрового розвитку галузі;  

mk  – кількість ознак k-ї складової. 

K – кількість складових ; 

xmk – m-ова ознака k-ї складової. 

У результаті цієї моделі одержують набір показників (індикаторів), кожний з який 

представляє виділену складову цифрового розвитку галузі. Вибрані елементи дають 

можливість виокремити головні компоненти, які обумовлені тими показниками розвитку, що 

мають найбільші інформаційні навантаження на них і тому задовольняють основним 

вимогам, які висуваються до систем вхідних індикаторів оцінки цифрового розвитку: ці 

ознаки не корелюють або мають найменший зв’язок один з одним та одночасно сильно 

корелюють з ознаками поза виділеною складовою. 

Тобто, використання запропонованої моделі вибору головних компонент цифровізації 

дозволяє ефективно використовувати запропоновану систему показників під час побудови 

моделей оцінки загального рівня цифровізації галузі.  

Відмінності оцінки ЦРК останнім часом досить часто обговорюються в науковій 

літературі, як вітчизняних, так і закордонних авторів183. Різниця в рівнях цифровізації 

регіонів негативно впливає на економічний рівень розвитку країни в цілому та має 

втримуватися в стійких межах. Тому, відповідно до концептуальної схеми дослідження 

у 2 блоці в модулі 2.1. моделі 2.1.1 Рис. 3 здійснюють побудову моделей ідентифікації стану 

ЦРК у глобальному просторі шляхом групування країн за станом цифрового розвитку. На 

цьому етапі визначають безпосередньо стан цифрового розвитку України та з’ясовують її 

положення серед країн Європейського союзу.  

                                                             
183 Варламова, М. & Дем’янова, Ю. (2020). Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі. Галицький 

економічний вісник, 2 (63), 251-260. 

Головенчік, Г. Г. & Ковальов, М. М. (2018). Цифрова трансформація і економічне зростання, Журн. Білорус. 

держ. ун-ту. Економіка, 1, 102-121. 

Rorissa, A., Demissie, D. & Pardo, T. (2012). Benchmarking e-Government: A comparison of frameworks 

for computing e-Government index and ranking. Government Information Quarterly, Vol. 28 (33), 354-362. 
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Це дозволяє оцінити перспективи подальшого розвитку в цілому на макорівні. 

Інструментальний базис, що використовується в під час розробки цих моделей побудований 

на використанні багатовимірних статистичних методі, які належать до методів 

інтелектуального аналізу даних, Data Sciene та машинного навчання. здійснюється за 

допомогою методів кластерного аналізу. Так, пропонується використання методів 

кластерного аналізу до позиціювання країн за станом ЦРК. Алгоритмічні кроки розробки 

моделі подано на Рис. 8. 

Для виконання прогнозної оцінки стану цифровізації країни виконується побудова 

наступної моделі 2.1.2. Вона реалізована методами навчання із учителем та дозволяє 

побудувати вирішальні правила розпізнавання стану ЦРК за прогнозними комплексними 

глобальними індикаторами ЦРК та індексами соціально-економічного спрямування. Для 

розробки цієї моделі використовується CART-алгоритм Бреймана184, який базовано на 

алгоритмі рекурсивного сегментування. Головними етапами розробки моделі є: 

Крок 1. Вибір параметру відсікання гілок дерева та визначення листків (термінальних 

вершин) дерева. 

Крок 2. Навчання дерева за вибраним рекурсивним алгоритмом розбиття. 

Крок 3. Тестування конфігурації дерева та крос-перевірка. Вибір найкращої 

конфігурації. 

У якості вибору параметру відсікання вибирається атрибут на підставі відстаней між 

розподілами класів та індексу неоднорідності Джині (𝐺𝑖(𝑌)): 

 

𝐺𝑖(𝑌) = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝑚

𝑖=1

, 

 

де 𝑝𝑖
2 – ймовірність (відносна частота) і-го класу цифрового розвитку в Y-му наборі 

даних. 

 

 
Рис. 8. Етапи розробки моделі оцінки стану цифровізації країни 

                                                             
184 CART-analysis. 

 

Крок 1. Формування матриці вхідних індикаторів ЦРК 

Крок 3. Розрахунок матриць відстаней між об’єктами 

Крок 2. Стандартизація індикативних показників  

Крок 4. Визначення найближчих об’єктів 

Крок 5. Формування кластеру вибраним методом 

Крок 6. Визначення остаточної кількості кластерів 

Крок 7. Розрахунок центрів кластерів 

Крок 8. Перевірка складу кластерів та визначення остаточного 

розбиття за станом ЦРК 
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Тоді якість розбиття можна оцінити як: 

 

𝐺𝑖𝑠 =
𝐿𝑡

𝑛
∙ (1 − ∑ (

𝑙𝑡𝑖

𝐿𝑡
)

2𝑚

𝑖=1

) +
𝑅𝑡

𝑛
∙ (1 − ∑ (

𝑟𝑡𝑖

𝑅𝑡
)

2𝑚

𝑖=1

) → 𝑚𝑖𝑛, 

 

де 𝑛 – кількість навчальних спостережень у вузлі–предку, 

𝐿𝑡 – кількість навчальних спостережень у лівому «нащадку»; 

𝑅𝑡 – кількість навчальних спостережень у правому «нащадку»; 

𝑙𝑡𝑖 – кількість екземплярів i-го класу у лівого «нащадка».  

𝑟𝑡𝑖 – кількість екземплярів i-го класу у правого «нащадка».  

Функцію розбиття за алгоритмом в остаточному вигляді можна записати як: 

 

�̃�𝑖𝑠 =
1

𝐿𝑡
∙ ∑(𝑙𝑡𝑖)

2

𝑚

𝑖=1

+
1

𝑅𝑡
∙ ∑(𝑟𝑡𝑖)

2

𝑚

𝑖=1

→ 𝑚𝑎𝑥. 

 

Тобто, у підсумку, найкращим вважають таке розбиття, для якого величина є 

максимальною. Далі опишемо рекурсивну частина алгоритму, яка полягає в такому: 

а) Ініціалізується повний набір даних А, який відбиває множину значень станів 

цифрового розвитку та значень ідикаторів за цими станами. 

б) Виконується алгоритм основної частини сегментації, щоб розбити набір на два 

підсегменті, A1 і A2. 

в) Повторюють крок 2 на підсегментах A1 і A2. 

г) Алгоритм завершується, коли неможливо створити ніякий подальший сегмент, який 

покращує однорідність сегментів. 

Основна частина сегментації складється з кроків: 

а) Для кожної предикторной змінної – індексу цифрового та соціально-економічного 

розвитку 𝑋𝑗 у наборі даних цифрового розвитку: 

1) для кожного спліт-значення змінної 𝑠𝑗 за показником цифрового розвитку 𝑋𝑗: 

відносять записи зі значеннями 𝑋𝑗 < 𝑠𝑗 в один сегмент (сегмент стану цифрового 

розвитку країни) і записи, де 𝑋𝑗 ≥ 𝑠𝑗 – в інший сегмент; 

вимірюють однорідність класів в кожному підсегменті; 

2) вибирають таке спліт-значення 𝑠𝑗, яке дає максимальну внутрішньосегментну 

однорідність класу. 

б) Вибирають наступну змінну 𝑋𝑗 і значення розбиття 𝑠𝑗, яке дає максимальну 

внутрішньосегментну однорідність класу цифрового розвитку. 

Таким чином, створюється найкраща конфігурація дерева рішень, яка дозволяє 

виконати побудову розпізнавальних правил для прогнозування стану ЦРК. 

Наступна модель 2.1.3 на Рис. 3 спрямована на оцінку взаємного впливу наборів 

індикаторів цифровізації та соціально-економічного розвитку країни. Реалізація цієї моделі 

дозволяє оцінити ступінь впливу узагальнених індикаторів соціально-економічного розвитку 

на цифровий розвиток та обумовленість його через коінтеграційні процеси. Результатом 

моделі є оцінка латентного комплексного фактора, який геометрично оцінює сукупний стан 

розвитку економіки країни через взаємозалежні пояснюючі два набори змінних.  

Методи канонічного аналізу як одні з найважливіших в оцінці цифровізації мають 

також власні особливості застосування. Припустимо, що 𝑋 =  (𝑋(1)

𝑋(2)
), де вектор індикаторів 

соціально-економічного розвитку 𝑋(1) 𝑝1-мірний; вектор цифрового розвитку 𝑋(2)                

𝑝2-мірний; 𝑝2 = 𝑝 −  𝑝1 ≥  𝑝1. Тоді парою канонічних величин є пара лінійних комбінації 

𝑈𝑟 =  𝛼(𝑟)𝑇𝑋(1) та 𝑉𝑟 =  𝛽(𝑟)𝑇𝑋(2), кожна з яких має одиничну дисперсію та не корельованою 
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з (𝑟 − 1) парою канонічних величин. Коефіцієнти в лінійних комбінаціях  𝛼(𝑟)𝑇𝑋(1) та 

𝛽(𝑟)𝑇𝑋(2) визначають 𝑟-у пару канонічних коренів. Вектор 𝑥 розбивається на два підвектори 

розмірності 𝑝1 і 𝑝2, тобто 𝑥 = (𝑋(1)

𝑋(2)
), де 𝑝1 ≤  𝑝2, а коваріаційна матриця на підматриці: 

 

∑ (
Σ11 Σ12

Σ21 Σ22
) 

 

де Σ11  коваріаційна матриця, яка характеризує взаємозв’язок результативних 

показників, елементами якої є коефіцієнти коваріації: 

 

𝜎𝑖𝑗
(1)

= 𝑀(𝑥𝑖
(1)

− 𝑀𝑥𝑖
(1)

)(𝑥𝑖
(1)

− 𝑀𝑥𝑗
(1)

), 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝1, 

 

де Σ22  коваріаційна матриця, яка характеризує взаємозв’язок визначальних 

показників (аргументів); 

Σ12  коваріаційна матриця розміром (𝑝1x 𝑝2), яка характеризує взаємозв’язок 

показників першої та другої груп (Σ21 =  Σ12
𝑇 ). 

Розглянемо лінійні комбінації вигляду: 

𝑈 =  𝛼𝑇𝑋(1) компонент вектору 𝑋(1) 

та  

𝑉 =  𝛽𝑇𝑋(2) компонент вектору 𝑋(2), 

де 𝛼 та 𝛽  вектори розмірності відповідно 𝑝1 та 𝑝2. 

Математичне очікування 𝑈 та 𝑉 дорівнює нулю: 

 

𝑀𝑈 =  𝑀𝛼𝑇𝑋(1) =  𝛼𝑇𝑀𝑋(1) = 0; 

𝑀𝑉 =  𝑀𝛽𝑇𝑋(2) =  𝛽𝑇𝑀𝑋(2) = 0. 
 

Виберемо вектори 𝛼 та 𝛽 так, щоб дисперсії величин 𝑈 та 𝑉 дорівнювали одиниці: 

 

{
1 = 𝑀𝑈2 =  𝑀𝛼𝑇𝑋(1)𝑋(1)𝑇𝛼 =  𝛼𝑇Σ11𝛼; 

1 = 𝑀𝑉2 =  𝑀𝛽𝑇𝑋(2)𝑋(2)𝑇𝛽 =  𝛽𝑇Σ22𝛽.
 

 

Таким чином, 𝑈 та 𝑉  нормовані випадкові величини. Отже, 𝑈1 та 𝑉1 є нормованими 

лінійними комбінаціями компонент векторв 𝑋(1) та 𝑋(2) відповідно, а коефіцієнт кореляції 

між ними є максимальним. Знайдемо другу лінійну комбінацію векторів 𝑋(1) та 𝑋(2) та 𝑟-у 

лінійну комбінацію. Припустимо, це буде 

 

𝑈2 =  𝛼(2)𝑇𝑋(1); 

𝑉2 =  𝛽(2)𝑇𝑋(2); 
⋯ 

𝑈𝑟 =  𝛼(𝑟)𝑇𝑋(1); 

𝑉𝑟 =  𝛽(𝑟)𝑇𝑋(2). 
 

Отримано 𝑟 лінійних комбінацій для 𝑈 та 𝑉, для яких існує 𝑟 коефіцієнтів кореляції, які 

є коренями 𝜆(1) =  𝜆1,  𝜆(2) =  𝜆2, … , 𝜆(𝑟) =  𝜆𝑟 рівняння: 

 

|
− λ Σ11 Σ12

Σ21 − λ Σ22
| = 0. 
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Лінійні комбінації 𝑈𝑟 та 𝑉𝑟  не корельовано з 𝑈1, 𝑉1, … , 𝑈𝑟−1, 𝑉𝑟−1 та їх коефіцієнт 

кореляції більше коефіцієнта кореляції між двома лінійними комбінаціями, некорельованими 

з 𝑈1, 𝑉1, … , 𝑈𝑟−1, 𝑉𝑟−1, 𝑈𝑟 , 𝑉𝑟 . 

Розглянемо інтерпретацію канонічних кореляцій. Дано дві випадкові величини 𝑈 та 𝑉 з 

середніми значеннями, рівними нулю 𝑀𝑈 = 0;  𝑀𝑉 = 0; дисперсіями 𝜎𝑈
2 та 𝜎𝑉

2 та 

коефіцієнтом кореляції 𝜌. За допомогою 𝑏𝑉, де 𝑏  множник, знайдемо наближення 

величини. Розрахуємо середню квадратичну помилку наближення: 

 

𝑀(𝑈 − 𝑏𝑉)2 =  𝜎𝑈
2 −  2𝑏𝜎𝑈𝜎𝑉𝜌 +  𝑏2𝜎1

2 =  𝜎𝑈
2(1 − 𝜌2) + (𝑏𝜎𝑉 − 𝜎𝑈)2. 

 

Вона має мінімум при 𝑏 =  
𝜎𝑈𝜌

𝜎𝑉
. Величина 𝑏𝑉 являє собою лінійну оцінку величини 𝑈 за 

значеннями величини 𝑉, тоді 𝜎𝑈
2(1 − 𝜌2) дорівнює дисперсії оцінки. Відношення дисперсії 

помилки прогнозування до дисперсії величини 𝑈 дорівнює: 

 

𝜎𝑈
2(1 − 𝜌2)

𝜎𝑈
2 =  1 − 𝜌2. 

 

Ця величина є мірою відносного впливу 𝑉 на 𝑈 або мірою відносної ефективності 

величини 𝑉 при прогнозуванні 𝑈. Отже, чим більше 𝜌2 або |𝜌|, тим точніше можна за 

величиною 𝑉 оцінити величину 𝑈. Розглянемо тепер вектор  

 

𝑋 =  (𝑋(1)

𝑋(2)
). 

 

Нехай лінійна комбінація 𝑉 =  𝛽𝑇𝑋(2) використовується для прогнозування лінійної 

комбінації 𝑈 =  𝛼𝑇𝑋(1). Величина 𝑉 буде найкращим чином прогнозувати величину 𝑈, якщо 

коефіцієнт кореляції між 𝑈 та  𝑉 є максимальним. Тоді можемо стверджувати, що 𝛼(1)𝑇𝑋(1) 

являє собою лінійну комбінацію компонент 𝑋(1), яку можна найкращим чином 

спрогнозувати. Таке найкраще прогнозування здійснює комбінація 𝛽(1)𝑇𝑋(2). Тобто, 

реалізується у формі задачі обчислення власних значень і власних величин від деякої функції 

кореляційної матриці вхідних ознак 𝐵 =  𝑅11
−1𝑅12𝑅22

−1𝑅21, де 𝑅11 та 𝑅22  кореляційні матриці 

груп результативних ознак 𝑋(1) та показників-аргументів 𝑋(2) (їх розмірність відповідно 

дорівнює 𝑝1x 𝑝1 та 𝑝2x 𝑝2); 𝑅12  матриця взаємних кореляцій першої та другої груп (𝑅21 =
𝑅12

𝑇 ). Значущість канонічних змінних (або, що теж саме, відмінність від нуля канонічних 

кореляцій) перевіряється за допомогою критерію 𝜒2. Якщо обчислено 𝑝1 канонічних 

кореляцій, то для кожного 𝑚 (𝑚 =  1, 𝑝1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) слід перевірити гіпотези: 

 

𝐻0
𝑚 : 𝜌𝑚 =  𝜌𝑚+1 = ⋯ =  𝜌𝑝1

= 0, 

 

тобто всі канонічні кореляції, починаючи з 𝜌𝑚, дорівнюють нулю. 

𝐻0
𝑚 : 𝜌𝑚  ≠ 0 (принаймні 𝜌𝑚 відрізняється від нуля). При цьому враховується, що 𝜌𝑚 >

𝜌𝑚+1 > ⋯ 𝜌𝑝1
. Обчислення 𝜒2-статистики для кожної з канонічних кореляцій передбачено 

алгоритмом канонічного аналізу та розраховується за формулою: 

 

𝜒спост
2 =  − {𝑁 − 𝑚 −  

1

2
(𝑝1 + 𝑝2 + 1) + ∑ 𝑟𝑘

2
𝑚−1

𝑘=1
} 𝑙𝑛 ∏ (1 − 𝑟𝑘

2),
𝜌1

𝑘=𝑚
 

 

де 𝑁  обсяг вибірки, 

𝑟𝑘
2  оцінка канонічного коефіцієнта детермінації. 
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Якщо значення 𝜒табл
2  більше критичного за вибраного рівня значущості 𝛼 = 0,05 і 

кількості ступенів свободи 𝜈 =  [(𝑝2 −  𝑚 + 1)(𝑝1 −  𝑚 + 1)], то приймається гіпотеза 𝐻1
𝑚 . 

Якщо обчислене значення статистики менше табличного, то залежність між групами вже є 

описаною канонічними змінними. 

Саме комплекс моделей, реалізований такими методами багатовимірного 

статистичного аналізу може дати системну оцінку та якісні управлінські рішення щодо 

вирівнювання нерівномірності цифрового розвитку регіонів та галузей економіки країни. 

Відповідно до концептуальної схеми базису у модулі 2.1 блоку 2 здійснюється розробка 

моделі 2.1.4 – комплексної оцінки впливу макропоказників економіки на рівень цифровізації 

країни, де в якості модельного апарату використано кореляційно-регресійні економетричні 

методи. Фактично, проведення аналізу впливу факторів на рівень ЦРК в цілому дозволить 

оцінити вплив найбільш значущих факторів на загальний рівень цифровізації. Формальний 

вигляд моделі  можна подати таким чином: 

 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡, 𝑥3𝑡, 𝑥4𝑡, 𝑢) + 𝜀𝑡,     

 

де Yt – значення загального рівня ЦРК у момент часу t; 

xіt – значення і-х макроіндикаторів ЦРК у момент часу t; 

εt – випадкова величина, що характеризує відхилення реального значення 

результативної ознаки від теоретичної. 

Побудова моделі передбачає виконання низки етапів, що наведено на Рис. 9. У 

модулі 2.2. блоку 2 виконують аналіз цифрового розвитку на галузевому рівні. Розробку 

моделі 2.2.1 оцінки стану цифровізації галузей, яка фактично відбувається за алгоритмом, 

наведеним на Рис. 3. Вона дозволяє оцінити стан ЦРК галузей України та визначити 

особливості їх розвитку з точки зору темпів цифровізації.  

Однією із задач комплексу оцінки стану ЦРК є модель оцінки навантажень індикаторів 

ЦРК (модуль 2.2.2), яку будують за допомогою методів неповної редукції, а саме: головних 

компонент та факторного аналізу.  

 

 
Рис. 9. Головні етапи побудови моделі оцінки впливу макроіндикаторів  

на рівень цифровізації країни 

 

У моделі 2.2.2. здійснюють розробку моделі виокремлення головних компонент та 

латентних факторів впливу на цифровий розвиток галузей на підставі наступного алгоритму, 

Етап 1. Висунення гіпотези взаємозв’язку 

Етап 2. Визначення специфікації моделі 

Етап 3. Формування вихідної інформації 

Етап 4. Оцінка параметрів моделі 

Етап 5. Аналіз залишків 

Етап 6. Верифікація моделі 

Етап 7. Економічна інтерпретація результатів 
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в основу якого покладено алгоритм неповної редукції інформаційного простору. Його етапи 

полягають у такому: 

1) Формування матриці індикаторів оцінки цифрового розвитку галузі. 

2) Проведення процедури стандартизації вихідних даних та обчислення 

стандартизованих значень ознак. 

3) Розрахунок матриці парних коефіцієнтів кореляції індикаторів ЦР галузі. 

4) Обчислення матриці власних чисел на підставі кореляційної матриці індикаторів ЦР 

галузі. 

5) Обчислення матриці власних векторів та матриці нормованих власних векторів. 

6) Обчислення матриці факторного відображення, елементи якої є частинними 

коефіцієнтами кореляції між вихідними змінними і головними компонентами. 

7) Обчислення матриці значень головних компонент ЦР галузі. 

Із використанням сформованої системи індикаторів здійснюють ключові 

взаємозалежності між показниками, що впливають на цифровий розвиток галузей України.  

Розглянемо детальніше за цією моделлю обчислювальні процедури: 

 

𝑋 → 𝑋∗ → 𝑅 → {
𝑊

𝐼 → 𝑌
} → 𝑄 → 𝐶 

 

де      𝑋 – матриця вхідних значень ознак ЦРК, яка має розмір n  т; 

𝑛 – кількість спостережень вибірки;  

𝑚 – кількість ознак (показників) ЦРК; 

𝑋∗ – матриця нормалізованих показників; 

𝑌 – діагональна матриця власних (характеристичних) чисел; 

𝑅 – матриця парних кореляцій; 

𝑄 – матриця факторного відображення; 

𝑊 – матриця нормованих власних (характеристичних) векторів.  

𝐶 – матриця значень головних компонент. 

 

Крок 1. Формують матрицю вхідних даних Х. 

Крок 2. Проводять нормалізацію даних. 

Крок 3. Розраховують матрицю парних кореляцій.  

Крок 4. Будують редуковану матрицю факторного відображення через низку операцій. 

Спочатку обчислюють вектор 𝑌𝐽 через перетворення185:  

 

𝑌𝐽 =  
𝐼𝐽

|𝐼𝐽|
, 

де |𝐼𝐽| – норма вектора 𝐼; 

𝐼 – власний вектор. 

Далі обчислюють значення власних векторів 𝑈𝐽 або кореляцій (h R), на головній 

діагоналі якої розташовані спільноти: 

 
(𝑅 − 𝜆𝐸)𝑈 = 0. 

 

Розв’язок систем лінійних рівнянь для кожного власного числа 𝜆𝑗, 𝑗 =  1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  дає 

можливість сконструювати матрицю факторного відображення 𝑄, елементи якої складаються 

із вагових коефіцієнтів 𝑞𝑟𝐽. Матриця 𝑄 розмірністю т  т – за кількістю показників Xj, дає 

                                                             
185 Клебанова, Т. С., Гур’янова, Л. С., Чаговець, Л. О., Панасенко, О. В. & Сергієнко, О. А. (2018). Бізнес-

аналітика багатовимірних процесів: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Клебанова, Т. С., Курзенев, В. А., Наумов, В. М., Гур’янова, Л. С., Черняк, О. І., Захарченко, П. В., & 

Сергієнко, О. А. (2015). Прогнозування соціально-економічних процесів. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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можливість далі вибрати 𝑟 найзначущих компонент, 𝑟 ≤ 𝑚. Матрицю 𝑄 обчислюють через 

елементи матриці власних чисел 𝑌, а також нормованих власних векторів 𝑊 за формулою: 

 

𝑄 = 𝑌𝑊1\2. 

 

Крок 5. Обертання простору загальних факторів з метою інтерпретації результатів 

аналізу. Підсумкова матриця головних компонент 𝐶 розраховується як: 

 

𝐶 =  𝑄−1𝑋∗′ 
 

Таким чином, отримують редуковану систему індикаторів оцінки ЦРК та головних 

компонент, які за своєю структурою містять латентні фактори ЦРК. 

Для оцінки загального рівня цифровізації галузей у модулі 2.2 другого блоку 

пропонується модель 2.2.3. оцінки рівня розвитку галузі, в основі якої лежить розрахунок 

інтегрального показника. Його значення обчислюється методом побудови таксономічного 

показника рівня розвитку, що є одним з методів багатомірного аналізу186. Загальний 

алгоритм побудови узагальнюючого показника ЦРК галузі містить такі етапи:   

- формування матриці вихідних даних;  

- стандартизація значень показників;  

- формування «еталона розвитку»;  

- розрахунок значень інтегрального показника. 

Розглянемо детальніше етапи алгоритму: 

Етап 1. Формується матриця Х значень показників груп ЦР галузі. 

 

   𝑋 = [

𝑥11 𝑥12 . . . 𝑥1𝑗 . . . 𝑥1𝑛

𝑥21 𝑥22 . . . 𝑥2𝑗 . . . 𝑥2𝑛

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑥𝑚1` 𝑥𝑚2 . . . 𝑥𝑖𝑗 . . . 𝑥𝑚𝑛

]    

 

де хід — значення j-го показника в i-й період часу. 

 

Етап 2. Виконується стандартизація елементів матриці хij з метою усунення їх 

несумірності. 

Етап 3. Будують еталонний набір значень показників ЦРК, що дозволяє зіставити 

однойменні показники за різні періоди часу. В еталон включають найбільші значення 

показників стимуляторів і найменші – дестимуляторів.  

Етап 3. Визначається евклідова відстань від значень показників у i-й період часу до 

еталона:  

 𝑟𝑖𝑜 = √∑ (𝑆𝑖𝑗 − 𝑆0𝑗)
2𝑛

𝑗=1  ,           

 

де Soj — стандартизоване значення j-го показника еталона. 

Етап 4. Отримані значення  rio будуть характеризувати рівень цифровізації та 

телекомунікаційної активності галузі в i-й період часу. Однак їх важко інтерпретувати, 

унаслідок того, що область значень rio необмежена. Тому для визначення узагальнюючого 

показника запропоновано використовувати такі формули за алгоритмом187: 

 

у = 1 −
𝑟𝑖𝑜

𝑟𝑜
,                    

                                                             
186 Клебанова, Т. С., Гур’янова, Л. С., Чаговець, Л. О., Панасенко, О. В. & Сергієнко, О. А. (2018). Бізнес-

аналітика багатовимірних процесів: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
187 Там само. 
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     𝑟𝑜 = 𝑟𝑜 + 2 ⋅ 𝜎𝑟, 𝑟𝑜 =
1

𝑚
⋅ ∑ 𝑟𝑖𝑜

𝑚
𝑖=1 ,  

       𝜎𝑟 = √
1

𝑚
⋅ ∑ (𝑟𝑖𝑜 − 𝑟𝑜)2𝑚

𝑖=1 ,  

 

де у – показник загального рівня цифрового розвитку галузі; 

    r – середнє квадратичне відхилення величини rio. 

Результати аналізу цифрового стану галузей країни є основою для державної політики 

зі стратегічного розвитку регіонів. Тому на подальших кроках пропонується виокремити 

проблемні регіони за рівнем телекомунікаційної активності на підставі моделі групування 

регіонів та надати коментарі з напрямків покращення рівня їх ЦР. 

Результатом реалізації другого етапу дослідження мезорівня у регіональному розрізі є 

побудова у 3 блоці моделей оцінки стану цифровізації регіону. Реалізація комплексних 

проєктів з управління цифровим розвитком адаптується відповідно до особливостей 

економічного розвитку кожного регіону. Так, можна розглядати у якості прикладу адаптації 

робіт проєкту такий тип роботи як розробка моделі оцінки стану цифровізації регіону, 

формування та оцінка альтернатив цифрового розвитку. 

Таким чином, запропонований комплекс моделей оцінки й аналізу цифровізації країни, 

на відміну від інших, побудовано на базі методів багатовимірного та інтелектуального 

аналізу даних. Він дозволяє підвищити якість формування та ухвалення управлінських 

рішень з управління цифровим розвитком на різних рівнях ієрархії та стратах та запобігти 

загрозам втрати достатнього рівня національної безпеки країни. Практичне значення 

розробленого комплексу моделей полягає у тому, що розрахункові параметри побудованих 

моделей може бути використано під час формування заходів та розробки стратегії стійкого 

цифрового розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому. 
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1.12. MOTIVATIVE MODEL THE SOCIAL DEVELOPMENT DONNACEA FACULTY 

OF CIVIL ENGINEERING 

 

1.12. МОТИВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ ДОННАБА 

 

Сучасний розвиток економіки України, всієї системи соціальних відносин – перехід 

суспільства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної – обумовлює новий характер 

стосунків між людьми в сфері їх професійної діяльності з урахуванням зовнішніх і 

внутрішніх умов. 

Кадри, персонал, людські ресурси – це головні діячі організацій (що забезпечують 

функціонування установ, компаній, корпорацій, фірм і т. ін.). В цілому організація і є полем 

діяльності персоналу, і саме в організації здійснюється управління персоналом. 

Зовнішні соціальні умови досліджені і описані фахівцями економічного розвитку і 

торгівлі України188 і включають всі відносини між людьми і групами людей в сфері 

життєдіяльності суспільства, відтворення індивіда і споживання матеріальних і духовних 

благ. При цьому поряд з економічними стимулами і інтересами існують позаекономічні, 

пов'язані з різноманітними духовно-моральними, національно-психологічними, культурними 

та іншими особливостями. Соціальні чинники впливають в цілому на економічну систему 

через соціальну організацію суспільства і людський капітал. Рівень соціальної організації 

визначається на основі якісної оцінки функціонування системи соціальних інститутів, 

характеру соціальної мобільності, мотивацій та інтересів. Тим чи іншим типам соціальної 

організації відповідають певні економічні моделі. Існує широкий спектр причин, що 

визначають здатність людей до реформування і спираються на основні уявлення людей, 

закладені в їхній свідомості культурою, релігією, соціально-психологічними стереотипами. 

Зростання конкуренції в сфері освіти, посилення вимог з боку споживачів до якості 

освітніх послуг, демографічна криза, інтеграція України в Європейський освітній простір 

змушують заклади вищої освіти постійно вдосконалювати існуючі методи взаємодії з 

цільовими аудиторіями, шукати нові, нетрадиційні. 

Для всебічної оцінки стану будівельного факультету Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури (далі – ДонНАБА, Академія) і майбутніх загроз, а також для 

визначення основної стратегії управління розвитком будівельного факультету 

проаналізовано, виявлено і зведено показники кожного поля матриці SWOT-аналізу, 

зіставлено їх між собою і оброблено отримані комбінації SWOT-аналізу за Таблицею 1. 

Поле S-O (сильні сторони/можливості). 

S1-O1: наявність ДонНАБА в регіоні гарантує якісне виконання проєктних робіт з 

відновлення основних фондів цивільного і промислового призначення, а також постійний 

моніторинг і авторський нагляд виконаних робіт. 

S1-O6: на базі Академії організовано і постійно проводяться курси підвищення 

кваліфікації фахівців-будівельників: діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та 

обстеження інженерних систем будівель, програмні комплекси комп’ютерного проектування 

і розрахунків AutoCAD, SCAD, LIRA. 

S3-O1: великі обсяги ремонту і нового будівництва після війни на сході потребують 

відповідної кількості фахівців будівельної галузі, яких впевнено 6-ий готує ДонНАБА в 

м. Краматорськ. 

S3-O4: впливові фактори, обумовлені збройним конфліктом на сході України: 

обмежений випуск фахівців протягом 2014-2020 років, внутрішня міграція населення – 

призвели до критичного зниження професіоналів будівельної галузі у регіоні. І тільки влітку 

2020 року окремі депутати і тільки міської ради м. Краматорськ звернули увагу на Академію 

і виказали зацікавленість напрямами науково-викладацької діяльності ДонНАБА. 

                                                             
188 Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
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Таблиця 1. SWOT-аналіз діяльності будівельного факультету ДонНАБА 
 

Фактори зовнішнього середовища 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фактори 

Внутрішнього 

середовища 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 

1. Великі обсяги ремонту і 

нового будівництва після війни. 

2. 2020 рік – сподівання на 
перший рік демографічного 

підйому цільової аудиторії. 

3. Організація курсів для 

майбутніх абітурієнтів з 

підготовки до здачі ЗНО і вступу. 

4. Розпочато роботу з депутатами 

міської ради. 

5. Поширення інформації про 

Академію через студентів-

підприємців 

6. Організація додаткових 

навчальних курсів для всіх 
зацікавлених осіб 

1. Наявність місцевого 

конкурента – Донбаська 

державна 
машинобудівна академія 

(далі – ДДМА). 

2. Низький за кількістю 

набір абітурієнтів.  

3. Зменшення 

фінансування ДонНАБА 

від Міністерства. 

4. Об’єднання з ДДМА. 

Сильні сторони (Strength) 
Поле S-O 

(сильні сторони/можливості) 

Поле S-T 

(сильні сторони/загрози) 

1. Єдиний будівельний факультет на території 

Донецької і Луганської областей. 

2. Багаторічний досвід роботи (більш ніж 50 

років). 

3. Кадровий голод фахівців галузі у регіоні. 

4. Отримання гранду ROUTE (у січні 2020 року 

підписано меморандум). 

5. Відсутність хабарництва. 

6. Висококваліфіковані кадри. 

7. Висока мотивованість НПП (самоосвіта, 
підвищення кваліфікації і т.ін.). 

8. Наявність структурного підрозділу – ДЖКК. 

9. Впровадження інновацій. 

S1-O1 

S1-O6 

S3-O1 

S3-O4 

S3-O6 

S4-O4 

S6-O6 

S7-O3 

S7-O6 

S9-O1 

S9-O4 

S9-O6 

S1-T1 

S3-T2 

S3-T3 

S7-T4 

S9-T4 

Слабкі сторони (Weakness) 
Поле W-O 

(слабкі сторони/можливості) 

Поле W-T 

(слабкі сторони/загрози) 

1. Російсько-Українська війна на сході країни. 

2. Демографічний спад цільової аудиторії. 

3. Жахливо низький рівень базових знань 

абітурієнта. 

4. Загальнодержавна програма щодо зменшення 

кількості ЗВО. 

5. Ігнорування ДонНАБА з боку органів влади 

на всіх рівнях. 
6. Низький рівень інвестицій в освітню 

діяльність. 

7. Студенти з ДЖКК поступають в інші виші. 

8. Відсутність хабарництва відлякує 

абітурієнтів. 

W1-O1 

W2-O2 

W3-O3 

W8-O5 

W2-T2 

W4-T4 

W5-T1 

W7-T2 

 
S3-O6, S6-O6: з перелічених вище зовнішніх причин будівельну галузь півночі 

Донецької області наповнюють робітники з низькою кваліфікацією і навіть зовсім без 

будівельної освіти. У зв’язку з чим професорсько-викладацький склад на чолі з керівництвом 

ДонНАБА впровадили низку нових додаткових навчальних курсів, які суттєво підвищили 

рівень фахівців галузі у місті.  

S4-O4: у січні 2020 року підписано меморандум 2019/413-306 за проєктом гранду 

«ROUTE-Renewal of Ukrainians Through Education»189, що додатково підкреслило наміри 

Академії щодо відновлення і покращення регіону і вкотре гучно пролунало ім’я ДонНАБА, 

                                                             
189 ENI 2017 Special Measure “EU Support to the East of Ukraine” (2019). 
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на що не звернути увагу вже було неможливо, і ректора Академії було запрошено з планами 

сталого розвитку до Донецької обласної державної адміністрації. 

S7-O3, S7-O6: професійні навички і багаторічний досвід науково-педагогічних 

працівників та постійна самоосвіта, підвищення кваліфікації протягом року, ведення 

госпдоговірних робот – служить базою впровадження нових додаткових навчальних курсів 

для всіх зацікавлених осіб галузі, а також підготовки і організації курсів для майбутніх 

абітурієнтів до здачі ключових ЗНО з технічних дисциплін і вступу до вишів. 

S9-O1, S9-O4, S9-O6: завдяки реалізації першого проекту на Сході Україні за 

меморандумом про співпрацю з Чеською Агенцією розвитку – СzDA у відремонтованому 

першому корпусі ДонНАБА сформовано два класи с найпотужними сучасними 

стаціонарними комп’ютерами та ноутбуками, які оснащені потужним ліцензійним 

програмним забезпеченням. Що дозволяє виконувати найскладніші розрахунки і                

3D-креслення та моделювання, і як результат – виконання співробітниками ДонНАБА 

проєктів з ремонту, реконструкції та посилення будівель і споруд, розташованих у регіоні; 

впроваджено низку курсів для підвищення кваліфікації фахівців будівельної галузі, як 

окремих осіб, так і груп. 

Аналізуючи поле S-O (сильні сторони / можливості), можна підкреслити, що активна 

громадська і наукова позиція Донбаської національної академії будівництва і архітектури на 

ринку праці вигідно виділяє її на фоні існуючих вишів регіону, відокремлює у потужний 

сучасний відкритий спілкуванню університет з багатьма можливостями росту, розвитку, 

отримання знань для всіх зацікавлених сторін: і окремих фахівців, і організацій та компаній 

галузі. 

Поле S-T (сильні сторони / загрози). 

S1-T1: у східному регіоні України існує один-єдиний виш зі спеціалізацією 

будівництво і архітектура. Після вимушеного переміщення з-за воєнного конфлікту 

із м. Макіївка до м. Краматорськ, ДонНАБА стала «конкурентом» місцевому технічному 

вишу – Донбаській державній машинобудівній академії. Незважаючи на ряд чинників 

переміщеної Академії: інша технічна направленість фаху, неповний склад науково-

педагогічних працівників, відсутність «своїх стін», все одно зі сторони ДДМА відчувається 

острах. 

S3-T2: здавалося б, що відчутна недостача кадрів будівельної галузі всіх рівнів мала б 

стимулювати абітурієнтів йти вчитися на будівельників, але попри всі логічні доводи життя 

доводить інше: набір абітурієнтів катастрофічно скорочується.  

S3-T3: незважаючи на існуючу негативну ситуацію з занепадом будівельної галузі на 

Східній Україні за роки війни, Міністерство освіти і науки України планомірно зменшує 

обсяги фінансування переміщених закладів вищої освіти, і ДонНАБА – не виключення.  

S7-T4: саморозвиток і постійне вдосконалення професійних навичок науково-

педагогічних працівників ДонНАБА, яких стимулює патріотизм, оновлення методів 

викладання після переміщення вишу до м. Краматорськ, зводить нанівець їх старання у 

випадку об’єднання з ДДМА, який, незважаючи на вищі за ДонНАБА показники для 

Міністерства освіти, є корумпованим і працюючим за радянськими стандартами спілкування 

і взаємовідносин. 

S9-T4: відремонтований перший корпус ДонНАБА до 2016 року знаходився 

у руйнівному стані, як одиниця основних фондів ДДМА. Вкладені Чеською Агенцією 

розвитку – СzDA кошти в розвиток Академії виправдали себе цілком: є сучасне 

відремонтоване приміщення з відповідним необхідним обладнанням і устаткуванням для 

ведення навчального процесу у повному обсязі. І у разі створення об’єднаного університету 

(думка, яку настирливо нав’язує Міністерству освіти керівництво обласного управління світи 

за подання ДДМА – працюють добре кумівні зв’язки і хабарництво) непотрібний колись 

ДДМА корпус, «повернеться до них» у відновленому сучасному стані. 

Поле S-T (сильні сторони / загрози) стимулює більш ретельно вивчити можливі ризики 

і максимально усунути їх з використанням факторів сильної сторони при розробці дорожньої 
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карти для досягнення поставленої мети у стратегії сталого розвитку190 як ДонНАБА цілком, 

так і будівельного факультету у складі Академії. 

Поле W-O (слабкі сторони / можливості). 

W1-O1: розв’язаний Росією військовий конфлікт на Півдні, а потім на Сході України, 

як і люба військова суперечка, не обійшовся без руйнувань і пошкоджень будівель і споруд 

всіх галузей промисловості і муніципального фонду Донецької і Луганської областей. На 

сьогодні відсутні цифри з підрахунку цих обсягів, але аналізуючи площу, яку охоплено 

війною, данні будуть жахливі.  

W2-O2: за даними Державної служба статистики України191, наведених у додатку А, на 

сьогодні спостерігається суттєвий демографічний спад населення в Україні і у Донецькій 

області також. І сподівання на 2021 рік як перший рік демографічного підйому цільової 

аудиторії поки що не виправдовуються. 

Важливим аспектом управлінської діяльності є реалізація функції мотивації. Так, 

мотивацію праці можна визначити як систему детермінант, причин, стимулів, мотивів, що 

спонукають людину до трудової діяльності. На основі мотивації праці визначається 

інформаційне поле, у якому здійснюється цілепокладання, формування цілей, завдань, плану 

і програми трудової діяльності. Мотиваційний клімат Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури проявляється у поважному і відповідальному ставленні всіх 

представників цільової групи до своєї професійної діяльності, до колег і керівництва, а також 

до Академії в цілому. 

В статті Черних І.192 проаналізовувала основні пріорітетні напрямки удосконалення 

управління соціальним розвитком цільової групи будівельного факультету ДонНАБА, 

запропонована методика розробки соціального паспорту допомогла отримати кількісну 

оцінку рівня соціального розвитку цільової групи будівельного факультету ДонНАБА, що 

дозволила отримати показники індексів і рівнів досягнень за соціальними напрямками, які в 

свою чергу визначають ранги пріоритетності соціальних стратегій. 

Різні аспекти мотивування як загальної функції менеджменту ґрунтовно відображено в 

навчальній і науковій літературі, де висвітлено етапи розвитку мотивації від політики 

«батога та пряника» до використання методів психології і фізіології (З. Фрейд, Е. Мейо, 

М. Туган-Барановський та ін.). Значний інтерес становлять мотиваційні теорії, що 

відображують зміст потреб (М. Туган-Барановський, А. Маслоу193, Д. Мак-Клелланд, 

Ф. Герцберг, К. Альдерфер та ін.), і такі, що відображують процес винагородження (В. Врум, 

С. Адамс194, Л. Портер і Е. Лоулер195, Дж. Аткінсон) та ін. 

О. Кузьмін196 та ін. пишуть, що в процесі зародження та формування менеджменту як 

науки завжди виникали проблеми дієвого і результативного мотивування. Спочатку йшлося 

частіше про матеріальні та організаційні аспекти спонукання, на сучасному етапі все більше 

акцентується на соціально-психологічних аспектах мотивації. Вони визначають мотивацію 

як вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших 

працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей і цілей організації.  

Забезпечення мотивації працівників освітніх установ може здійснюватися за допомогою 

двох відомих стратегій: негативної та позитивної. Негативна стратегія забезпечення 

мотивації базується на використанні методів тиску, що діють на працівника ззовні, 

змушують виконувати ті чи інші завдання. Позитивна стратегія виходить із врахування 

потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, життєвих планів працівників, групується на 

узгодженні мотивації освітньої організації та мотивації конкретних працівників.  

                                                             
190 Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Сталий розвиток. 
191 Державна служба статистики України: демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. 
192 Черних І. Ю. (2020, грудень). Формування мотиваційної моделі соціального розвитку цільової групи 

Будівельного факультету ДонНАБА, с. 62. 
193 Маслоу А. (1999) Мотивация и личность, с. 77-105. 
194 Стефан П. Робінс. (2002), с. 254. 
195 Мескон М. Х. (1996), с. 155. 
196 Кузьмін О. Є. (2003) Основи менеджменту, с. 156. 
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Реалізація функції мотивації в управлінні вищою школою має певну специфіку. 

Мотиваційний клімат закладів вищої освіти (далі – ЗВО) – інтегральна характеристика, яка 

складається з переважаючих мотивів праці, їх значущості і рівня задоволеності. 

Мотиваційний клімат університету виявляється в переважаючому відношенні працівників до 

своєї професійної діяльності (налаштованості на роботу, ініціативності в прийнятті на себе 

додаткових повноважень і відповідальності, прагненні до поліпшення якості роботи) і до 

ЗВО у цілому (лояльності, підтримці репутації і ділового іміджу). Аналіз значущості мотивів 

праці для працівників ЗВО показав, що найбільш важливими мотивами є такі: 

1. Мати хороші робочі умови. 

2. Отримувати хорошу заробітну плату. 

3. Виконувати цікаву роботу. 

4. Бути гідно оціненим керівництвом. 

5. Мати хороші взаємовідносини з колегами. 

6. Мати можливість для професійного росту. 

Управління мотивацією професійної діяльності персоналу ЗВО відображено в Табл. 2. 

 

Таблиця 2. Управління мотивацією професійної діяльності персоналу ЗВО 
Цілі мотивації Фактори мотивації Форми і методи діяльності Передбачувані результати 

Розуміння і 

прийняттям місії і 
корпоративних 

цінностей 

Вести цікаву роботу; бути 

лідером в професійній 
спільноті; мати хороші 

відносини з колегами 

Розвиток корпоративної 

культури 

Узгодження взаємних 

інтересів, установка на 
співпрацю, командний 

дух» 

Включення в 

систему управління 

Бути інформованим про 

результати своєї роботи; 

брати участь у прийнятті 

рішень 

Узгодження із працівниками 

рішень, що приймаються на 

робочому місці у робочій групі 

Залученість до справ 

університету, прийняття на 

себе відповідальності за 

результати діяльності 

Підвищення 

трудової активності 

Мати гарні робочі умови і 

соціальну захищеність 

Реалізація соціальних програм Задоволеність умовами 

життя в трудовому колективі 

Забезпечення 

задоволення працею 

Мати хорошу заробітну 

плату 

Удосконалення системи 

матеріального заохочення 

Оплата праці відповідно до 

індивідуального внеску 

працівника  

Гнучке 

пристосування 

робочого часу до 

потреб персоналу і 

Академії 

Мати можливість самостійно 

розпоряджатися робочим 

часом  

Введення індивідуальних 

графіків робочого дня і 

системи обліку робочого часу  

Ефективне використання 

робочого часу 

Забезпечення 
задоволення станом 

робочого місця 

Мати хороші умови на 
робочому місці 

Обладнання робочих місць з 
урахуванням ергономічних і 

психологічних елементів умов 

праці 

Якісне виконання роботи 

Задоволення потреб 

у повазі і визнанні  

Бути гідно оціненим 

керівництвом 

Введення системи ділової 

оцінки персоналу, 

удосконалення системи 

морального заохочення 

Досягнення високих 

результатів у праці, розвиток 

особистісного потенціалу 

працівників 

Задоволення потреб 

у самореалізації в 

професійній 

діяльності 

Мати стабільну надійну 

роботу, можливість для 

професійного росту і 

просунення по службовій 

драбині 

Кадрові програми щодо 

навчання персоналу, 

плануванню кар’єри, 

створення резерву 

Внутрішньо вузівська 

мобільність і гнучкість у 

застосуванні професійної 

кваліфікації 

 

Мотивація є суттєвим резервом поліпшення управління в будь-якому навчальному 

закладі чи територіальній освітній системі. 

Досягнення високих результатів у праці, розвиток особистісного потенціалу 

професорсько-викладацького складу, підвищення трудової активності неможливе без 

реалізації низки соціальних програм, які призведуть до задоволення викладачами умовами 

життя і значному підвищенню індивідуального внеску працівника в результати праці всього 

колективу. 
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Так, одним з основних інструментів побудови методики соціального розвитку 

організації є соціальний паспорт. Використовуючи методику складання соціального 

паспорту установи, запропоновану Кузнецовим А. Л.197, переробляючи і доповнюючи 

показники, застосовуємо модернізовану методику розробки соціального паспорту для 

отримання оцінки рівня соціального розвитку цільової групи будівельного факультету 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури. 

Розглянемо структуру соціального паспорта будівельного факультету Академії, 

зображений на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура соціального паспорта будівельного факультету ДонНАБА 

 

Перша частина паспорта – «Трудова інфраструктура» – містить показники, які 

характеризують стан соціальних процесів безпосередньо на самому факультеті, котрі 

об'єднані в три блоки: «Соціальна структура колективу БФ», «Умови праці та культурно-

побутові умови», «Оплата і дисципліна праці». Такий поділ дозволяє оцінити стан по 

кожному напрямку окремо і визначити потенційні резерви підвищення ефективності 

управління соціальним розвитком за рахунок окремих груп соціальних факторів.  

Друга частина – «Соціальна інфраструктура», або інакше «Умови якості трудового 

життя» – дозволяє судити не тільки про забезпеченість цільової групи різними об'єктами 

соціальної інфраструктури, а й про соціальну місію Академії по відношенню до жителів 

регіону. 

Відмінні риси, які використано при застосуванні отримання оцінки соціального 

розвитку цільової групи БФ ДонНАБА: 

• окремі розрахунки за соціальними процесами, які характеризують трудову 

інфраструктуру і стан соціальної інфраструктури (як умова якості трудового життя) цільової 

групи будівельного факультету; 

• зіставлення показників з соціальними нормативами (орієнтирами); 

• використання в якості соціальних нормативів величин, що характеризують соціальні 

процеси в установах, розташованих у нашому регіоні, а не середніх величин по країні, що 

дозволяє підвищити рівень їх сумісності. 

                                                             
197 Кузнецов А. Л. (2000) Стратегия социального развития коллектива предприятия в трансформационной 

экономике, с. 282. 



115 

Результати всіх розрахунків другої частини паспорту: «Соціальна інфраструктура» 

наведено в Таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Дані для розрахунку рівня соціального розвитку факультету 

Показник 
Формула 

підрахування 

Показник за 

соціальним 

паспортом 

Соціальний 

норматив 

Індекс 

досягнення 

1 2 3 4 5 

Частина 1. Трудова інфраструктура 

Розділ 1. Соціальна структура колективу будівельного факультету 

1.1. Коефіцієнт кваліфікованості  0,69 1 -0,45 

1.2. Коефіцієнт освітнього рівня 
викладачів  3,69 4 -0,08 

1.3. Коефіцієнт підвищення кваліфікації 

кадрів 
 0,68 1 -0,47 

1.4. Коефіцієнт стабільності кадрів 
 0,53 0,8 -0,51 

Розділ 2. Умови праці і культурно-побутові умови 

2.1. Коефіцієнт відповідності робочих 

місць типовим 
 1 1 0 

2.2. Коефіцієнт забезпеченості санітарно-

побутовими приміщеннями 
 0,89 1 -0,12 

2.3. Коефіцієнт умов виробничого побуту 
 0,26 1 -2,85 

Розділ 3. Оплата і дисципліна праці 

3.1. Коефіцієнт співвідношення 

середньомісячної заробітної плати 

працівників організації і в регіоні 

 0,88 1 -0,14 

3.2. Коефіцієнт співвідношення середньої 

заробітної плати керівника підприємства і 

низькооплачуваної категорії працівників 

 
3,43 1 0,708 

3.3. Коефіцієнт рівня трудової 

дисципліни 
 10 10 0 

Частина 2. Соціальна інфраструктура 

Розділ 4. Стан об'єктів соціальної інфраструктури 

4.1. Коефіцієнт забезпеченості житлом 

викладачів/студентів 

Пs = (R + V) / (P 

– К) 
0,19/0,05 1 -4,26/-19 

4.2. Коефіцієнт забезпеченості дитячими 

установами 
, Не розраховувався 

4.3. Коефіцієнт забезпеченості 

лікувально-оздоровчими установами 
, 0 

4.4. Коефіцієнт забезпеченості 

культурними, освітніми, культовими 

установами 

, 0,19 

4.5. Коефіцієнт забезпеченості 

спортивними спорудами 
, 0,33 

 
Для визначення пріоритетності доцільно більш детально розглядати визначення рівня 

соціального розвитку будівельного факультету ДонНАБА ще раз в розрізі кожного 

напрямку. Для цього скористаємося формулою: 

 

. (1) 

 

де Уi – рівень досягнення соціального розвитку по i-му напрямку; 

Hi – індекс досягнення по кожному соцпараметру, що входить в i-е напрямок; 
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n – кількість соціальних показників, які характеризують i-й рівень соцрозвитку. 

Рівень досягнення по першому напрямку Уi «Соціальна структура колективу 

факультету» розраховується за формулою: 

 

. (2) 

 

Аналогічно розраховуються інші соціальні рівні. Для наочності результати зведено до 

Таблиці 4. У графі 3 надано за шкалою від 1 (найвищий пріоритет важливості виконання) 

до 10 (найнижчий пріоритет важливості виконання) порядок усунення соціальних проблем 

розвитку факультету. 

 

Таблиця 4. Визначення пріоритетності розробки соціальних стратегій 
Рівні досягнень соціальних 

напрямків 

Індекс досягнення за напрямками 

соціальних досягнень 

Ранг пріоритетності соціальних 

стратегій 

У1 = -0,38 

H1.1 = -0,45 6 

H1.2 = -0,08 9 

H1.3 = -0,47 6 

H1.4 = -0,51 5 

У2 = -0,99 

H2.1 = 0 10 

H2.2 = -0,12 8 

H2.3 = -2,85 3 

У3 = -0,38 

H3.1 = -0,14 7 

H3.2 = 0,708 10 

H3.3 = 0 10 

У4 = -7,39 

H4.1 = -4,26/-19 2 

H4.3 = ∞ 1 

H4.4 = -4,26 2 

H4.5 = -2,03 4 

 

Так, найнесприятливіше значення має рівень У4 = -7,39 – стан об'єктів «Соціальної 

інфраструктури» з наступними індексами досягнення: 

H4.1 = -4,26/-19 – забезпеченість житлом; 

H4.3 = ∞ - забезпеченість лікувально-оздоровчими установами; 

H4.4 = -4,26 – забезпеченість культурно-освітніми установами; 

H4.5 = -2,03 – забезпеченість спортивними спорудами. 

Це означає, що негайно треба приймати рішення щодо поліпшення забезпеченості 

лікувально-оздоровчими установами, житлом, культурно-освітніми установами та 

спортивними спорудами. 

Наступне місце має рівень У2 = -0,99 – «Умови праці та культурно-побутові умови». 

Індекси досягнення при цьому рівні: 

H2.1 = 0 – атестація робочих місць; 

H2.2 = -0,12 – умови виробничого побуту; 

H2.3 = -2,85 – забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями. 

Ранг пріоритетності соціальних стратегій цього рівня – 3, 8, 10, тобто для підвищення 

якості соціального розвитку цільової групи необхідно покращити стан забезпеченості 

санітарно-побутовими приміщеннями (замала площа гардеробу) та умовами виробничого 

побуту (замала площа їдальня і відсутнє дієтичне харчування). 

З найліпшими значеннями розташувалися: У3 = -0,38 («Оплата і дисципліна праці») і 

У1 = -0,38 («Соціальна структура колективу факультету») з наступними значеннями індексів:  

H1.4 = -0,51 – рівень плинності кадрів; 

H1.1 = -0,45 – рівень кваліфікації працівників; 

H1.3 = -0,47 – коефіцієнт підвищення кваліфікації кадрів; 

H3.1 = -0,14 – співвідношення середньої заробітної плати працівника з середньою 

зарплатою в Донецькій області; 
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H1.2 = -0,08 – освітній рівень викладачів; 

H3.3 = 0 – рівень трудової дисципліни; 

H3.2 = 0,708 – співвідношення середньої зарплати керівника з середньою зарплатою 

працівника. 

Використовуючи дану методику розробки соціального паспорту з подальшою оцінкою 

рівня соціального розвитку цільової групи будівельного факультету ДонНАБА, визначено 

пріоритетність і надано рекомендації щодо вирішення соціальних завдань на основі 

відповідності нормативним значенням і їх економічної ефективності. 

Висновки. 

1. Визначено існуючий рівень соціального розвитку факультету, отримано 

інтегральний показник по ключових напрямках соціального розвитку, зіставляючи значення 

з нормативними показниками, отримано ступінь відхилення від нормативного 

(рекомендованого) значення: чим менше значення відповідності нормативному показнику, 

тим гострішою є ця проблема на факультеті. 

2. Щоб побудувати сучасну ринкову державу з високим рівнем соціального розвитку, в 

Україні необхідно втілення нових концептуально-інноваційних рішень. Головною ціллю 

удосконалення управління соціальним розвитком цільової групи будівельного факультету 

ДонНАБА має бути орієнтованість на забезпечення головних соціальних потреб, 

використовуючи принципи соціальної справедливості, гарантуючи рівні можливості для 

реалізації трудового потенціалу, покращення якості фінансування суспільно важливих 

потреб в послугах матеріально-побутового і соціально-культурного призначення цільової 

групи будівельного факультету ДонНАБА. 

3. Будівельний факультет відіграє провідну роль у формуванні нових напрямків 

розвитку Академії, які неможливі без використання аналізу можливих ризиків на ринку праці 

в галузі, їх пом’якшення, зменшення впливу і, краще, усунення взагалі. 

4. Донбаська національна академія будівництва і архітектури впевнено рухається 

вперед і вигідно відокремлюється у порівнянні з іншими вишами регіону, являє потужний 

сучасний відкритий спілкуванню університет з багатьма можливостями росту, розвитку, 

отримання знань для всіх зацікавлених сторін, окремих фахівців і організацій та компаній 

галузі. 
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1.13. ТHE AESTHETICS OF PATRIOTISM IN THE LYRICS OF VASYL STUS 

 

1.13. ЕСТЕТИКА ПАТРІОТИЗМУ У ЛІРИЦІ ВАСИЛЯ СТУСА 

 

Дослідження системи традиційних етико-естетичних принципів у творчості 

письменника – одна з важливих гуманітарних проблем сьогодення. Від давніх часів до 

сучасності не згасає інтерес митців до художньої рецепції образу Вітчизни, теми захисту 

рідної землі, державної проблематики, які хвилювали наш народ протягом багатовікової 

історії. Зокрема, спостерігаємо естетизацію у художній літературі патріотичних почуттів і 

переживань ліричного героя. Таку художню своєрідність прослідковуємо і у зразках 

українського Середньовіччя, і у наш час. Вже з давніх часів духовні шукання народу були 

пов’язанні із необхідністю утвердження державності, збереження нації у світовому 

духовному просторі. А тому письменники зверталися до естетизації патріотичних почуттів 

через звернення до образів рідної землі, краю, вітчизни. Проте художньо-естетична 

інтерпретація таких образів у певні періоди нашої історії могла слугувати не лише формою 

декларації громадянської позиції, але й стати причиною для жорстоких переслідувань з боку 

державної тоталітарної системи. Недаремно проблема художнього образу як естетичного 

знакового конструкту, цілком включеного у простір художньої комунікації, стала об’єктом 

літературознавчих розвідок Н. Арутюнової, І. Ісакової, О. Потебні, Л. Чернець, 

К. Акиньшиної та Т. Серікової, а у контексті творчості Василя Стуса – у працях 

М. Коцюбинської, М. Жулинського, Д. Стуса, В. Просалової тощо. 

У сучасних суспільно-політичних умовах пріоритетного значення набуває патріотичне 

виховання молоді. Прикладом для здобувачів вищої школи можуть слугувати героїчні 

вчинки митців, які захищали честь і свободу свого народу, оспівували незалежність та 

соборність України у художній творчості. Як справедливо відзначає Г. Віват198, проблеми 

морально-етичного виховання молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

на заняттях літератури повинні базуватися на зразках високоінтелектуальних та духовно 

наснажених творів видатних майстрів слова, в тому числі й поезій В. Стуса.  

У даній розвідці ми пропонуємо розглянути аспект естетизації патріотичного 

виховання на прикладі творів збірки «Зимові дерева» В. Стуса через звернення поета до 

образу Вітчизни-України загалом, через образи знакових митців доби, які були покарані, 

вислані за любов до рідного краю, через звернення до екзистенціальних пошуків митця щодо 

місця громадянина, що пам’ятає історію своєї багатостраждальної землі. 

Повертаючись до видання вибраних творів Василя Стуса «Таборовий зошит» і 

міркувань-коментарів Дмитра Стуса, зазначимо ключову естетичну максиму, яку озвучує 

упорядник: у творчості поета найбільш виразно проявляється письменницька етика як 

мотивація його дій і прагнень.199 

Наукова рецепція творчості митця засвідчила, що завдяки патріотичному спрямуванню 

його твори яскраво вписуються в систему загальнолюдських цінностей, актуалізують 

питання духовного і морального стану українського суспільства. Про це справедливо 

відзначає А. Загнітко, аналізуючи роль спадщини Василя Стуса у сучасному українському 

просторі як один із наріжних каменів державницької ідеології, адже творчість митця 

ґрунтувалася на засадничих постулатах державотворення. Останнє завжди опирається на 

принципи національної самості, самоідентифікації, усвідомлення культурно-історичної, 

морально-естетичної, оцінно-етичної достатності в колі цивілізованих народів.200 

Зокрема, на заняттях з історії української літератури на матеріалі лірики Василя Стуса 

можна акцентувати увагу на таких напрямках патріотичного виховання як: 

                                                             
198 Віват Г. Лірика Василя Стуса: роль духовного виміру / Г. Віват // Всесвітня література та культура в 

навчальних закладах України. 2007. № 2, с. 36. 
199 Стус В. Таборовий зошит: вибрані твори / упор. Д. Стус. К.: Факт, 2008, с. 5. 
200 Загнітко А. Василь Стус у сучасному просторі // Слово просвіти, 4 червня 2022 року. 
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- формування національної свободи і гідності, гордості за багатовікову історію 

української нації; 

- вихованні любові до своєї Вітчизни, народу, родини. 

На сучасному етапі розвитку літературознавства активно досліджується вплив 

художньої творчості на культурне та духовне життя людини, її свідомість та манеру 

поведінки. Ці дослідження невідривно пов’язані з дослідженням концепту. Основними 

складовими цього поняття є ментальна сутність, духовні установки людей, глибина думок та 

осмислення навколишнього світу.  

Василь Стус у своїй творчості постійно звертається до осмислення концепту 

Батьківщини, краю, доповнює ці багатовікові поняття новими смислами у контексті доби. 

Так, у збірці «Зимові дерева» митець часто звертається до зображення українських простору. 

Київ, Мар'янка, край деснянський набувають біографічних смислів, пов’язані з певними 

життєвими переживаннями поета, який у свій час зіткнувся з необхідністю відстоювати у 

суспільстві споконвічні національні наративи, що яскраво представлені в усній народній 

творчості. У той же час російські назви: Сибір, Соловки, Саратів, Москва у контексті 

осмислення доби переслідування інакодумства, патріотизму, національної самоідентифікації 

набувають негативних смислів – чужої землі, інакшості, тощо. Таким чином, Василь Стус 

звертається до концептів: рідний край, Батьківщина, ворог. Так, у збірці «Зимові дерева» 

виокремлюється понятійна та емоційна складова даних назв.  

Як справедливо відзначає В. Хома, «потрапляючи у художній текст, концепт 

опиняється у художній картині світу, а саме у просторі ідіостилю письменника, 

наповнюється його асоціаціями, емоціями, думками, умовиводами, набуває естетичної 

специфіки й містить образні засоби вираження».201  

Сучасний викладач, який працює творчо, повинен вміти вдосконалювати процес 

навчання і виховання молодого покоління, підвищувати його ефективність на основі 

вивчення та узагальнення передового досвіду, оволодіння та практичного застосування 

сучасних досягнень науки, звертаючи увагу на прогресивні погляди про навчання і 

виховання засобами слова, відображені у працях Я. Коменського, Г. Сковороди, 

К. Ушинського, Л. Толстого, М. Драгоманова, І. Франка, А. Макаренка, О. Потебні, 

І. Огієнка, Г. Ващенка, С. Русової, П. Мовчана, О. Ольжича та ін.  

 Сьогодні залишаються в пріоритеті креативні підходи до виховання патріотичних 

якостей особистості на заняттях із історії української літератури. У сучасній вищій школі 

постійно впроваджують нові технології навчання, викладачі намагаються оновити лекції, 

вступаючи зі студентами у творчий діалог, прагнучи викладати цікаво, змістовно, із 

залученням інноваційних виховних технологій. 

У цьому контексті актуальною є думка В. Сухомлинського про те, що до 

найважливіших ознак нації належить рідна мова, а з нею витворена культура, яка стає душею 

нації, її духом, що в руках педагога слово є могутнім виховним засобом, яке здатне піднести, 

звеличити людину в її власних очах, утвердити її патріотичну свідомість і громадянську 

гідність, на все життя відкрити в її серці невичерпні й вічні джерела любові до своїх предків.  

На прикладах життя і творчості визначних митців ми маємо можливість прищепити кращі 

якості громадянина, особистості, що здатна осмислювати своє місце у суспільстві та чітку 

громадянську позицію.  

Літературна спадщина Василя Стуса є благодатним матеріалом для виконання таких 

завдань. Адже у контексті творчості Василя Стуса  ̶ поет і громадянин – це не дві різні його 

іпостасі, а цілісна особистість не лише національного, а вселюдського масштабу. У своїх 

віршах він звертається до образу України, до художньої інтерпретації трагічних сторінок її 

історії, коли висвітлення таких аспектів потребувало неабиякої мужності та стійкої 

громадянської позиції. 

                                                             
201 Хома, В. П. (2019). До проблеми концепту у тексті художнього твору // Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. І. Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 24. Т. 2, с. 144. 



121 

На наш погляд, естетизація патріотичних почуттів твориться завдяки зверненню до 

національної тематики. Благодатним матеріалом для вивчення естетики патріотизму є збірка 

«Зимові дерева» Василя Стуса, яка не була надрукована у 1965 р., а побачила світ лише у 

1970 р. за кордоном. У ній переважали думки й переживання, співзвучні атмосфері 

«шістдесятництва»: неприйняття інтелектуальної задухи, трагічне прозріння, жага втраченої 

гармонії. 

Дослідження творчості В. Стуса зосереджено переважно на літературознавчих та 

філософських аспектах у працях М. Коцюбинської, Д. Стуса, Ю. Бедрика, І. Оникієнко, 

В. Біляцької, Л. Нартової, О. Рарицького, В. Мельник-Андрущук та ін. 

Ю. Бедрик202 одним із перших вказав на екзистенціалізм Василя Стуса та шляхи 

осягнення цієї філософії. У своїй праці “Василь Стус: Проблема сприймання” дослідник 

порушує важливі естетичні проблеми та дає ключ до розуміння світоглядних орієнтирів 

поета. 

М. Єгорченко акцентує увагу на формуванні та призначенні митця у художній 

інтерпретації автора, відзначає, що концепція поета у Василя Стуса неоднозначна; вона 

«постає із системи антиномій: «готове» / риторичне слово культури і нове слово поета,   

поет-трибун / пророк у вульгарному розумінні і поет-медіум, поет-публіцист,                   

поет-інтелектуал».203 

І. М. Хом’як справедливо актуалізує увагу на тому, що «життя поета є зразком 

громадянської принциповості, стійкості й вірності рідній Вітчизні».204  

Цю думку підтверджу. Н. Зборовська: «Національні імперативи В. Стуса рельєфно 

означують не лише художньо-естетичний, але й моральний образ мистецького слова, 

формують сакральне поле його національної ідентичності».205  

Отже, дослідники одностайно акцентують увагу на патріотичних імперативах у 

творчості поета, виокремлюючи ключові образи у ліриці Василя Стуса. У цьому сенсі є 

знаковим «Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса» Е. Кравченко206, яка 

включає до його складу назви «Вітчизна» та «Україна», у творах, які зокрема ввійшли і до 

збірки «Зимові дерева» Василя Стуса, наприклад, «Холодний присмерк приуральський». 

Виділяє топоетнонім Україна у поезіях: «Глухо сосни кричать на світанні», «Костомаров у 

Саратові», «Останній лист Довженка», «Отак і вікувати», «Тут ніби зроду сонця не було», 

«Шаблюкою воронованою». Звертає увагу також і на топо-етнонім Україна-матір у вірші 

«Сто років як сконала Січ». 

Темою дослідження є виокремлення основних засад патріотизму у ліриці Василя Стуса 

та визначення засобів їх естетизації. 

Актуальність роботи зумовлена зростанням інтересу до художньої своєрідності лірики 

В. Стуса, вивчення національної доктрини у творчості митця у контексті патріотичного 

виховання. 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей художнього втілення провідних 

патріотичних мотивів, образів у поезіях В. Стуса, які увійшли до збірки “Зимові дерева” та 

розглянути засоби їх естетизації. 

Естетика патріотизму Василя Стуса ґрунтується на розважливій філософській  

заглибленості, на буянні поетичної експресії, на якій акцентувала М. Коцюбинська. Знаково, 

що поет нерідко звертається у своїх філософських роздумах до осмислення образу 

громадянина-інтелектуала у державі. Проте у контексті доби змальовує ще не сформовану 

постать, а слухняну, залякану тварину на початковому етапі еволюції людства: 

                                                             
202 Бедрик Юрій Василь Стус: Проблема сприймання. К.: ПБП “Фотовідеосервіс”, 1993, с. 12. 
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Повз мене ходять мавпи чередою,  

У них хода поважна, нешвидка.  

Сказитись легше. Аніж буть собою, 

Бо ні зубила, ані молотка.207  

На наш погляд, поет навмисне створює два образи антиподи – слухняна мавпа і 

ліричний герой-мислитель,   ̶ аби підкреслити трагічний період в історії нації. У зв’язку із 

цим, Роман Криловець відзначає: «Відчуття загубленості, закинутості у ворожий світ 

породжує проблему екзистенційної приреченості, коли ліричний герой, осягнувши суєтність 

свого життя, розуміє, що не може змінити його і що страждати доведеться довічно».208  

У «Потоках» Василя Стуса постає образ простого трудівника, який повністю реалізує 

свій потенціал у праці: 

… розлуки рвав, як обривають жили 

Атланти тереконів і тачок, 

незбираного вугілля оклунки, –  

щось рвало груди…209 

Ліричний герой осмислює історію крізь призму географічних маркерів – Січ, Сибір, 

Соловки. Естетика патріотизму постає через ствердження національних цінностей:  

Та виростають з личаків, 

Із шаровар, з курної хати.210 

Художня рецепція української історії зображується через націотворчі процеси, 

національне самоусвідомлення, які поет пафосно підкреслює через змалювання процесу 

відродження і зростання: «виростають з личаків», «раби зростають до синів своєї України-

матері».211  

Патріотичний настрій у поезії «Сто років як сконала Січ» знаходимо в алюзії на 

«Заповіт» Тараса Шевченка:  

І радісним буремним громом 

Спадають з неба блискавиці, 

Тарасові провісні птиці –  

Слова шугають над Дніпром.212 

Знаковими у збірці «Зимові дерева» В. Стуса є осмислення ліричним героєм своїх 

національних коренів, які він поєднує із «гайдамацьким родом». Іноді вражають 

натуралістичні картини відчаю ліричного героя: 

Звіром вити, горілку пити – не чаркою, повставцем, 

І добі підставляти спите вірнопідданне лице.213  

У збірці «Зимові дерева» Василь Стус моделює ситуацію уявного діалогу, коли через 

автобіографічні мотиви постають трагічні сторінки життя поета-патріота: 

Прости мене, недільний мій Хрещатик, 

Що сівши сидьма, ці котли топлю 

В оглухлій кочегарці. Що терплю, 

Коли вже ні терпіти, ні мовчати.214  

Як відзначає Н. Н. Зборовська, національні імперативи В. Стуса рельєфно означують не 

лише художньо-естетичний, але й моральний образ мистецького слова, формують сакральне 

поле його національної ідентичності.215  
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Естетизація патріотичних почуттів у збірці Василя Стуса відбувається і крізь звернення 

до трагічних картини національної історії: 

І не рюмсати на поріддя, коли твій гайдамацький рід 

Ріжуть линвами на обіддя кількасот божевільних літ.216  

Недолю українського народу, трагедію його історичного багатостраждального шляху 

ліричний герой осмислює крізь наратив циклічності, де ключовою є дія у часі: ріжуть 

кількасот літ, не рюмсати на поріддя тощо. 

Ліричний герой міркує про своє існування зараз і сьогодні, переживає трагедію історії 

свого народу: 

Догоряють українські ватри, 

Догоряє український весь 

Край. Моя дорога догоряє, 

Спрагою жалобиться.217  

Патріотичні мотиви постають і у поезії В. Стуса «Шаблюкою воронованою». Тут 

змальовано колоритний образ гетьмана Богдана Хмельницького та національно-визвольної 

боротьби українців проти татар: 

Шаблюкою воронованою, 

виплеканою вогнем, 

Україна тягнулась кронами 

до неба.218  

На наш погляд, через метафоричний образ України, яка росте і розвивається як дерево, 

відбувається естетизація величної історії нашої держави. А своєрідна стилізація під народну 

пісню дає можливість авторові передати колорит давнього часу: 

Ген татарські горять вогні, 

голі стріли в обличчя мечуть.219  

У той же час ліричний герой не лише захоплюється постаттю гетьмана, але й міркує 

про значення і роль Богдана Хмельницького на даному історичному відрізку: 

На Богдановому коні – 

предтеча. 

Голомозого турка брат, 

не потурчений і в неволі, 

він гасав в шелюгах Дніпра, 

в дикім полі.220  

У даній поезії прослідковуємо паралель із народною легендою про долю, яка має 

закінчитися, коли догорить свічка. Відповідно, у контексті твору постає промовистий образ 

«ватри», який уособлює долю усього народу. 

Поза увагою поета не залишається і шлях талановитих співвітчизників, які не зрадили 

свою Вітчизну ні словом, ні ділом.  

Варто відзначити, що у збірці «Зимові дерева» В. Стуса лише у назві циклу, як 

наприклад, «Костомаров у Саратові», вживано топонім, як своєрідний смисловий маркер для 

вказівки на чужий світ, інший край. Для поета головне підкреслити трагедію митця на 

засланні, на що вказує і епіграф: «Але що робити живій душі у цій темряві смерті. 

В. Мисик».221 

В. Стус звертається до російської топоніміки, аби підкреслити трагедію мислячої 

української інтелігенції у засланні у будь-якому куточку Російської імперії: 

За роком рік росте твоя тюрма, 
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За роком рік підмур’я в землю грузне, 

І за твоїм жалінням заскорузлим, 

За безголов’ям – просвіту нема.222  

На основі переживань ліричного героя у засланні поет змальовує не Саратів, а власне 

усю державну машину: «За роком рік росте твоя тюрма, // за роком рік підмур’я в землю 

тисне.223 Назва міста символізує і трагічний відрізок долі Миколи Костомарова: 

Живі – у домовині. Мертві – ні. 

Хоча тюремним муром всіх притисло. 

Правдиві роки, місяці і числа 

Перебирають у живій труні.224  

Простір постає в ірреальному вимірі «життя-смерті», на рівні оксиморону: живі у 

домовині, живій труні тощо. 

У цьому аспекті привертає увагу і поезія, присвячена армійському товаришеві 

Вінцасові Кузміцкосу, литовцю за національністю, у поезії «Холоднозорий присмерк 

приуральський» Василя Стуса. Музика Йогана Себастьяна викликає однакові асоціації і 

спогади про Вітчизну і в українця, і в литовця: «Солдатська збіднена палітра / темнішала в 

литовській ностальгії». 225 

Символом рідного краю і постає Тарас Шевченко: «Розповідай, – просив він, – про 

Тараса…»226  

Потрапивши до чужого середовища, ліричний герой шукає елементи подібності із 

рідною землею. Так, Вінцасові Кузміцкосу тайга нагадує рідні краєвиди: 

Тайга уральська – до Литви моєї 

болюче схожа. Оренбург. Шевченко. 

І стільки тут у мене земляків –  

аж до Печори. Справді бо – Вітчизна.227  

У 1964 році В. Стус пише вірш «Останній лист Довженка»: 

Прозаїки, поети, патріоти! 

Давно опазурились солов'ї. 

Одзьобились по нашій Україні, 

А як не чути їх? Немає сил…228  

Знаково, що у даній поезії місце заслання подається завуальовано: «Столичний гамір 

заважкий мені».229 Проте ліричний герой із теплом згадує край свого дитинства: «… на 

спокій хочеться на придеснянський, / і хочеться на мій селянський край».230 

Образ рідної землі розкривається через ряд епітетів: селянський придеснянський, 

дніпрові гострі кручі, чернігівські просмолені ліси, край полинний тощо.  

Поет змальовує не просто митця О. Довженка, а пасіонарія народу, здатного на 

самопожертву, на величні вчинки, ризики особистого життя задля втілення високих ідеалів, 

оборони національних інтересів. Зокрема, у літературному начеркові «Поет – це обов’язок» 

В. Стус відзначає: «В наш час здебільшого тільки видавничі редакції дають поетам атестати 

зрілості. А що середню освіту здобути не важко – то поетом стати – не така вже й проблема. 

Сяк-так заримував кілька актуальних понять, убгав у рядок нову думку (як для поета, це теж 

суб’єктивно відчуте), вивчив, що можна, а чого зась – і хода в літературу».231  
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Митець вводить у контекст твору образи Дніпра, дніпрових гострих круч, чернігівських 

просмолених лісів, придеснянський спокій, натякаючи на ключові віхи життя О. Довженка в 

Україні. Його любов до краю, його патріотичні почуття виражаються через сповідальні 

бажання:  

І хочеться на мій селянський край, 

Пустіть мене до себе. Поможіть 

Мені востаннє розтроюдить рану.232 

Складні психологічні переживання передаються через дієслівний ряд: «хочеться», 

«пустіть», «поможіть», «розтроюдить» тощо. 

Ліричний герой просить пустити його у дитинство, у молодість, які асоціюються із 

перебуванням на рідній землі. Проте ілюзорність мрії передається і через алюзію до поезії 

Олександра Олеся «О принесіть як не надію…»: 

Пустіть хоч краєм, 

Хоч крихіткою ока ухопить.233 

Таким чином, у ліриці Василя Стуса постає, як відзначає Галина Яструбецька: «Україна 

традиційна (читай – історична) і вітчизна повна темних метафізичних зв’язків»234  

У збірці «Зимові дерева» Василя Стуса постають і трагічні сторінки життя поета-

патріота, коли митець вдається до автобіографічних мотивів: 

Прости мене, недільний мій Хрещатик, 

Що сівши сидьма, цікотли топлю 

В оглухлій кочегарці. Що терплю, 

Коли вже ні терпіти, ні мовчати.235  

Іноді біль ліричного героя подається як потік свідомості та бажань, як у вірші «Біля 

гірського вогнища». Відчуття відчаю ліричного героя, відчуття несвободи передається через 

епітети чорний день, чорна ніч:  

Як запалить тебе, багаття,  

у чорний день? У чорну ніч?; І потім –  

як бути паленим крильми  

багаття біло-голубого; 

Як вибухнути, щоб горіть?236  

Переживання ліричного героя передаються через коло риторичних питань, що 

передають відчуття соціальної неволі та безсилля: 

Чом я не випростаюсь? Чом 

свої не випростаю плечі, 

не випростаю рук своїх, 

не випростаю дум? Громами б, 

накликати на душу гріх, 

і блиском перетнуть дамаскним.237 

Автор створює образ глибоко мислячого сучасника, на якого не вплинула радянська 

пропаганда, який пам’ятає про свої українські корені, знає багатостраждальну історію своєї 

землі. 

Таким чином, збірку «Зимові дерева» В. Стуса ми можемо назвати ліричним 

щоденником автора, у якому він розмірковує про народ, історію, осмислює етапи 

національного піднесення через естетизацію глибоких внутрішніх переживань ліричного 

героя. Митець обходить лозунги, заклики та концентрує свої сили на відображені душевних 

поривів. 
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Особисті переживання автора передаються через заряджене національною енергетикою 

слово. Націєцентрична проблематика та образна система збірки «Зимові дерева» В. Стуса у 

ключових моментах енергетично заряджає ідеологічний код тексту, не заступає у віршах 

В. Стуса виразного громадянського звучання.  

Естетизація трагічних сторінок української історії передається через їх осмислення, 

утвердження приходу нового етапу піднесення національної свідомості. Патріотичні настрої 

передаються і через змалювання автором видатних діячів, звернення до автобіографічних 

мотивів митців, через зображення образів-антиподів, а також через концепти: Вітчина, чужа 

земля, народ, ворог тощо. 

Поет вдається до змалювання образів видатних співвітчизників, що присвятили своє 

життя служінню Україні. Це – Б. Хмельницький, М. Костомаров, О. Довженко. 

У ліриці поета постає і націопростір через звернення до топонімів, які виступають 

своєрідними маркерами для окреслення «свого» та «чужого» краю. Знаковим у контексті 

доби постає і образ глибоко мислячого ліричного героя, патріота України. 

Збірка «Зимові дерева» Василя Стуса відображає джерела національної духовності, 

утверджує важливість народної пам’яті про власну історію. Дані аспекти є важливими у 

плані національно-патріотичного виховання. Проблема естетизації патріотизму у ліриці 

Василя Стуса залишається відкритою для подальшого вивчення на матеріалі інших збірок 

автора. 
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1.14. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE LOGISTICS OF THE MEDICAL SERVICE 

OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF MILITARY CONDITION 

 

1.14. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИКИ РОБОТИ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Сучасне суспільне та економічне життя кожної розвиненої країни характеризується 

проникненням новітніх технологій у процес їх організації. Так, підвищується рівень 

інформатизації суспільства, зростає використання цифрових технологій в бізнес-структурах, 

у повсякденному житті та центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

З огляду на це у всіх суб’єктів на ринку праці відбувається пошук методів оптимізації 

діяльності за рахунок цих тенденцій. Розвиток логістики в Україні – це питання часу, адже 

проблема ефективності виробничо-розподільчих відносин дуже актуальна не тільки в 

нинішніх кризових умовах, вона залишиться такою і в майбутньому. На теперішній час 

функціонування медичної служби України регламентується законодавством, наказами 

Міністерства охорони здоров’я та місцевими органами самоврядування. Питання 

логістичного керування службою медичної допомоги корелюється з вищезазначеними 

органами та документами, які були видані у довоєнний час, тому дослідження даного 

аспекту роботи має виключно вагоме значення як у функціонуванні медичної служби, так і в 

якості надання допомоги психологічною службою.  

Вивчення проблеми вдосконалення процесу надання медичних послуг за допомогою 

застосування підходів логістики у медичній сфері здійснювалося багатьма вітчизняними та 

зарубіжними вченими. Можна відмітити напрацювання таких авторів, як А. Гайдук, 

І. Мельникова, О. Гайволя, Ю. Дзелендзяк, Є. Жаворонков, Т. Зеленська, Н. Мацюк, 

Є. Сайников, І. Тогунов, Н. Фігун, Н. Шандора та ін. Окрім того, значний внесок 

у формування та розвиток теоретичного базису застосування логістичних підходів 

у медичній сфері зроблено іноземними науковцями, зокрема Г. Анцевим, С. Уваровим, 

В. Хайкіним, О. Каневським, В. Кислим, І. Ткачуком. Проте, незважаючи на напрацювання 

науковців, існує низка невирішених проблем щодо застосування концепцій логістики та 

логістичного управління у медицині загалом та урахування психологічних факторів зокрема. 

Метою даної роботи є вивчення психологічного аспекту логістики роботи на якість 

роботи медичної служби України. Перед собою ми поставили наступні завдання: 

1. проаналізувати літературні джерела на тему дослідження, виявити ознаки наявності даного 

явища, умови існування та його нормального функціонування; 2. дослідити особливості 

логістики роботи медичної служби у порівнянні з мирним часом та умовами воєнного стану;  

3. розробити систему рекомендацій щодо поліпшення психологічного стану особистості на 

логістичну роботу медичної служби та підібрати систему корекційних методів і методик, що 

впливають на якість роботи медичної служби. 

Експериментальною базою дослідження було обрано Комунальне некомерційне 

підприємство Харківської обласної ради Центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, центральна диспетчерська міста Харків. 

Поняття логістики у сучасному світі частіше проявляється та використовується у 

менеджменті та бізнесі, аніж психологічній науці, як одне з ключових. Але невикористання 

терміну не виключає використання поняття, яке за ним стоїть. Історичне походження 

грецькомовного терміну Λογιστική – рахункове мистецтво238. За часів Давньої Римської 

імперії люди, які керували розподілом продовольства називали себе «логістами» чи 

«логістиками»239. Поширення дане вчення (тоді ще не наука) отримало з розвитком воєнної 

справи, якому сприяли завойовницькі дії цезаря в ті часи. Після вдалих походів та аналізу 

інформації, яка сприяла підвищенню якості та ефективності взаємодії війська та людей, що 

                                                             
238 Михальчук В. М. та ін.. (2020) Проблематика логістики в медицині.  
239 Крикавський Є. В. (2004) Логістика. Для економістів: Підручник, с. 13. 
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забезпечували військо продовольством, цезар та сенат зрозуміли, що даний шаблон можна 

використовувати у землеробстві, землеволодінні та державному керуванні.  

Творцем перших наукових праць з логістики прийнято вважати французького 

військового фахівця А. Джоміні (1779-1869г.г.), Який визначив логістику як «практичне 

керівництво по пересуванню військ, і вперше в 1812г. застосував цю науку на практиці при 

плануванні боєприпасів, продуктів харчування, квартирного забезпечення армії Наполеона. 

Він стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, але і більш широкий, коло 

питань: планування, управління і постачання, визначення місця дислокації військ, а також 

будівництво мостів, доріг і т.п. Остаточне ж формування логістики як наукового напрямку в 

сфері військової справи відносять до середини XIX століття240. 

У сучасному розумінні логістику мають на увазі, коли обговорюють товарообіг та усі 

складові процесу домовленості, пересування, переміщення і розміщення будь-яких ресурсів 

у просторі та часі ефективно настільки, наскільки це необхідно для впливу на якість 

виробленої продукції чи для надання послуг.  

Щодо інформації та якості її передачі цілком зрозумілими є поняття роботи та 

взаємозалежності її якості і швидкості передачі від людини до людини. Але 

найнепередбачуванішим фактором в логістиці вважається людський фактор, частиною 

впливу якого є психологічний стан особистості як учасника логістичного процесу.  

Наразі можна виокремити психологічну складову логістичної науки та роботи в цілому, 

яка складається з: 

1) Підготовчого етапу – збір попередньої інформації; 

2) Виконавчого етапу – обробка інформації та оптимальне використання її значення 

для досягнення максимальної ефективності; 

3) Отримання та обробка результатів роботи логістичних знань.  

Так як психологічна складова є частиною людської особистості, тоді цілком зрозумілим 

є те, що у кожної людини вона розвинена індивідуально і швидкість отримання, обробки та 

передачі інформації залежить не тільки від розвиненості психіки, але і від багатьох інших 

зовнішніх та внутрішніх факторів середовища та умов роботи. 

Особливості поводження з матеріалами, транспортування, управління запасами, 

упаковки та складування стають все більш технічними, а крім того всі ці особливості 

потрібно інтегрувати в єдине узгоджене середовище. Для цього потрібно отримати точну 

інформацію від кожної окремої функції. У даний час найефективнішим способом отримання 

та збору цієї інформації є комп’ютерне програмне забезпечення, а наука про координацію 

різних функцій відома як управління логістикою241. 

Питання ефективності роботи логістичних алгоритмів на період дії воєнного стану 

залишається відкритим. У зарубіжних країнах психологічна наука пов’язана з усіма 

галузами, а психологічна допомога широко використовує шаблони дій логістичного 

наукового знання заради керівного та виконавчого рівня ефективності в отриманні, 

переробці та передачі інформаційного та людського ресурсу на будь-якому рівні контролю. 

Питання впливу психологічної складової логістичної науки потрібно розглядати також у 

рамках підтвердження її існування на період дії воєнного стану та роботи медичної служби. 

Адже у різних країнах медична служба або окремо від психологічної, або разом з нею 

намагається надавати більш якісні послуги щодо збереження фізичного та психологічного 

здоров’я та щастя242. 

В світовому рейтингу надання медичних послуг Україна займає не останнє місце, адже 

передові технології, постійно оновлююча теоретична основа охорони здоров’я та розробки 

наукових інститутів займають важливу ланку у покращенні, профілактиці та лікуванні 

пацієнтів. Розподіл медичної допомоги умовно зображено на наступній схемі (Рис. 1) та, як 

видно, медична допомога в Україні в залежності від часу та швидкості надання, ділиться на 

                                                             
240 Логістика – наука про організацію і вдосконалення матеріалопотоків.  
241 Васелевський М. та ін. (2018) Економіка логістичних систем: монографія, с.536. 
242 Pols H. WAR & Military Mental Health (2007).  
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профілактичну, екстрену (або критичну), планову, та паліативну. Саме ці чотири ланки 

розвиваються як окремо одна від одної, так і взагалі, сумарно, завдяки інноваційним 

розробкам, перевіреним часом якісним і кількісним алгоритмам, а також теоретичному і 

практичному досвіду спеціалістів. 

Як можна побачити зі схеми роботи медичної служби, на даному етапі проводиться 

паралельний розвиток і вивчення усіх складових надання медичних послуг. Завдяки 

теоретичному багажу медичної науки, допомога і якість надання послуг підвищується, а 

швидкість надання таким чином – збільшується.  

Розвиток логістичної науки в наш час допомагає багатьом дисциплінам. Так, на основі 

логістики і медичного знання з’явився логістичний контроль і використання планування 

надання медичних послуг не тільки на основі наявних нормативів та наказів, але й на основі 

попереднього досвіду – як теоретичного, так і практичного243. 

Екстрена медична служба – (до 2016 року Швидка медична допомога) займається 

обслуговуванням екстрених та/або критичних викликів і надає допомогу в екстрених 

ситуаціях. Ланцюжок, яким прямує інформація підчас отримання виклику, передачі його 

виїзним бригадам, обслуговуванню виклику та підтвердження отримання звіту про виклик 

здається дуже розтягнутим у часі, так як ситуація і стан пацієнта можуть змінитися за 

секунди. Тому, вагома частина роботи з опрацювання цієї інформації лежить на плечах 

диспетчерської підтримки.  

 

 
Рис. 1. Медична допомога в системі медичної служби України 

 

Так, командний центр екстреної медичної допомоги приймає виклики, розподіляє їх 

виїзним бригадам та звітує і підтверджує отримання звітів від бригад, які вже закінчили 

обслуговування викликів (тобто, закінчили надавати допомогу). Інформація, яка була 

отримана та/або доповнена при наданні первинної допомоги супроводжується диспетчерами 

в спеціально розробленій програмі. Весь шлях проходження інформаційного потоку 

зображено на Рис. 2. 

Таким чином, інформаційний та людський ресурс підпорядкований логістичним 

правилам, законам і нормам, використовується у медичній службі. Вплив воєнного часу на 

якість та кількість надання медичної допомоги можна довести методами описової статистики 

та наочним порівнянням, що наведене нижче (Таблиця 1). 

                                                             
243 W. Kenton, M. та ін. (2022) Logistics.  
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Рис. 2. Потік інформації про виклик 

 

Дані, наведені у Таблиці 1, представлені у середньому значенні за період довоєнного 

часу та за середніми показниками за тривалість воєнного стану. Ці дані є показовими, адже 

визначають взаємозв’язок загальної ситуації та впливу психологічного аспекту на логістику 

роботи медичної служби. В умовах психологічного тиску і стресової ситуації потрібно 

дотримуватися як особистого контролю над ситуацією та інформаційними ресурсами, так і 

керівними каналами передачі, обробки та сприйняття інформації щодо логістичних змін у 

підконтрольному алгоритмі роботи. 

 

Таблиця 1. Статистика роботи екстреної медичної допомоги у мирний час 

 та за умов воєнного часу 
Кількість критичних  

викликів у довоєнний 

період 

Кількість критичних  

викликів у період 

воєнного стану 

Кількість робочих годин 

на місяць у довоєнний 

період 

Кількість робочих годин 

на місяць у період 

воєнного стану 

0-10 за добу 0-18 за добу 154-168 г / 15 змін 168 г / 7 змін 

 

Як було розглянуто вище, у структурі керівництва медичної служби за чіткою 

ієрархією обов’язків інформація проходить дуже багато кроків та трансформацій. Так як 

екстрена медична служба належить до представництва професій зі зв’язком людина-людина, 

то психологічний фактор є чи не найнадійнішим методом отримання, переробки та передачі 

інформації і висновків про неї, які можуть вплинути на швидкість та якість постановки 

діагнозу, і надання медичної допомоги людині, яка її потребує. Але якщо брати до уваги 

увесь алгоритм роботи служби екстреної медичної допомоги, то потрібно починати з 

логістичного значення психологічних прийомів. 

Так, починаючи з отримання викликів на лінію і закінчуючи отриманням звітів від 

бригад, потрібно дотримуватися елементарних правил ввічливості, етики та деонтології, 

сприймаючи робочу атмосферу як ту, що за необхідності може підлягати корекції244. 

Фактично, якість та швидкість роботи залежить як від поваги колег-диспетчерів, так і 

співробітників-підлеглих, за яких несеться відповідальність диспетчером направлення 

бригад. Психологічний клімат підчас чергування у кожний момент може змінитися, адже 

окрім загального, фонового рівня стресу, на сьогоднішній день ще й не виключаються 

                                                             
244 Reuter-Oppermann M. (2017) Logistics for Emergency Medical Service systems. 

Надходжен-
ня виклику

• Прийняття виклику диспетчером 103

• Надання рекомендацій щодо поліпшення стану пацієнта до приїзду 
екстренної медичної допомоги або замість виклику

Обслугову-
вання 

виклику 

• Надання медичної допомоги пацієнту

• Шпиталізація пацієнта до медичного закладу

Закінчення 
виклику

• Звітування (самостійне чи через диспетчера)

• Прийняття відмови від медичної допомоги, огляду та рекомендацій



131 

можливі нещасні випадки, що можуть трапитися з особистим складом бригад екстреної 

медичної допомоги підчас надання допомоги у будь-якому районі області підчас ведення 

активних бойових дій. Саме логістичне знання може корелювати місцезнаходження бригади 

відносно будівель та безпечних чи умовно-небезпечних споруд. Не маючи прямого зв’язку з 

особовим складом потрібно зосередити увагу на відновленні цього зв’язку та методах 

поліпшення ситуації в цілому. 

Безпосередня логістична ланка цього процесу – корекція місцезнаходження бригад на 

місці, розподіл обов’язків кожного з членів бригади та підтримка регулярного обміну 

інформаційним ресурсом будь-яким доступним шляхом.  

Психологічним аспектом логістики будуть виступати методи попередження та 

розв’язання конфліктів, методики та вправи боротьби з психологічним стресом, дихальні 

вправи та нормований графік роботи для відновлення режиму сну та відпочинку, 

профілактика вигоряння співробітників. Завчасний розподіл будь-яких ресурсів медичної 

служби допомагає прискорити надання невідкладної медичної допомоги при критичних 

ситуаціях. 

Виходячи з проведеного аналізу особливостей роботи медичної логістики, можна 

надати наступні практичні рекомендації щодо поліпшення впливу психологічного аспекту на 

логістику роботи медичної служби: 

1) Усі співробітники логістичного відділу повинні дотримуватися режиму робочої 

зміни та відпочинку до та  після неї. 

2) Режим сну та харчування дотримується тільки за умови регулярного наслідування та 

не переривання постійної роботи кожної складової структури надання медичної допомоги.  

3) Індивідуальні, немедикаментозні та не аддиктивні методи боротьби зі стресом 

використовуються без погіршення якості робочого процесу протягом чергування. 

4) Регулярний руховий режим та мигітлива гімнастика (за умови тривалого 

використання комп’ютерних пристроїв). 

5) Обов’язковий самозапис важливих, ключових моментів щодо чергування та 

контроль за їх появою та змінами. 

6) Дихальні вправи та водний баланс – спосіб подолання тривоги 245. 

7) Регулярне спілкування з близькими людьми – альтернатива психологічній допомозі, 

якщо немає можливості влаштувати її отримання традиційним способом. 

Усі практичні рекомендації відносяться як до керівників, так і до їх підлеглих і не 

підлягають нехтуванню. Також, практичні рекомендації поширюються на особовий склад 

медичної служби, якщо це не впливає на якість надання медичної допомоги і не суперечить 

основним алгоритмам екстреної медичної допомоги. 

Висновки. Проаналізовано теоретичну складову питання, розглянуто походження 

терміну «Логістика» та поява в історичному контексті даного явища, яке згодом стало 

наукою. Розвиток науки у цілому – від часів Давнього Риму до сучасного використання у 

менеджменті та керівництві будь-якої компанії з надання послуг як у структурі приватного 

підприємства так і у структурі державного комунального некомерційного підприємства. 

Розглянуто специфіку роботи медичної служби взагалі та основні моменти її функціонування 

з огляду на час та тривалість надання медичних послуг. Саме завдяки розподілу фокусування 

роботи медична служба не тільки постійно функціонує, але й розвивається – як окремо 

паралельно, так і разом одночасно. Досліджено специфіку роботи екстреної медичної 

допомоги та шлях, який інформація проходить завдяки логістичній роботі диспетчерської 

екстреної медичної допомоги. У таблиці даних з порівнянням показників довоєнного часу та 

у період воєнного стану можна прослідити взаємозалежність кількості викликів від ситуації. 

При цьому загальна кількість робочих голин була незмінною, але якість робочих годин 

змінилася. Замість 12-часового чергування за графіком зміни медична служба почала 

працювати у режимі 24-годинного чергування за графіком зміни. Розглянуто перелік 

                                                             
245 Mayo Clinic Staff (2020). Exercise and stress: Get moving to manage stress.  
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можливих рекомендацій щодо покращення логістичної сфери впливу на медичну службу 

шляхом використання психологічного аспекту логістики. Завдяки вивченню теоретичного 

матеріалу ми можемо зробити припущення та висновки щодо якості надання медичних 

послуг співробітниками медичної служби в умовах воєнного часу. Кожна з практичних 

рекомендацій, яка була перелічена, відноситься як до особистого складу медичної служби, 

так і для керівництва медичною службою, адже вони є загальноприйнятними та легкими у 

дотриманні. Ці рекомендації можуть бути остаточними та можуть підлягати корегуванню за 

умови розширення проведеної дослідницької роботи в умовах мирного часу. З огляду на 

реалії сьогодення можна зробити висновок про вдосконалення алгоритмів, шаблонів та 

зразків будь-якого виду допомоги. Але лише підкріплена досвідом теоретична інформація, 

яка пройшла перевірку на якість та ефективність, може бути використовуваною з 

найбільшою ефективністю. Питання психологічного комфорту та здоров’я займає важливе 

місце у структурі надання медичної допомоги населенню за будь-яких умов та ситуацій у 

країні. 
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Part 2. EDUCATIONAL ASPECTS OF INFORMATION SOCIETY 

DEVELOPMENT 
 

 

2.1. EXPERIMENT IN CHEMISTRY EDUCATION: CLASSICS AND MODERNITY 

 

Modern education of future chemists should be aimed at training of professionals who can 

analyze, plan, evaluate their actions, be able to solve organizational and individual professional 

problems. It became clear that the experiment on high scientific-theoretical and methodological 

level requires appropriate experimental and methodological training of future chemists. Lately, 

a pedagogical theory invented new approaches to educate knowledgeable, hardworking, purposeful, 

active, creative specialists.246  

Experiment as a key component in the process of teaching chemistry. Chemistry 

is an experimental-theoretical science. An experiment is a scientifically based experiment in which 

an object is either artificially reproduced or placed in precisely taken into account conditions, 

therefore, in the process of studying of chemical disciplines, the experiment plays the role of both 

a method of cognition and a learning tool.247 It plays an extremely important role in the educational 

process, namely the relationships between theory and facts in different combinations are established 

with the help of chemical experiment.248 K. Ya. Parmenov defines a chemical experiment 

as a method of cognition in which the researcher changes the conditions of observation, combines 

them, diversifies the means to establish causal links between artificial conditions and the changes 

they lead to249. Thus, V. N. Verkhovsky notes that the chemical experiment is "the most important 

way to connect theory with practice in the study of chemistry, the way to transform knowledge into 

beliefs. Properly set  experiment and clear conclusions from it are the important means of forming 

of a students' scientific world view in the process of mastering of the fundamentals of chemical 

science. Educational chemical experiment can be defined as "reproduction in the classroom 

with the help of chemical reagents, materials, special utensils and devices of chemical phenomena 

in conditions most convenient for their study." 

The properties and variety of chemical phenomena, and, consequently, of educational 

chemical experiment, allow to use it in almost all forms and at all stages of the educational 

process.250 

The future chemists must master a number of skills for full use of chemical experiment 

in their activities. That is, the formation of skills to carry out a chemical experiment is the purpose, 

means and result of training of future professionals to perform professional activity. 

Given the experimental nature of chemical science, it can be argued that the basic skills that 

a future chemist must master at a university will be experimental. After all, their formation will 

provide the future specialist with ways to carry out professional activities, means of fulfilling 

professional duties and will allow him to realize himself in his chosen profession.  

The formation of experimental skills of chemists is in accordance with special competencies: 

1. Ability to conduct supervised laboratory research and autonomous skills required 

for laboratory procedures related to synthetic and analytical work. 

                                                             
246 Liviyska, M. M., & Boychuk, I. D. (2019). Pidhotovka maybutnikh khimikiv do provedennya eksperymentu 

[Preparation of future chemists for the experiment]. Zhytomyr: Ivan Franko Zhytomyr State University. 
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Cherkasʹkoho universytetu. Seriya: Pedahohichni nauky, 181, 32-38. 
248 Chaichenko, N. N. (2001). Suchasna metodyka formuvannya u shkolyariv teoretychnykh znanʹ z osnov khimiyi 

[Modern methods of forming students' theoretical knowledge of the basics of chemistry]. Sumy: Note Bene. 
249 Parmenov, K. Ya. (1959). Khimicheskiy eksperiment v sredney shkole [Chemical experiment in secondary school]. 

M.: Izd-vo APN RSFSR. 
250 Burinska, N. (2000). Pro kontseptsialʹni pidkhody do reformuvannya khimichnoyi osvity [On conceptual approaches 

to reforming chemical education]. Biolohiya i khimiya v shkoli. No 5, 46-49. 
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2. Ability to perform quantitative measurements of physicochemical quantities, the ability 

to describe, analyze and critically evaluate experimental data.  

3. Ability to use a standard chemical equipment. 

4. Practical skills to understand the risks and safely perform professional duties. 

5. Skill to prepare solutions and reagents, plan and carry out chemical experiments, interpret 

experimentally obtained data and relate them to the relevant theories in chemistry.251 

Demonstration chemical experiment. Demonstrations belong to the groups of verbal-visual 

teaching methods the features of which are the combination of the lecturer's word 

with the experiment. Demonstrations after Tsvetkov are the initial stage at which observation 

is formed. They are taught by the lecturer in front of the study group. Conclusions are made 

when presenting new material and allow for a short period of time to clarify the meanings 

in the field of chemistry, to teach general laboratory research, individual techniques and operations. 

For self-education, this means forming ways of acting.252 

Demonstration is approached when: 1) students have no sufficient technique to perform 

experiments; 2) technical equipment of the study is difficult for students; 3) under the conditions 

of safety, students are not allowed to work with such reagents. Demonstration chemical experiment 

should be safe, simple, accompanied by the necessary explanations.253 

There are four forms of combining of the lecturer word with the experiment254: 

1. The lecturer demonstrates the experiment, the active verbal supporting. Students maintain 

educational information by observing. 

2. With the help of words, the lecturer observes the students and, based on his knowledge, 

leads the students to the formation, awareness and relations that they cannot independently discover 

in the process of perception.  

3. The lecturer gives "ready" knowledge about the phenomenon or object being studied, and 

then conducts an experiment to confirm his explanation. 

4. The lecturer gives a full explanation of the phenomena and the relationship between them, 

based on the knowledge that students gain during observations.255 

There are two methods of demonstrative actions: illustration and research. In the illustrative 

method, the lecturer names the signs of chemical reactions, and explains what to focus on during 

the observation. Using the research method, the lecturer forms learning goals, and brings students 

to an independent answer to the question. In the course of reactions, new knowledge, and processes 

of observations are improved.      

So, given the forms of combining the lecturer's word, the demonstration and the ways of its 

implementation, we can confirm: 

a) the first and second forms are components of the research method, develop thinking, and 

thus provide deep and solid knowledge of students; 

b) the third and fourth forms are in line with the illustrative method, which 

in the methodological literature is called the method of "ready" knowledge.256 

Basic requirements for carrying out a demonstration chemical experiment. In many 

works on chemistry such as "Methods of teaching chemistry", a significant place is given 

to the technique of demonstrations, or in other words, the use of teaching aids and techniques that 

                                                             
251 Liviyska, M. M., & Boychuk, I. D. (2019). Pidhotovka maybutnikh khimikiv do provedennya eksperymentu 

[Preparation of future chemists for the experiment]. Zhytomyr: Ivan Franko Zhytomyr State University. 
252 Andrushchenko, V. P. (2003). Osvita v poshuku novykh stratehiy myslennya [Education in search of new thinking 
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253 Danylenko, L. I. (2001). Teoriya i praktyka innovatsiynoyi diyalʹnosti v zahalʹniy seredniy shkoli [Theory and 

practice of innovation in general secondary school]. Upravlinnya osvitoyu. No 3, 18-24. 
254 Kiryushkin, D. M., & Polosin, V. S. (1970). Metodika obucheniya khimii [Methods of teaching chemistry]. M.: 

Prosveshcheniye. 
255 Voronyuk, I., & Moreyev, A. (2005). Doslidzhennya konstruktyvnoho myslennya shkolyariv [Research of 

constructive thinking of schoolchildren]. Psykholoh. No 15, 15-21. 
256 Danylenko, L. I. (2001). Teoriya i praktyka innovatsiynoyi diyalʹnosti v zahalʹniy seredniy shkoli [Theory and 

practice of innovation in general secondary school]. Upravlinnya osvitoyu. No 3, 18-24. 
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ensure efficiency, accessibility and perception and a certain emotional state of the student. 

The effectiveness of the experiment is ensured by complying with the following requirements for its 

implementation: a) clarity; b) security; c) simplicity; d) reliability; e) the need for explanation; 

f) short-lived; g) the need for repetition; g) compliance with safety precautions. Since chemistry 

as a subject forms elements of knowledge of universal culture, to the above requirements must be 

added: content, persuasiveness, aesthetics, emotionality.257 

The clarity of the demonstration is that the demonstrated phenomena and changes should be 

seen by every student of the class, because from the point of view of psychology the visual channel 

of information works most effectively in this process. Therefore, it is necessary to choose the means 

and techniques for the most receptive expression of the essence of the experiment, namely: 

the number of reagents, devices, amplifiers, in particular, the use of the screen, a stand. The tripods 

on which the devices are attached must be returned to the lecturer with the rod and to the students 

with the left side. Libra is always placed facing the class. Nothing on the lecturer's desk should 

distract students. The lecturer should carefully consider the gestures so that his movements do not 

interfere with watching what is happening.258 

Each beaker containing the reagents must have a label with its exact name and formula. 

To prevent the labels from spoiling, they are covered with colorless varnish, paraffin or sticky 

transparent film. If substances interact with air, the jars are closed with rubber plugs, and if they 

decompose under the influence of light, they are stored in dark material jars. 

Do not use household utensils to demonstrate experiments, do not close beakers with reagents 

with a handful of cotton wool, do not hold the test tube while heating with rolled paper. All this 

reduces the culture of demonstration experiment and hinders the aesthetic education of students 

while learning chemistry. In order to ensure the clarity of the demonstration experiment, 

it is advisable to use schematic drawings of devices depicting only the external contours. Such 

drawings are accompanied by explanatory captions, chemical formulas, reaction equations. 

The figures use symbols in numbers or letters, and names, formulas, equations are written 

separately. The lecturer's drawings must first be graphically literate. It is advisable to use 

a geometric projection (image in section). To perform the drawing you need stencils of laboratory 

utensils, which are lined with chalk. External, vivid effects of the demonstration experiment have 

a great emotional impact on students. They are well remembered and at the same time contribute 

to the assimilation of the identified patterns. 

The safety of demonstration or any other type of experiment is ensured by compliance with 

safety rules, the use of reagents of appropriate concentration, mass or volume, the proper handling 

of flammable, volatile and toxic substances. The main guarantee of safety is the high technical 

literacy of the lecturer. The experiments are performed in a clean container with known substances. 

Experiments that are accompanied by flashes, explosions, spraying, should be carried out at 

a certain distance from the students. During the demonstration of such experiments, a protective 

screen made of thick glass is installed between the demonstration table and the students. 

The amount of reagents taken for the experiments should be as specified in the instructions. 

Experiments with toxic substances should be performed under a fume hood. 

The simplicity of the experiment lies in the availability of the phenomena reflected by it, 

understanding the essence of chemical processes, devices and equipment used. A classic example 

of simple and at the same time scientific are the experiments described by M. Faraday in his book 

"History of the Candle". 

Reliability is expressed in the success of the experiment. Success is ensured 

by the preliminary training of the lecturer who designs the demonstration, taking into account 

the explanations, conditions, timing. Observations show that a lecturer who fails to experiment 

quickly loses credibility with students. If the experiment fails, the lecturer should explain 
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the reasons for failure and repeat it. If the experiment is difficult, it is necessary to show 

it in the next lesson. 

The need for explanation is part of the reliability of the experiment. Each experiment 

the lecturer must explain in detail, the language should be bright, imaginative and chemically 

literate. 

The explanation focuses students' attention on the changes taking place, on the chemistry 

of processes, the results of research. 

The need to repeat the demonstration provides the formation of stable associations that 

contribute to the retention of information in a memory. In addition, a repetition has a didactic 

function: students acquire knowledge on the basis of which they form the ability to independently 

perform or demonstrate experiment. 

Short-lived provides a demonstration with minimal time. 

Adherence to safety of experiment is a must for any type of student experiment. 

It is intertwined with security, reliability, the need for repetition. The technique of performing 

experiments must be perfect. It is better to do each experiment in advance, before the lesson, 

in order to practice the technique, determine the duration, to determine the optimal conditions for its 

implementation. As J. Tyndall pointed out, the art of experimentation is not a natural gift, 

it is produced. 

The most characteristic requirements can be called content, persuasiveness, aesthetics, 

emotional demonstration.259 

Content expresses the content of the research. 

Aesthetics provides the educational function of chemical experiment. It consists 

in the selection of appliances or equipment, well-designed, clean, skillfully arranged relative to each 

other and in combination with a stand, table, background. This also includes the rationality 

of performance, the implementation of skillful guidance of students, which is the most important 

condition for their cognitive activity. During the demonstration of the experiment, the lecturer 

teaches to look and see even a familiar object (phenomenon) from different points of view, 

to switch attention from detail to detail. This property of attention is called switching. The ability 

to switch from object to object teaches students to move quickly from one activity to another. 

Experimental utensils must be clean and reagents tested in advance. Neatness, the desire to maintain 

cleanliness are brought up in students and in a clear order in the laboratory. Clean chemical utensils, 

which are placed in cabinets in a certain order, reagents with clearly written labels, transparent glass 

hood – all this helps to educate students neatness, teaches organization, becomes a clear example 

of a true culture of work.260 

The effectiveness of the experiment is achieved due to the following conditions: serviceability 

of devices, a certain order of their placement and reagents on the demonstration table; cleanliness 

of utensils; a clear sequence of individual operations during the experiment; use of brightly colored 

substances, solutions, reactions with discoloration, flashes, explosions, etc., mandatory observance 

of safety rules. 

Students are interested in the following experiments: combustion of iron, sulfur, phosphorus 

in oxygen, explosion of an explosive mixture in a test tube, the interaction of sodium with water 

or glycerin, colored solutions and more. 

An important factor in developing interest in a chemical experiment is the use of elements 

of interest. Here are the most important ways to interest students: 1) problem experiment (puzzle 

experiment, experiment with unexpected results, etc.); 2) introduction of game elements; 

3) imitation of artistic creativity (chemical "photography"); modeling of production and natural 

processes ("fire extinguisher", "volcano", "fountain", etc.). 
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A necessary condition for the effectiveness of demonstration experiments is their organic 

inclusion in the lesson. They should be closely related to the study material.261 

Following the requirements of the demonstration, taking into account the main tasks and 

didactic function, it should be remembered that the experiment performed by the lecturer does not 

provide learning, because students do not perform it themselves and, accordingly, do not acquire 

practical skills.262 

Experiment in the context of distance education. If a student has chosen the profession 

of a chemist, first of all, he must become an experimenter, develop flexible and strong experimental 

skills, acquire skills of performing a chemical experiment, master the basic operations, ie the ability 

to perform a chemical experiment.  

Today, the system of higher education faces the task of training professionals who can think 

creatively, have research skills and abilities, able to navigate in the space of scientific information 

and modern information technology. In this regard, one of the most effective ways to improve 

the methodology of higher education is the use of distance learning technologies in the educational 

process. 

Distance technologies are technologies that are implemented using modern information and 

telecommunication networks that allow the process of distance learning, without personal contact 

between lecturer and student.263 In this sense, a very important factor in the study of natural 

sciences in higher education is the use of online experiment, especially in the teaching of chemistry. 

This type of educational activity is characterized by a wide range of useful properties that can 

significantly increase the effectiveness of knowledge acquisition by students. Remote experiment 

can be divided into two types: 

Demonstration of online experiments – when the lecturer shows the experiments in real time, 

so you can demonstrate as individual experiments as part of a lecture, or conduct a full laboratory 

session. 

Viewing scientific content – when during the lecture they show videos made in advance 

on a given topic. 

Remote experiment is characterized by a large number of specific and useful features: 

1. An online experiment can be used as an additional element in the learning process, 

for example to demonstrate specific experiments that require special equipment or reagents, 

or as part of distance learning to periodically demonstrate software experiments in digital form. 

2. The number of participants who may view such an experiment is not regulated. Students 

can be located in different geographical locations. 

3. Scientific content can be used an unlimited number of times, and students can view 

it independently, use it for individual training. 

4. Online experiment has great economic advantages, less reagents are used, laboratory work 

is easier, equipment is less worn out. 

However, the digital experiment has certain disadvantages compared to the real experiment: 

1. Does not instill the ability to use chemical accessories, perform experiments 

independently, work with reagents. 

2. Students perceive chemical phenomena through the prism of video, which can partially 

distort reality. 

3. The digital experiment does not convey the specific properties of chemical transformations 

such as the smell of substances released, the thermal effect. 

Therefore, although the online experiment occupies a large place in the system of modern 

education, but is not entirely exhaustive in the context of the study of chemistry, and can not fully 
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replace the real experiment with classical equipment and reagents. Therefore, it can only be 

as additional didactic material in the classroom. 

Home experiment. Home experiment is a type of independent work that is performed 

without the supervision of the lecturer, but with unconditional observance of safety precautions. 

Its implementation teaches to independently plan and organize an experiment, apply the acquired 

knowledge, skills and abilities in new situations and the ability to present the results of their own 

observation or research. 

Students perform the experiment at home on the instructions of the lecturer. Its educational 

value lies in the development of students' interest in chemistry, expanding their horizons. For 

reagents at home, choose available reagents (available at pharmacies or specialty stores) and 

materials (solutions of iodine, ammonia, vinegar, citric acid, medical alcohol, baking soda, 

potassium permanganate, etc.). It is desirable that they be used in several experiments, were safe. 

When conducting home chemical experiments, preference is given to those that can be used 

in everyday life: 

a) removal of rust stains with citric acid or salt;  

b) extraction of starch from potatoes;  

c) cleaning clothes or household items with various solvents;  

d) food storage;  

e) use of baking soda as a detergent and baking powder, etc. 

The formation of these skills occurs only in the activity, by performing exercises and 

workouts.Formed in the learning process skills to conduct a chemical experiment are improving 

in the course of production practice. Further use of the formed skills in professional practice, 

in the implementation of labour activity, becomes the basis for formation of specialist skills. 

Thus, pedagogical conditions are defined as factors that together create the most optimal 

environment for preparation for the experiment of the future chemists. Thus, the formation of skills 

to perform a chemical experiment by future chemists are determined by special competencies and 

is the key to the formation of a specialist chemist.264 

Video experiments and photo presentations. The ability to observe and draw conclusions 

from observations, to explain a chemical experiment, to conduct it, to handle substances and 

equipment is one of the most important components of chemical training. In the absence 

of a chemical experiment, which may be due to various reasons, students' knowledge of chemistry 

acquires a formal connotation. 

The consequences of this can be largely eliminated, or at least partially weakened, using 

modern technical teaching aids, in particular, video demonstrations of experiments. 

Among the shortcomings of the video demonstration, it can be noted that only a video 

recording of the experience is available to the user, while the perception of smells and thermal 

effects is impossible. 

Among the advantages, one can note: 1) demonstration of chemical experiments that are 

difficult or impossible to conduct in class for a number of objective reasons (insufficient equipment 

and reagents, lack of a fume hood, inaccessibility of reagents, laboriousness of the experiment, 

duration of the experiment, etc.); 2) improving visibility through color, sound and movement; 

3) the possibility of repeated demonstration of experiments in different topics; 4) the exclusion 

of "failure" in the conduct of experiments. 

Of didactic value are video materials demonstrating experiments requiring expensive 

reagents, dangerous and lengthy. 

The main function that video experiments perform is illustrative. Video plots are effective 

in illustrating issues related to various technological processes, the practical use of various 

substances, their content in nature. 
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As you know, one of the main tasks of education is the formation of mental activity 

techniques in students. Like any other methodological tool, video support should be helpful 

in solving these problems. 

Memorization is strongly influenced by the emotional attitude of a person to what 

is remembered. Everything that causes a vivid emotional reaction in a person leaves a deep imprint 

in the mind and is remembered firmly and for a long time. Undoubtedly, the most lasting imprint 

in the student's memory is left by those chemical experiments that he consciously carried out with 

his own hands and the information that he obtained on his own, since in this case all types 

of memory and all forms of mental activity are included in the memorization process. However, 

a well-executed video story in conjunction with all the necessary methodological techniques 

discussed above is also well remembered on an emotional level. 

“Augmented reality” technology allows you to embed photographs of explosive, poisonous 

in educational texts on paper and electronic media and flammable substances, as well as chemical 

reactions that are not available for execution in the framework of an educational chemical 

experiment. 

Real images of substances and chemical processes contribute to the motivation of studying 

the subject, overcoming the formalism of students' knowledge, and making the process of teaching 

chemistry interesting. 
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2.2. THE DESIGN AND USE OF DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION 

 

One of the modern priorities of Ukraine, as well as of the rest of the world, is the construction 

of a «people-centred, open to all, and aimed at the development of an information society, in which 

everyone can create and information, knowledge, access, and exchange of information, giving 

the ability of individuals, communities and peoples to fully exercise their potential, contributing 

to their sustainable development and raising the quality of their lives, based on the purposes 

and principles of the Charter of the United Nations, and fully respecting and supporting 

the Universal Declaration of Human Rights».  

It is difficult to overestimate the value of informatization: it contributes to national interests, 

the development of high-tech industries and high technologies, the growth of labour productivity, 

increased computer literacy, the development of the intellectual potential of the nation and 

the improvement of socio-economic relations, the enrichment of spiritual life and the further 

democratization of society; development of the culture of communication. Since the purpose 

of informatization of the society is "the creation of a hybrid integrated intelligence of the entire 

civilization capable of predicting and managing the development of mankind", an important role 

in this process should be played education.265 

Its strategically important task is to training of highly skilled personnel capable of developing 

new information technologies and using them effectively in professional activities. Informatization 

of education is a key condition for the training of specialists capable of working in radically new, 

increasingly automated, working conditions; navigate in enormous volumes of information that 

proceeds continuously; competently handle it, store it and transmit it. Improving the quality 

of through the development and use of modern information and telecommunication technologies 

is one of the important steps in this direction. In education, informatization opens access to world 

information resources; reduces the dependence of teaching and learning on the location 

of participants in the process; accelerates globalization; promotes improvement of the forms 

and content of the educational process, increases the efficiency of learning the learning material 

and individualization learning, integrating educational, research and production activities; greatly 

increases the resources that students can use outside the classroom; contributes to increased 

motivation for learning and the development of creative thinking. Interactivity and multimedia 

visibility contribute to a better representation and, consequently, better assimilation of information. 

Today, it clearly defines the features of the modern teacher’s professionalism. Among them: 

organizational abilities; pedagogical skills; processing of computer equipment; openness; 

manoeuverability; flexibility; cooperation. The dominant component for each teacher is the mastery 

of computer technology and information technologies. High competence allows you to make 

creative decisions, find opportunities to skillfully use theoretical knowledge and practical skills 

regarding ICT.266 

Creating an environment in which students were not locked into a stationary computer, 

but were able to move with it, became possible with the appearance of laptops. 

By identifying the innovation of equipment and the opportunities that computer technologies 

open in ensuring the visibility and availability of learning material, the computer lab embeds into 

a traditional learning system that focuses on the transfer of knowledge from a teacher to a student. 

Creating an e-learning environment at an educational institution can dramatically change 

the knowledge paradigm. This model, focused on the principles of "learning always and 

everywhere", creates conditions for the implementation of the principles of personality-oriented 

education. 

The quality of the educational process alone does not guarantee quality of the education 

in general, as its goals may not fully meet the new needs of the society. The very essence 
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of the “education results” concept is changing in many ways. For many decades, the former system 

of education trained highly qualified specialists for the state. Orientation towards new education 

results causes significant changes. First of all, the issue of forming skills of independent cognitive 

and practical student activity is being actualized. The key purpose of the educational process is not 

only gaining knowledge, but also mastering the ways of gaining it, developing cognitive needs 

and creative potential. Achieving personal leaning results, development of motivational resources 

requires an individually-oriented educational process, development of personalized training 

programs and vectors for every student.267 

The research results presented by V. Bykov, R. Hurevych, Ya. Vagramenko, M. Zhadlak, 

I. Zakharova, V. Kukharenko, Yu. Mashbyts, Ye. Polat, I. Robert, S. Sysoyeva, O. Tykhomirova 

and others show that the corresponding teaching methods based on information and communication 

technologies (ICT) have the necessary potential as they are able to provide personalization 

of training, adaptation to a person’s abilities, possibilities and interests, development 

of independence and creativity, access to new sources of learning-related information, using 

computer modelling of the processes, objects that are being studied etc. Thus, we will speak about 

the creation and use of a single information-education space (SIES). 

To analyze the possibilities of modernization of the professional training process in higher 

educational institutions by creating a single information-education space, to determine 

the advantages and disadvantages of its functioning. 

The psychological-pedagogical and methodological literature gives different interpretation 

of a single informational-communicational space. The use of computer technologies 

in the educational process is a necessary condition for achieving the goals of educational 

computerization. Currently, the priority for education system development is the introduction 

of ICT tools, which provide access to a database network, broaden the possibilities of the students 

to perceive complicated information. We agree with the opinion of A. Aleksiuk, P. Volovyk, 

S. Sysoyeva that ICT introduction should be done by creating personalized module training 

programs of various levels of complexity, depending on the concrete needs, by using 

the possibilities of the Internet, introducing flexible technologies in distance education, publishing 

electronic textbooks etc. The state actively supports the use of computer technologies in the system 

of knowledge assessment, in distance education, facilitates the provision of educational institutions 

with computers, establishment of information-education networks, information-education 

space etc.268 

Our research shows that the development of a single information-education space 

in an educational institution creates new possibilities for further transformation of traditional forms 

of education, moving them to the next quality level. 

The analysis of the informational update of Internet-resources, the level of their structural 

composition and integration into a single educational space allows us to make a conclusion that due 

to the growth of the volume and variety of information resources, we are facing the problem 

with the quality of their content. Broadening the access to such information requires 

the improvement of the quality of the content in accordance with the tasks and purpose 

of the educational process. At the same time, there is a need to develop methodological materials 

using the electronic educational resources, the topical composition of the informational content 

of the Intranet network, to determine the quality of the provided services. 

In addition, there is a need to permanently and systemically analyze the information needs 

of the users of Internet-resources, to determine the requirements to the system, to categories and 

criteria, noting problems and ways of their solving. 

A. Manako believes that one of the problems of development of the information-education 

space is retrieving the study materials, located on the central server of the Intranet network, that 

is why we developed the methodology of saving, searching and presenting information, 
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strengthening the infrastructure of access to information resources, creating a systemic catalogue 

of all the resources. 

In the course of the research, we took into consideration the fact that the use of ICT at all 

the stages of technological training of the professionals makes the ICT an irreplaceable source 

of information; a communication channel that enables information exchange (e-mail, forums, 

chats); a tool for expression and creativity (text editors, graphic programs, web-pages, multi-media 

presentations); a tool for perceiving and processing information; a management tool at various 

levels; an interactive learning resource.269 

At the same time, it should be emphasized that the purpose of a successful development 

of an information-education space of an educational institution is the creation of an automated 

system of this institution, which unites all the substructures and levels of its activity and is achieved 

by creating a single information space, a developed communicative infrastructure of this system, 

by developing and introducing new forms and methods of managing an educational institution; 

by shortening a time period between receiving the information and making a decision; 

by introducing a single standard of working with electronic documents, ensuring their accessibility; 

by automation, increasing efficiency levels of working with the teaching staff, substructures; 

by creating an infrastructure of corporate knowledge management. The Internet and Intranet 

networks are the resource that provides the access to information materials and requires the creation 

of an infrastructure, which would allow to effectively store, acquire and manage informational 

education resources.270 

Opportunities to use the educational environment: 

- independent work with electronic materials, using a computer, mobile phone, etc.; 

- receiving consultations, holding conferences, assessments of a remote expert (teacher), 

the possibility of remote interaction; 

- creationg a distributed community of users who conduct joint virtual learning activities; 

- timely uninterrupted delivery of electronic educational materials; 

- standardization and certification of electronic teaching materials, technologies, distance 

learning; 

- formation and improvement of informational culture of all participants of the educational 

process; 

- assimilation, popularization and transfer of innovative pedagogical technologies, 

improving the efficiency of teachers; 

- the opportunity to develop educational Web resources; 

- the ability to receive modern knowledge from any place at any time; 

- availability of education for persons with disabilities. 

The means of the educational environment include electronic teaching-methodological 

complexes, electronic textbooks, educational services and technologies. 

We will study the structure and possibilities for IES use on the example of the portal 

of the Faculty of Innovation and Information Technologies in Education of the Vinnytsia Mykhailo 

Kotsiubynskyi State Pedagogical University. 

The informational educational space of such kind performs the following functions: 

- informational, by providing free access to information, creating conditions for information 

exchange; 

- interactive, by allowing to carry out inter-system links and connections; 

- communicative, by keeping up the connections “inside” as well as with the “outside” 

information space; 

- coordinating (recording and presenting in relation with the content, which is addressed 

to different subjects); 
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- developing (development of mind, of personal creative qualities); 

- culture forming, which is linked to information culture; 

- professionally orienting, oriented at the profile of the future professional activity. 

An important tool for creating a single information-education space is the development and 

use of electronic teaching-methodological complexes (ETMC) in the educational process. 

An ETMC is used in such key processes of the education system functioning as teaching, 

learning, informing and communication. ETMC is used in supplementary and managerial processes: 

installation, modernization of information resources, documenting, teaching students. 

According to our vision, an electronic teaching-methodological complex for teaching study 

courses should consist of: 

- a summary of the course, which contains a short description of the ETMC, its advantages, 

who it is developed for; 

- teaching and working programs; 

- a guide to studying the course (methodological guidelines for the teacher, student), which 

includes guidelines for individual study of the theoretical material, managing with practical 

assignments; guidelines on the techniques of mastering the study material at a certain level, 

algorithm of using the whole teaching-methodological complex; study modules, blocks, study units; 

- a textbook, which contains the study materials (theoretical, practical) of the study course, 

which corresponds to the working program and structured according to the study modules; 

- a practical block that is used for forming skills and abilities on the basis of application 

of theoretical knowledge that is used in the course of solving practical tasks; 

- tests or testing systems – used for checking the level of mastering the study material 

at the initial, interim and final stages; 

- reference books, which contain corresponding materials, tables, definitions, glossary 

to the course; 

- electronic library of the course contains textbooks and guides that are supplemented 

with audio and video materials, educational Internet-resources.271 

The cover page of the ETMC is developed in the form of a web-page and consists of three 

frames, each of which is a separate HTML-document. The upper frame contains the title 

of the complex and banners in the form of animated pictures. It should be noted that the use 

of animated objects in electronic study complexes must be moderate in order not to draw 

the attention of the students away from the content of the complex. The left frame contains a set 

of hypertext links, which are connected to a corresponding file and perform the additional function 

of the ETMC’s contents. Pressing the link leads to opening of the content of the files either 

in the central frame or in a separate window. 

While creating and using the ETMC, we tried to follow the principles, which, according 

to the psychological and pedagogical literature, simplify the process of perceiving the study 

material by the pupils. These include: 

- selection of the study materials; 

- structuring of the study materials; 

- development of methods and tools for diagnosing knowledge and skills; 

- development of a model for managing the educational-cognitive activity. 

In order to be most efficient in carrying out these tasks while developing the ETMS, 

we followed the principles, described in the scientific works: principles of quantization, fullness, 

visualization, differentiation, regulation, adaptability, computer support, structure.272 

In conditions of using the module approach while studying the course, we should take into 

consideration the analysis of the experience of using ETMC in the educational process, which 

shows that the course that includes study materials based on linear and non-linear schemes proved 

to be most efficient. If the linear scheme is applied, each student masters the study materials 
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in the Educational Process of HEI and their Effectiveness, р. 120. 
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presented in the ETMC gradually and consecutively, gains the knowledge in the order presented 

in the curriculum. The non-linear scheme ensures a more sophisticated use of the ETMC, 

when a student can address the supplementary study materials in order to deeper comprehend some 

issues that are being studied.273 In addition, every student can study additional sections 

of the course, which are specifically targeted and are significant for the future occupation. 

As for the problems associated with using the ETMC in the educational process, they include: 

1. The use of ETMC has certain difficulties, linked to the existence of a local network and 

the corresponding equipment, which allows the users to work with multi-media programs. 

2. The teaching process and the classes themselves must be correspondingly adapted in order 

to achieve affective use of the ETMC of a study course. 

The use of ETMCs in the study process will be effective, if the work is conducted in the SIES, 

i.e., when the computerized equipment of an educational institution is united into a network with 

regulated access to information and equipment, with the developed and functioning network 

software tools for process automation (from an electronic library to an electronic library catalogue), 

study software tools, which are integrated into a single information system of an educational 

institution. 

Creation of a modern IES of an educational institution presupposes: 

- designing, installing and setting up the local network with a private server, which unites all 

the computer resources of an educational institution; 

- forming a media library and introduction of local network study program complexes; 

- creating a single informational base of an educational institution; 

- providing the users with regulated access to information. 

Development of an IES of an educational institution, its use in the educational process will 

have an effect on condition of forming the psychological readiness of the teaching staff and 

the administration of the educational institution to do work aimed at the use of the educational 

space, by teaching the educators, students and other employees to work with information resources 

of the network; to organize experience exchange, conferences on development and use of the local 

network of an educational institution. 

The use of the IES of an educational institution opens great possibilities for using new 

teaching approaches in education; creates equal conditions for everyone, ensuring equal access 

to study materials and the use of high technologies in education. 

The processes of globalization and digital transformations taking place in the modern world 

require a coherent approach to the stages of educational development. The study does not address 

the full range of issues related to the design of the digital learning environment. It is expedient 

to continue scientific researches in the directions of research of efficiency of functioning 

of the educational environment and ways of its development. Studying foreign experience, using 

the best educational practices and developments will help to enrich domestic pedagogical theory 

and practice. 

The development of a single information-education space introduces fundamental changes 

as it helps every participant of the educational process – as well as every member of the society – to 

continue his or her studies, get access to the information, find opportunities for cooperation 

and improving their professional level. The use of IES opens wide possibilities for modernizing 

the professional training of future specialists, for using new approaches in education; creates equal 

conditions for everyone, ensuring equal access to study materials and the use of ICT. 
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2.3. MODEL FOR CORRECTION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ SIMULATOR 

TRAINING 

 

Due to the constant increase in air traffic, the introduction of new technologies and equipment 

significantly increases the load and requirements for aviation personnel, including air traffic 

controllers. The level of flight safety (FS) should remain consistently high and the possibility 

of accidents should not be neglected. Ensuring a high level of FS is one of the priorities of aviation, 

and it is known that the air traffic controllers’ actions directly affect the level of safety, because they 

are key figures in the Air Traffic Control (ATC) system. From this point of view, the issue 

of professional training is very important, namely the implementation of an individual approach 

in the future air traffic controllers’ professional training. At present, corrective measures 

are insufficiently used in the future air traffic controllers’ professional training, which reduces 

the quality of training. Therefore, there is a need to develop a model for the correction of future air 

traffic controllers’ simulator training, the basis of this model will be individual training strategies 

for future air traffic controllers. The introduction of the model for the simulator training correction 

in the educational process will be implemented by the simulator software. 

A significant number of scientific works is devoted to corrective measures of the specialists’ 

training. We consider correction to be an integral part of control. In our study, we will connect 

correction with learning control. There are two different points of view on the correction concept. 

According to scientists O. K. Artishcheva, S. I. Bryzgalova, in didactic research there is no single 

clear definition of the term "correction", not sufficiently identified the essence, goals, direction, 

structure, functions and results in the educational process274. Thus, traditionally, correction 

is inextricably connected with didactic control (Y. K. Babansky, B. C. Badmaev, L. M. Friedman, 

I. I. Ilyasov, P. I. Podkasisty, etc.), the problem of correction is considered in connection 

with the corrective control in the works of N. V. Izotova, M. R. Kudayev, V. M. Yefimov. There 

is also a position on the autonomy of the correction process from other phenomena of didactic 

practice (O. K. Artishcheva, T. V, Nikitina, O. V. Slepukhin, N. F. Talyzina, L. M. Ternova). 

We will define the correction of the future ATC controllers’ training as a process aimed 

at improving the acquired knowledge, skills and abilities in ATC by making changes to the training 

process based on the most common procedural and linguistic errors identified. This view is shared 

by many researchers, we follow the provisions on the objectives of control in the learning process, 

which are set out in the work on psychology of activity and educational management275, 

that the purpose of control can be not only to test students’ knowledge and skills in the learning 

process, but also such as: statement (establishing the implementation level of a particular learning 

goal); diagnosis (identification of shortcomings and errors in the developed skills and knowledge); 

training (repetition and consolidation of the passed material); stimulation (encouraging students 

to further work); adjustment (improving some knowledge and skills of students, change 

of technology and teaching methods to eliminate identified shortcomings and errors in the certain 

skills and abilities formation). 

The purpose of this research is to substantiate and describe the model for correction of air 

traffic controllers’ simulator training developed on the basis of the methodology of system analysis. 

The development and implementation of computer-based learning technologies 

can significantly affect the entire educational process in computer-based learning environments. 

As the experience of introducing new learning technologies shows, the organization of classes 

based on a rational combination of individual, group (small groups) and collective forms of learning 

gives positive results in the introduction of computer learning technologies; changing the nature 

of communication between teachers and students, the use of personality-activity model 

and personality-oriented approach to learning. Computer-based learning and control technologies 
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275 Artyushina, M. V., Zhuravskaya L. M., Kolesnichenko L. A. and others. (2008): Psychology of activity and 

educational management, p. 204. 



147 

are becoming the basis of innovative educational technologies, as they allow to meet the student’s 

individual needs, ensure personal development and increase the accessibility level of education and 

continuous professional development. 

The theoretical foundations of computer learning technology include a number of scientific 

areas: psychological theories of new knowledge, management theory, pedagogy, modern computer 

technology276. 

Under computer control V. A. Krasilnikova277 understands the procedure that allows you 

to assess the level of assimilation and understanding the research material in order to manage 

the current learning process and ensure the individualization of learning in a computer environment. 

Computer testing is a procedure of attestation, establishment of the personal model 

conformity of knowledge and necessary standardized model of knowledge. Computer control 

(as well as training) has a number of disadvantages: 

- excluding the oral language component from the control procedure / training; 

- reducing the need for learners to choose the main items in a large amount of information; 

- and a number of other disadvantages. 

The basis of the teacher's activities in teaching is determined by the following tasks: 

- transfer of information in the form of knowledge and corresponding skills; 

- management of the skills mastering  process and knowledge included in them. 

Solving the second task: managing the process of forming new knowledge and relevant skills, 

should be given by a model of educational management, which operates according to all the rules 

of management (analysis of preparedness at each training stage; control of preparedness and 

performance; use of positive and negative feedback for the necessary correction of the learner’s 

actions in accordance with his individual characteristics and learning outcomes). 

The algorithmization of the learner's actions, formalization and transfer of a number of the teacher’s 

functions to the computer learning tool, the organization of continuous monitoring of various levels 

and implementation is of great importance in the development of computer-based learning tools. 

Considering the simulator as a computer learning environment, we can distinguish among 

the functions of such an environment  those that relate to control and correction: 

- management of educational activities (organization of independent work with educational 

material, training exercises for the formation of skills, ensuring interactivity of learning with 

the help of special multimedia tools and prompt feedback from participants in the educational 

process); 

- satisfaction of personality-oriented requirements of users (taking into account 

the preparedness level, type of mental activity, the amount of educational material, ensuring 

the adaptability of the computer program to the level of user achievement, etc.); 

- providing statistical collection and processing of learning and control results. 

H. A. Atanov and I. N. Pustinnikova278 emphasize in their work that the subject of learning 

to implement feedback can use the subsystem of explanation. In cognitive psychology there are two 

types of feedback: informational and concluding. Informative feedback is a comment that in some 

way affects the elimination of mistakes made by the learner, i.e. it is a hint. Concluding feedback 

is a message that the 

According to H. A. Atanov and I. N. Pustinnikova279 the results of work with the educational 

system determines the success of the student, which shown as a percentage. This is done in such 

a way. For each planned action, a weighting factor is set, corresponding to the contribution 

of this action to the overall activities planned by the system. These weighting factors are then 

normalized so that their sum, i.e. the total "price" of the global task, is 100. Thus, the ideal 

performance of the system task is estimated at 100. 
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According to H. A. Atanov and I. N. Pustinnikova280. every action and operation 

of the subject is controlled. If the action does not provide assistance, then for the incorrect 

implementation of the action from the overall assessment its value is deducted. If assistance 

is provided, the assessment is taken only when applying for assistance to the second and third 

levels. Thus, the assessment represents the level of independent performance of the task. 

At the end of the work there should be a message, for example: "The level of independent work 

is 79%." The systems provide that the teacher can set the weighting factors that he deems necessary. 

The approved language in the development of computer programs is the language 

of flowcharts281. Flowcharts can be used in the design of training systems, but these flowcharts must 

have certain features. According to H. A. Atanov a flowchart that records the results of didactic 

design of the educational system is a didactic flowchart. 

For the development and analysis of the model, which will be used in the future to automate 

the correction process of the future air traffic controllers’ training, examples of models were 

considered: training model (V. A, Krasilnikova) developed using system analysis methodology and 

training system design model (H. A Atanov), made in the form of a didactic flowchart. 

Let us consider the methodology of systems analysis described in the work 

of . Ya. Shaidurov282. 

System analysis is based on a number of generalized concepts and philosophical categories, 

such as: connection, properties, process, quality, cognition, and others. Like any science, system 

analysis generalizes the concept of "system" and operates not only with the specific content 

of the system, but also with their most general qualities. This allows you to formulate a number 

of recommendations, allowing methodologically optimal approach to solving any problem 

and minimize wrong decisions. 

Any system or problem is described by the following parameters, the objects of the system 

can be: input – process – output – feedback – restrictions and control. Their relationship can 

be represented by the following functional diagram, which is also a system model (Fig. 1). 

Inputs are external and internal perturbations that disrupt the system. 

Outputs are the results of the system, its objectives, criteria, evaluations, etc. 

Process is a set of operations performed by the system on each of the inputs. 

Restrictions are system user outputs that consist of goals and related connections. 

Feedback is operations to control inputs depending on the result, i.e. output. 

Management is a direct effect of user constraints on inputs, process and outputs. 

It was decided to apply a systematic approach to processes, which allows any process 

to be described by the formula: input – process – output. In addition, when building a complex 

dynamic model of any process, it is necessary to have positive and negative feedback 

for the analysis and management of existing processes in this model. The ATC controllers’ 

professional training has all the features of a complex dynamic control model, which allows to use 

control theory to create a model for future air traffic controllers’ simulator training, not rigidly 

specified, but controlled, with the necessary correction. The purpose of any type of training, 

including automated / computer is to bring the state of the system (in this case – the presence 

of a certain level of knowledge and the relevant students’ skills – a personal model of the learners’ 

knowledge to a given state (planned level of preparedness) – the necessary knowledge model). 

A large system includes many of the subsystems shown in the diagram (Fig. 2). 

Management of the cognitive activity process with the help of computer-based learning tools 

requires serious research, searching the optimal combination of traditional and computer-based 

learning technologies capabilities. The introduction of computer-based learning tools 

in the educational process, of course, should change not only the method of studying individual 

topics and subjects, but also transform the whole learning process. 
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Fig. 1. System Model 

 

The defining factor in the learning process organization is the management of of the air traffic 

controllers’ cognitive activities. This aspect of educational activity deserves serious analysis 

and improvement, because this is the side that causes the most difficulties in organizing 

the educational process, even in the traditional model of learning. Passive perception 

of the material, even at the highest professional level of its presentation can be much less useful 

than the organization of the planned independent search for the necessary knowledge, even 

incomplete. 

 

 
Fig. 2. Connection diagram in a large system 

 

Taking into account the general laws of the simulator training process prepared the basis 

for the development of a model for the correction of simulator training proccess (activities 

of teachers and cadets), which is presented in Fig. 3. The development of the model took into 

account the most common situations during simulator training. 

The defining factor in the organization of the simulator training correction is the control over 

the level of training. This is what deserves serious analysis and improvement, because the control 

over the quality of training is the biggest complaint in simulator training. 

Let us turn to the proposed in Fig. 3 model and on the basis of its analysis it is possible 

to come to a conclusion what the offered model of correction can give. The proposed model 

presents the most important points in the organization of the simulator training correction process, 

which should reflect both the individual characteristics of the learner and the ability to express 

through a set of tasks and selection of appropriate exercises, individuality of learning, adjusting 

learning by changing technology and learning elimination of identified shortcomings and errors 

in the formation of professional skills and abilities in ATC. 

When creating the model for correction of simulator training, three zones were identified: 

1. Input is the evaluation area of the exercise performed during training. 

2. Process is the area of the correction process itself, which includes: evaluation 

of the performed exercise, establishing the causes of failure, establishing criteria for choosing 

an individual strategy, analyzing criteria, choosing a strategy, setting recommendations 

for correcting training, training on individual strategy and repeating the exercise and evaluation; 

3. Output is an area that allows you to consider the most common situations that may arise 

during the correction of simulator training. 
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Feedback is also built, without which it is impossible to control any system. The correction 

process is considered as a complex dynamic system controlled on the basis of direct (sending 

commands) and feedback between the control subsystem (teacher / instructor or training program) 

and the controlled subsystem (cadet). Management functions include: providing educational 

information, error correction, evaluation of learning outcomes, providing feedback. All this, in turn, 

provides managerial influence. It is very important to provide systematic feedback which 

is the basis of the educational process quality management. It is through the feedback channel that 

information about the state of the managed subsystem of the system is transmitted. 

Briefly let us consider the purpose and significance of each zone of the model presented 

in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Model for correction of air traffic controllers’ simulator training 

 

Input. Any correction process begins with evaluating the exercise performed. Computer-based 

learning technologies create an indirect environment of interaction between the learner and 

the teacher, so it is necessary to begin the process of correction from the stage of identifying 

the problem. 

Process. Analyzing in general the proposed model for correction of future air traffic 

controllers’ simulator training, we propose to consider part of the model (events 4-14) 

as a constantly recurring process that shows a teacher’s fairly monotonous activity. From this point 

of view, this part of the teacher's activity is quite fully formalized and, therefore, can be classified 

as a routine aspect of the correction process. 

Output. Events 15-16 can only be partially formalized. To resolve the most possible 

contingencies, it is necessary to include of the teachers’ computer training programs through 

the appeal blocks in the work, leaving the last word in resolving extraordinary situations 

for the teacher, and in our case for the simulator training instructor. 
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Thus, the decision to allow the transition to the next exercise can be fully submitted 

by the program code, tested all the criteria for choosing the individual strategy for a particular air 

traffic controller (such verification is performed in peaks 1; 2 and then the next exercise). 

Peaks 11, 12 require the inclusion of a teacher / instructor automated systems, here 

the decision is made on subjective assessment and depending on the results of the instructor’s 

individual work with the cadet on assessment criteria, which are built into the system. further work 

in the system continues, i.e. either to get down to the correction mode or after the individual work 

with the instructor, the cadet decides to perform the exercise again (peaks 12-13-15). 

If the cadet's well-being has affected his results (peak 14), then go to the top of decision-

making 16, the cadet decides to repeat the exercise or go to the correction of learning outcomes. 

In the process of establishing the causes of failure (peak 4) and identifying insufficient levels 

of professional training (peak 5), the criteria for evaluating educational work (peaks 6; 7) are 

established and analyzed. Such preliminary management actions allow you to choose an individual 

learning strategy and provide recommendations for further learning (peaks 8; 9). The procedure 

of simulator training correction with the subsequent estimation and the analysis of a educational 

situation is carried out. That is, we have a complete model of a complex process of simulator 

training correction with all components of the controlled system: input – process – output and 

feedback. 

Experience with traditional forms of learning shows that the most pressing issues arise when 

working with either strong cadets or those who fail for various reasons. Analyzing the experience 

of using training and control programs, it can be said that the competent use of computer-based 

learning tools during professional training will increase the degree of control over the level 

of knowledge acquisition. Thoughtful organization of classes with the use of computer-based 

learning technology will increase the degree of individualization of learning, pay more attention 

to each cadet, which can not but affect the learning quality. This aspect of the computer learning 

technologies introduction seems to be the most valuable. 
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2.4. TECHNOLOGICAL EDUCATION IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY 

 

2.4. ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Поняття «технологія» виникло в епоху розквіту науки і техніки в кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. З другої половини минулого століття воно стає ознакою майже всіх галузей 

людської діяльності. Сьогодні створюються та функціонують політичні, економічні, освітні 

та інші технології. Мобільність, динаміка світового суспільного розвитку зумовлюють дуже 

швидкі багатоаспектні кількісні й якісні зміни у змісті, структурі, організації національних 

освітніх систем, що повинно передбачати створення умов для забезпечення загальної 

доступності та рівних прав у здобутті освіти, ствердження атмосфери творчості і 

співробітництва в педагогічних колективах навчальних закладів283.  

Проблемам змісту та методики навчання вчителів технологій присвячені роботи 

Ю. Бєлової, В. Борисова, В. Буринського, В. Васенка, І. Жерноклєєва, І. Каньковського, 

А. Касперського, Л. Козачок, М. Корця, Т. Кравченко, В. Курок, Л. Оршанського, 

В. Сидоренка, Л. Сидорчук, В. Стешенка, В. Харламенко, М. Ховрича, В. Чепка, С. Яшанова 

та інших. В результаті чого визначено, що суть технологічної підготовки полягає в 

оволодінні студентами у процесі навчання технологічною культурою, здатністю до 

перетворювальної діяльності в матеріальному і духовному виробництві та у сфері послуг, 

здатністю до творчої проєктної діяльності та готовності реалізувати ці завдання у 

педагогічному процесі 

Для технологічної освіти надто актуальним є питання інформатизації виробництва та 

суспільно-виробничих відносин. Інформаційне суспільство виступає ключовим поняттям, 

яке в подальшому буде впливати на зміну традиційних підходів у технологічній освіті 

підростаючого покоління. В «Енциклопедії освіти» поняття «інформаційне суспільство» 

визначається як комплексне утворення з множиною різноманітних аспектів. Укладачі цього 

видання вказують: «…суть концепції інформаційного суспільства полягає в тому, що 

першорозрядне значення в розвитку всіх суспільних сфер набувають знання, інформація та 

інтелектуальний потенціал людини» і разом з проникненням в суспільство інформатизації ще 

більш швидким є розвиток технологій284.  

Про соціальне значення наочно-практичної діяльності в системі загальної освіти можна 

говорити і в іншому контексті. Педагогіко-психологічні дослідження останніх років виявили 

як один із найагресивніших чинників у цьому відношенні переважання вербальних методів у 

навчанні. Про це, зокрема, говорять у своїх працях знані науковці О. Коберник, Є. Кулик, 

В. Мадзігон, В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.285  

А. Терещук вважає за необхідне говорити про інформаційно-технологічне суспільство, 

для якого актуальними є не лише наявність знань та інформації, а й оперування такими 

знаннями, застосування інформації для вирішення відповідних проблем.286 У зв’язку з цим 

вказує на певні тенденції, які свідчать про наявність і розвиток інформаційно-технологічної 

інфраструктури українського суспільства. Серед них є: 

1) інформаційні технології та відповідні інформаційні ресурси стають дедалі більш 

широковживаними у побудові суспільних та виробничих відносин. І тут справа не лише у 

                                                             
283 Коберник О. М., Сидоренко В. К. (2010). Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів України (Проект). Трудова підготовка в закладах освіти. № 6. 3-11. 
284 Терещук А. І. (2008). Сучасні тенденції розвитку технологічної освіти в Україні. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 136 Сер. Педагогіка. Тернопіль: 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. № 3. 134-138. 
285 Проблеми технологічної освіти учнівської молоді: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції 

(12. 03. 2020 р.) / упорядники: М. С. Янцур, О. А. Герасименко. Рівне: РДГУ. 82. 
286 Терещук А. І. (2008). Сучасні тенденції розвитку технологічної освіти в Україні. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 136 Сер. Педагогіка. Тернопіль: 

ТНПУ ім. В. Гнатюка. № 3. 134-138. 
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розвитку безпосередньо комп’ютерної техніки, як носія інформації, а радше у накопиченні 

наукового знання, що є рушійною силою у розвитку технологій. Збільшення баз даних 

потребує їх надійного зберігання та оперування ними для вирішення різноманітних завдань. 

Ці функції виконують насамперед інформаційні технології та відповідні комп’ютерні засоби. 

Окремою галуззю розвиваються Інтернет-технології. В мережі Інтернет триває 

розвиток суспільно-виробничих стосунків, що проявляється у наданні різних послуг: 

Інтернет-навчання, Інтернет-торгівля тощо. Як наслідок, у літературних джерелах з питань 

інформаційних технологій можна віднайти факти, які свідчать про динаміку розвитку 

інформаційного суспільства. Так, на початку 1990-х років у користуванні було щонайменше 

250 млн. комп’ютерів і 100 млн. осіб мали доступ до Інтернету. Впродовж наступних років і 

до 2005 р. кількість людей, що мають Інтернет-зв’язок і спілкуються через світову мережу, 

сягає 1 млрд. осіб. Близько 4,1 мільярда людей у світі користуються інтернетом у 2019 році. 

При цьому кількість людей, які користуються інтернетом, протягом останніх двох років 

збільшилася з 4,1 млрд до 4,9 млрд. 

2) суттєвою ознакою інформаційно-технологічного суспільства є зміна форм праці, що 

відповідно змінює поняття «виробництво», «виробнича діяльність» і тотожні до них категорії 

«технологія», «технологічний процес» й ін. Це пов’язано з тим, що дедалі більшого розвитку 

набуває проєктна культура як складова загальнолюдської. Спеціальні дослідження 

переконливо вказують на те, що сучасний етап розвитку суспільного виробництва тісно 

пов’язаний з проєктною діяльністю людини, якою пронизані не лише сфера матеріального 

виробництва, а й наукова та мистецька діяльність, система соціальних взаємовідносин тощо. 

Відповідно до цього проєктна культура розглядається як основа для взаємодії людини з 

природою, суспільством та інформаційно-технологічним середовищем. 

У зв’язку із вищезазначеним провідними стають такі форми праці, де робота 

відбувається в проєктних групах для вирішення практичних завдань і вироблення спільних 

рішень. Створення індивідуального чи колективного проєкту стає провідним у 

перетворювальній діяльності людини, тоді як реалізація такого проєкту, тобто його 

виготовлення через традиційну ремісничу практику, має стати другорядним у змісті 

відповідної технологічної освіти. 

В обґрунтуванні сутності технологічної освіти (або предметної області, що є однією з 

проблем) дослідники виділяють три підходи: 

• науковий (що передбачає наявність певної наукової галузі знання, що відбиває зміст 

навчання); 

• культурологічний (що розглядає технологічну культуру як один із компонентів 

культури і служить основою та результатом технологічної освіти); 

• діяльнісний (що розкриває структуру перетворювальної діяльності зі створення 

об’єктів праці, продуктів). 

Науковий підхід до технологічної освіти передбачає наявність певної наукової чи 

науково-практичної галузі знань, яка б стати основою визначення змісту та логіки навчання. 

Наукові дослідження показали, що технологія «багатоаспектне, універсальне поняття, яке 

пронизує всі сторони життя людини та суспільства. Технологічна освіта є щонайменше 

філософською, соціально-педагогічною, економічною категорією і вимагає свого 

подальшого вивчення»287. 

Технологічні знання або праксис (від грецьк. Praxis – поєднання мислення та дії) 

з’явилися набагато раніше за наукові (теоретичні) знання для забезпечення предметно-

практичної діяльності людини з перетворення навколишньої дійсності. Вчені різних 

наукових областей визнають, що певна технологічність була властива для людської 

                                                             
287 Кац С. В., Махотин Д. А., Ушакова Е. Г. (2017). Структурно-пространственная организа-ция содержания 

предметной области «Технология». Интерактивное образование. № 4. 18-23. 
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діяльності вже у давніх культурах288. Власник такого знання був майстром (ремісником, 

спеціалістом), що вміє та створює предмети матеріального світу, що об’єднує у своїй особі 

організатора, проєктувальника та виконавця. Він визначав спосіб чи спосіб створення чогось 

і закріплював його як у предметі (речі), так і у його виготовленні, у своїй праці. Розвиток 

технологічного знання взаємопов’язаний: 

• з науково-технічним прогресом, в основі якого лежав розвиток природничо-

наукового (фундаментального) та технічного (прикладного) наукових галузей; 

• з виділенням та описом найбільш ефективних за умов науково-технічного прогресу 

та умов діяльності технологій, що формувалися відповідно до специфіки галузевого або 

господарського поділу праці; 

• з підвищенням ступеня керованості технологіями, підвищенням «коефіцієнта 

корисного впливу» технологій, тобто. досягненням соціально значимих цілей шляхом 

передачі та розповсюдження технологій. 

У зв’язку з цим можна стверджувати, що: 

1. Технологічне знання є більш практичним, ніж теоретичні знання, процедурним за 

своїм характером. 

2. Технологічність знання виникає за двох умов: у процесі узагальнення компонентів 

діяльності, що полягає у певній сукупності методів, прийомів, операцій; у процесі передачі 

(трансферту) технологій, які вдосконалювалися як розвитку педагогічного знання та освітніх 

систем, і розвитку самих технологій і методів управління ними. 

3. Істотною рисою технологічного знання є його проєктність (проєктність в деяких 

значеннях). Дана властивість технологічного знання орієнтована, насамперед, на вирішення 

проблем перетворювальної практичної діяльності. 

4. Предметом технологічного знання є техніка і технологія, а також система їх 

відносин з людиною (у широкому значенні – технологічне середовище). 

5. Метою технологічного знання в теоретичному плані є пізнання технологій, методів, 

засобів, процедур, що забезпечують ефективний аналіз, отримання, перетворення, 

зберігання, оцінку та застосування речовин, енергії та інформації для вирішення практичних 

проблем, актуальних для суспільства та людини у конкретній ситуації. У практичному плані 

технологічні знання пов’язані з методами і формами передачі (трансферту) технологій, як і 

широкому соціальному контексті – підготовкою наступних поколінь до перетворювальної 

діяльності, і у конкретному, особистісному – як оволодіння операціями, технологіями різних 

видів діяльності конкретною людиною. 

Інженерна підготовка та виділення пріоритетних технологій та професійних 

компетенцій у змісті технологічної освіти – яскравий приклад наукового підходу до 

методології предмета. 

Культурологічний підхід до технологічної освіти передбачає опис технологічної 

культури, яка нарівні з іншими типами культури (гуманітарної, математичної, художньо-

естетичної, економічної та ін.) представляє предметне поле загальної освіти. 

Технологічна культура як поняття виникла наприкінці XX століття для позначення 

взаємодії людини з технологіями, її життя та діяльності у технологічному середовищі. 

Феномен технологічної культури досліджується у філософії, соціології, педагогіці та 

психології. Технологічна культура поєднує об’єктивні та суб’єктивні компоненти культури, 

служить прообразом деякого універсуму (універсальної для сучасного суспільства культури), 

оволодіння якою необхідно для кожної особи на рівні загальної та професійної освіти. 

Процес оволодіння технологічною культурою має відбивати об’єктивний процес 

розвитку техніки та технології, форм організації перетворювальної діяльності. Такими 

типами технологічної (організаційної) культури є традиційна, реміснича, професійна, 
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проєктно-технологічна289, які безпосередньо пов’язані з трудовими та виробничими 

процесами на тому чи іншому етапі розвитку техніки та технології, науки, соціальних 

відносин. 

Проєктно-технологічна організаційна культура сучасного постіндустріального 

суспільства заснована на реалізації у практичній діяльності людей програм та проєктів за 

допомогою різноманітних технологій та з урахуванням усіх факторів, що впливають на 

процес реалізації даних проєктів (економічних, кадрових, матеріально-технічних, 

екологічних тощо). Саме з цим пов’язана поява окремого розділу менеджменту – управління 

проєктами, та популярність в освіті різних варіантів технологій проєктно-орієнтованого 

навчання. 

Важливим у розумінні методології технологічної освіти є не лише відображення у 

змісті та технологіях навчання проєктно-технологічної оргкультури та сучасних технологій, 

а процес «проходження» всіх типів організаційної культури, які не тільки існують із 

використовуваними людиною традиційних технологій (ми досі користуємося ножем, 

сокирою, молотком, в’яжемо морські вузли та ін.), але й дозволяють розвивати дрібну 

моторику, координацію, прикладні навички використання ручних інструментів, формувати 

культуру праці та особистісні якості на діяльнісній основі290. 

Одним із перших визначення технологічної культури для технологічної освіти 

сформулював Ю. Л. Хотунцев, який описував це поняття як специфічну особистісну якість, 

що відображає в сукупності знання, вміння навички (на когнітивному рівні), емоційно-

моральне ставлення до цього виду діяльності (на афективному рівні) та готовність діяти з 

урахуванням відповідальності за свої дії (на когнітивному рівні). У його моделі технологічна 

культура містить десять граней: культуру праці, графічну культуру, культуру дизайну, 

інформаційну культуру, культуру людських відносин, екологічну культуру, культуру 

будинку, споживчу культуру, проєктну культуру, підприємницьку культуру. Практично всі 

фахівці з технології291 згодні з думкою, що основною метою та результатом технологічної 

освіти є формування технологічної культури особистості, здатної жити та працювати у 

сучасному високотехнологічному середовищі, володіти та ефективно застосовувати 

різноманітні технології для досягнення успіху (у професійному, економічному сенсах). 

Діяльнісний підхід до технологічної освіти передбачає розкриття змісту навчання через 

практичну (перетворювальну) діяльність зі створення об’єктів праці (продуктів), реалізації 

проєктів. Компонентами практичної діяльності в цьому випадку є освоювані технологічні 

операції та прийоми, а метакомпонентами виступають універсальні навчальні дії, що 

відображають особистісні та метапредметні результати загальної освіти. 

Формування універсальних навчальних дій у предметній галузі технологічної освіти 

мають свої особливості292, пов’язані з прикладною спрямованістю: 

1. Велика кількість навчальних занять практичного типу передбачає ґрунтується на 

універсальних навчальних діях у вигляді аналізу (складання) технологічної карти виробу, 

читання креслення, показу технології виконання операцій (з подальшим аналізом 

послідовності технологічних прийомів та дій), самоконтролю практичних дій з дотримання 

технології виконання виробу та ін. 

2. Націленість навчальних занять на технології створення конкретного матеріального 

продукту (вироби, конструкції, об’єкта праці) дозволяє робити практично кожному акцент у 

бік формування тієї чи іншої універсальної навчальної дії в логіці технологічного ланцюжка 

діяльності: 
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• планування наступних дій; 

• співвіднесення скоєних дій із заздалегідь запланованими; 

• здійснення самоконтролю; 

• вибору ефективних (оптимальних) способів; 

• коригування своїх дій задля досягнення необхідної якості; 

• використання технологічної карти (креслення, схеми) на вирішення практичних 

завдань; 

• здійснення самооцінки виконаної роботи, виробу; 

• рефлексії своєї діяльності (навчальної, технологічної). 

Предметне поле для пошуку наукового обґрунтування технологічної освіти треба 

шукати на перетині освіти та виробництва, освіти та науки, освіти та сучасної цифрової 

економіки. Виходячи з логіки, що освіта готує фахівців для всіх сфер економіки, а наука 

відіграє істотну роль у розробці нових технологій для виробництва293, запропоновано 

модель, де «освіта – економіка – наука – виробництво» утворюють кругообіг, який 

забезпечує: 

• відтворення кадрів для цифрової економіки; 

• розробку та застосування базових та перспективних технологій; 

• синхронізацію професійних та освітніх стандартів; 

• взаємодія наукових досліджень та прикладних (бізнес) проєктів. 

Виходячи з аналізу предметного поля технологічної освіти Махотін Д. А., 

Родічев Н. Ф., Орешкіна А. К., Логвінова О. Н. окреслили чотири актуальні на сьогодні 

методологічні проблеми для технологічної освіти молоді:294 

1. Конкретизація предметних результатів «Технології». Вирішення цієї проблеми 

дозволить визначити основні питання та наскрізні лінії утримання предметної області, 

розробляти контрольні механізми для перевірочних робіт та підсумкової атестації, 

формувати ключові технологічні вміння та навички, компетенції молоді. 

2. Професіоналізація технологічної підготовки молоді. Тенденція зі зближення 

загальноосвітньої та професійної шкіл зародилася ще у 80-х роках XX століття, 

перетворившись сьогодні на необхідність створити можливість для всіх освоювати ще у 

школі професійні компетенції та затребувані «робітники» професії. 

3. Цифровізація технологічної освіти. Цифровізація суспільства та економіки не може 

не торкнутися результатів та змісту технологічної підготовки. Що це означає? Пріоритетне 

освоєння виключно інформаційних та цифрових технологій? Перехід у цифрове та 

віртуальне технологічне середовище? Оцифрування всіх об’єктів матеріальної культури для 

її вивчення? – це справді методологічне питання, вирішення якого має бути найближчим 

часом. 

4. Ресурсне забезпечення технологічної освіти. Ключове питання для багатьох 

педагогів, керівників освітніх організацій та авторів підручників та програм за технологією – 

як забезпечити в умовах варіативності змісту та безлічі технологій, що вивчаються 

матеріально-технічну базу для навчальної дисципліни? Одна з відповідей лежить у площині 

створення різноманітних ресурсних центрів технологічної підготовки – на базі шкіл, центрів 

додаткової освіти, коледжів, вишів, які зможуть забезпечити навчання технологій великої 

кількості школярів не лише за базовою, а й за поглибленою програмою, наприклад, за 

програмами освоєння професійних компетенцій, обраної технології, програмі 

спеціалізованих (інженерного, медичного та ін.) учбових курсів. 

Д. Кільдеров стверджує, що запроваджений нині проєктно-технологічний підхід на 

уроках трудового навчання є однією з таких мов і вимагає оволодіння учнями такими 
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знаннями і навичками, як аналіз поставленого проєктного завдання; проєктування обраного 

виробу, конструювання та виготовлення виробів відповідно до освітньої програми з 

попереднім техніко-економічним обґрунтуванням конструкцій, художньо-естетичним 

оздобленням виробів, практичним випробуванням технічного устаткування, дизайну виробів, 

виконанням і використанням необхідних графічних ескізів, креслень, технічних малюнків, 

макетів; вибір навчального матеріалу, що передбачає формування системи техніко-технічних 

знань, розвиток регіонального декоративно-ужиткового мистецтва, народних ремесел і 

промислів, технічної творчості.295  

Формування креативної, духовної, культурної особистості завжди відбувалося під 

впливом мистецтва. Важливу роль відіграє у цьому художньо-графічна підготовка. 

Актуальною є проблема художньо-графічної підготовки, яка природно залежить також від 

самого наставника, набуття ним необхідних навичок та відповідної мистецької підготовки. 

Високо оцінюючи педагогічний ефект мистецько-педагогічної підготовки Коберник О. М., 

Сидоренко В.К. вбачають необхідність повернення до цього цінного, але втраченого, 

педагогічного досвіду.296 Тому підготовка фахівця здатного до продуктивної педагогічної і 

художньої діяльності, має стати одним із пріоритетних завдань сучасної технологічної 

освіти. 

Розглядаючи суть технологічної освіти, більшість вітчизняних та закордонних 

науковців (П. Атутов, В. Поляков, В. Симоненко, В. Сидоренко та ін.) вважають, що вона 

має інтегративну основу, включаючи в себе сукупність елементів політехнічної освіти, 

трудового виховання, професійного навчання, і передбачає формування широкого 

загальнокультурного кругозору, технологічного розвитку, підготовленості до самостійної 

практичної діяльності та отримання професії. 

Розв’язання проблеми підвищення якості освіти, як головного пріоритету вищого 

навчального закладу вирішується внесенням змін в організацію та зміст навчальної 

дисципліни через систему критеріїв ефективності навчання технологічного практикуму в 

процесі підготовки майбутніх учителів технологій, а саме мотиваційного, організаційно-

діяльнісного та науково-теоретичного, що дає підстави для вибору методів, найбільш 

оптимально реалізує програму вдосконалення підготовки майбутніх учителів технологій, 

підвищує її ефективність, сприяє якісному формуванню спеціальних знань і умінь, 

професійно важливих якостей особистості майбутніх учителів технологій.297 

Розвиток суспільства має циклічну співзалежність з розвитком технологій, технології є 

невід’ємною частиною повсякденного життя упродовж усього періоду існування людства – 

від примітивного первісного суспільства з технологіями, на кшталт добування вогню тертям, 

до сучасного суспільства знань. З часом технології зазнали значних змін, і якщо колись під 

технологією малася на увазі проста навичка, то на початку XXI століття технологія – це 

складний комплекс знань, наші потреби та вимоги до технологій продовжують зростати. 

Суспільство знань та інформації несе людству нові виклики і величезні можливості для 

розв’язання його головних проблем, а також забезпечення подальшого розвитку.298 

Запровадження нової техніки й технологій, зростання обсягу знань про перетворення 

матеріалів, енергії й інформації вимагають підвищення рівня технологічної культури 

підростаючого покоління через ефективну технологічну освіту.299  

В Україні значна увага приділяється проблемам вдосконалення технологічної 

підготовки молоді, відбулося переосмислення науковцями назви галузі і навчальних 

предметів, окреслено перспективні шляхи модернізації технологічної освіти. Водночас, учені 
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зазначають, що на зламі ХХ-ХХІ ст. технологічна освіта втратила свої позиції, пов’язуючи це 

зі зміною трудової орієнтації та девальвацією поняття праці, а також відзначають суттєве 

погіршення іміджу навчального предмета300.  

Виявляючи побоювання щодо подальшої долі навчальних предметів освітньої галузі 

«Технологія» В. Бойчук також вважає, що за минулі півтора десятиліття технологічна освіта 

остаточно втратила свої позиції в загальноосвітній школі. На думку вченого, назріла, 

необхідність перегляду місця курсу «Технології» в навчальному плані загальноосвітньої 

школи. Потрібна подальша модернізація предмету «Технології». Зміст курсу має набути 

загальноосвітнього і культурологічного характеру за умови мінімуму спеціальних знань і 

вмінь301. Таке розуміння змісту технології перегукується із сучасним філософським 

трактуванням цього поняття: якщо раніше вважалося, що технологія – це знання про те, як 

виробляти об’єкти переважно речової форми предметності, то сьогодні беззаперечним і 

доцільним є поширення технології на царину різних форм матеріальної та ідеальної 

предметності. Завдяки технології з’ясовуються механізми взаємозв’язків не тільки в системі 

«природа – матеріальне виробництво – суспільство – людина – наука», але й в інших 

площинах суспільного життя302. 

Навчальний предмет «Технологія» в обов’язковому порядку вивчається в школах 

Великої Британії, Франції, ФРН, США, Австралії, Ізраїлю, Нідерландів, Росії та багатьох 

інших країнах.303 В розумінні кризи вітчизняної освітньої галузі «Технологія» важливе 

значення відіграє вивчення зарубіжного досвіду. Так, проведене у 2009 р. дослідження 

Д. Мойє виявило, що професія учителя технологій у США переживає «критичну 

ситуацію».304 Вчений зазначив: «...протягом останніх двох десятиліть кількість вчителів 

технологічної освіти в США різко скоротилася, а державні експерти очікують в 

найближчому майбутньому закриття відповідних освітніх програм». На думку Д. Мойє, 

технологічна освіта – чудовий формат для інтеграції науки, техніки, інженерії та математики 

(STEM), розвитку математичних здібностей, проте переваги технологічної освіти все ще 

залишаються, як правило, незрозумілими для громадськості.305 Тут можна провести певні 

паралелі між українською та американською системами освіти, адже сьогодні в Україні ціла 

державна установа – Інститут модернізації змісту освіти працює над «…вкрай важливим 

забезпечення розвитку напрямів SТЕМ-освіти в закладах освіти».306 М. Сандерс, виділяючи 

інтегративну роль викладача технологій у реформуванні STEM-освіти, вказує, що STEM – це 

учителі природничих наук (science), технологій (technology), математики (mathematics) – 

STEM-педагоги (STEM educators), що працюють у STEM-освіті (STEM education); літера 

T (technology) в акронімі STEM часто помилково трактується виключно як комп’ютерні 

технології в навчанні (курсив автора).307  

Р. Байбі пише, що сьогодні час формує нові обставини, STEM-освіта вимагає 

посилення ролі технологій в шкільних навчальних програмах. Технології слід трактувати у 

широкому розумінні, не обмежуючись, як це часто трапляється, інформаційно-
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комунікаційними технологіями (ІКТ). Зростає роль інженерних знань, які стають 

інструментом реалізації проблемного навчання та впровадження інновацій.308  

На сьогоднішній день наука та технологія розвиваються у пришвидшеному темпі. Щоб 

скористатися перевагами нових технологій та інновацій в освіті, ми повинні розробити 

теоретичні основи, які дозволяють нам не відставати від темпів суспільних змін і 

сприятимуть розвитку освітньої галузі та українського суспільства.309  

Підсумовуючи зазначимо – щоб бути конкурентоспроможними та готовими до 

викликів у галузі технологічної освіти в епоху інформаційного суспільства потрібно вже 

сьогодні впроваджувати ідеї, які стануть затребуваними в найближчому майбутньому, 

необхідно відслідковувати тенденційні процеси та адекватно реагувати. Запроваджуючи 

інновації, які мають забезпечити підготовку нового покоління фахівців, слід пам’ятати, що в 

зарубіжних й національних джерелах (наукових і практичних), в практиці інших освітніх 

систем можна знайти нові ідеї та ефективно їх використовувати, що дасть можливість 

враховувати досвід використання таких інновацій та максимально пристосувати їх під час 

технологічної освіти.  
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2.5. PROBLEMATIZATION AS ATTRACTOR OF PERFECTING LANGUAGE 

EDUCATION 

 

2.5. ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ЯК АТРАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ОСВІТИ 

 

Реалізувати потенціал сучасного інформаційного «суспільства знань» – означає 

транслювати не лише факти, а й думки, не лише інформацію, а й позиції, оцінки, надавати 

аналітику постановки, розкриття і розв’язання проблемних ситуацій тощо. 

У буденному житті проблеми виникають досить часто. Вони з’являються звідусіль, 

заскочують зненацька і кидають виклик; інколи знезброюють, але частіше стимулюють до 

посилення творчого зацікавлення й прагнення досягти успіху.  

Будь-яка реальна проблема становить певні труднощі, які треба подолати, і потребує 

розумових зусиль, яких необхідно докласти, щоб її вирішити. Тому здатність розв’язувати 

проблеми життєво необхідна кожній людині. Вона потребує напруженої розумової праці, 

розроблення дорожньої карти розв’язання поставлених проблем, вміння відбирати 

інформацію, аналізувати, зіставляти, запитувати-відповідати, моделювати, проєктувати, 

висновувати тощо310. 

Спосіб розв’язання проблеми демонструє рівень і глибину здобутих знань, 

сформованих умінь, набутого досвіду, розумових здібностей, творчого мислення 

особистості. «Якби мені дали годину для вирішення проблеми, то я витратив би 55 хвилин на 

її аналіз і 5 хвилин – на розв’язання», – сказав геніальний Альберт Ейнштейн.  

Досі не втратили актуальності слова визначного українського педагога Костянтина 

Ушинського, що готові поняття й фрази, які сипляться на дитину з безлічі книг і безлічі вуст, 

перш ніж вона самостійно встигне подумати про що-небудь, становлять велике зло сучасної 

цивілізації. 

Проблема – складне питання або комплекс питань, розв’язання яких становить значний 

теоретичний або практичний інтерес і потребує вивчення, дослідження чи пошуку. Таке 

визначення акцентує два аспекти розв’язання проблеми – знаннєвий і діяльнісний. Є 

проблеми, які розв’язуються засобами одного предмета, а є ті, для вирішення яких необхідні 

знання з кількох предметних галузей. Є такі, що розв’язуються впродовж уроку, а є ті, що 

потребують багато часу. Над проблемами можуть працювати як увесь клас, групи, так і 

окремі учні. Ми переконані, що «освітній шлях дитини слід вважати метапроцесом, 

синергетично пронизаним навчанням, вихованням і розвитком її особистості»311, тож у 

навчальну проблемну сферу доцільно уводити лише життєво значущі, істотні факти, явища і 

чинники, що мають виразну освітню, розвивальну й виховну функцію. Адже проблеми легко 

знаходити й порушувати. Але якщо вирішення проблем нецікаве здобувачам освіти і не 

пов’язане з їх досвідом, не формалізоване у функції проблематизованого навчання, а педагог 

і учні не розуміють, для чого слугує їх розв’язання, то затратна в часі напружена розумова 

праця позбавляється сенсу.  

Проблеми класифікують за такими параметрами: за галуззю й місцем виникнення; за 

роллю в освітньому процесі; за способом розв’язання. За першим критерієм розрізняють 

предметні, міжпредметні, урочні й позаурочні проблеми. За другим – основні й допоміжні. 

За третім критерієм виокремлюють фронтальні, групові та індивідуальні проблеми.  

Розрізняють відкриті й закриті проблеми. До перших належать нерозв’язані 

проблеми – гіпотези, що видаються правильними, але натепер не доведені. У міру 

розв’язання такі проблеми втрачатимуть статус відкритих. На відміну від відкритих, закриті 

проблеми є вирішеними. 
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В освітньому процесі розв’язання проблем входить до специфічної сфери 

проблематизованого навчання. Вибір типу проблеми узалежнюється від дидактичної мети 

уроку. Відкриті проблеми забезпечують краще засвоєння знань, а їх практичне застосування 

ефективніше будувати на закритих. 

До ключових понять проблематизованого навчання автори відносять такі: проблема, 

проблематизація, проблематизоване навчання, проблемна ситуація, проблемне запитання, 

проблемне завдання. 

Термін проблематизація пов’язаний із періодизацією розвитку свідомості й належить 

до сфери психології. Аналіз проблемних суджень дітей, підлітків і юні, дослідження змісту й 

динаміки діалогізації їх усвідомленої психічної активності дали змогу розробити наукову 

періодизацію і встановити п’ять етапів проблематизації свідомості: а) проблемно-фактичні 

дії і репліки (3-5 років); б) одноваріантні проблематичні думки і судження (6-10 років); 

в) багатоваріантні проблематичні судження, умовиводи, фантазії (11-14 років); г) проблемно-

ситуаційне осмислення довкілля, оточення і власного «Я» в ньому (15-18 років); 

д) проблемно-рефлексійне визначення світу і себе в ньому, власне проблематизація як 

система форм і методів використання проблем у мисленні й діяльності. Наведена 

періодизація розвитку свідомості вказує на віхи розвитку особистості й пряму залежність 

зростання ступеня проблематизації свідомості під впливом проблемно організованого 

навчання. 

Термін проблематизоване навчання, на противагу більш звичного для всіх 

проблемного, автори використовують не випадково.  

Учений Анатолій Фурман переконливо доводить, що проблематизація, як система форм 

і методів постановки й застосування проблем у мисленні, «не обмежується сферою 

методологічного мислення, оргтехнологією миследіяння чи досвідом професійного 

методологування, а стосується також і навчально-пізнавальної діяльності учнів і особливо 

студентів як окремого виду інтелектуального практикування, у якому навчальні проблемні 

ситуації і проблеми становлять матеріал і навіть зміст освітньої рефлексії»312.  

Термін проблемний у словниках тлумачать як прикметник до слова проблема (складне 

теоретичне або практичне питання, що потребує вирішення); присвячений дослідженню, 

вирішенню якої-небудь проблеми; який займається дослідженням, вирішенням тих чи тих 

проблем (зазвичай науково-технічних)313. З огляду на те що у наведених тлумаченнях 

прикметник проблемний більше асоціюється з академічною наукою, автори пропонують 

використовувати термін проблематизоване навчання, тобто упроблемнене, цілеспрямовано 

збагачене проблемами, які належить розв’язати учням; навчання, побудоване на 

проблемному підході. Термін проблематизація передбачає динамічність, ступеневість, 

відкритість процесу.  

За традиційного навчання педагог-предметник ставив і вирішував проблему сам. Учням 

залишалося тільки зрозуміти й запам’ятати хід його думок, формулювання, принцип і спосіб 

розв’язання. Переваги проблематизованого навчання виявляються в тому, що навіть на 

найнижчому – першому з трьох рівнів проблематизації – педагог, надавши необхідну 

інформацію, поставивши і сформулювавши проблему, вказує на кінцевий результат і 

спрямовує учнів на самостійні пошуки шляхів розв’язання.  

Другий рівень відзначається тим, що педагог спільно з учнями аналізує ситуацію і 

підводить їх до проблеми, а вони самостійно формулюють і вирішують вказану вчителем 

проблему, не маючи готового визначеного кінцевого результату. На третьому рівні учень має 

сам, без сторонньої допомоги, побачити проблему, сформулювати її й дослідити шляхи і 

способи вирішення. За потреби педагог може надати додаткову інформацію, знизити міру 

проблемності й перевести учня на більш посильний рівень проблематизованого навчання. 

Проблематизоване навчання надає перевагу самостійному здобуванню знань. Це забезпечує 

                                                             
312 Фурман, А. В. (2006). Вступ до теорії освітньої діяльності: Курс лекцій. Тернопіль, 2006, 86 с. 

Фурман, А. В. (2007). Теорія навчальних проблемних ситуацій…, 2007, с. 29. 
313 Великий тлумачний словник сучасної української мови (2003)..., 2003, с. 961. 
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їх мотивованість, усвідомленість, тривкість, пластичність, здатність учнів упевнено 

застосовувати знання на практиці, зокрема і в нових, нестандартних ситуаціях. В основі 

проблематизованого навчання – евристичне, запитальне ставлення до дійсності й здобування 

інформації. Тому ефективність освітнього процесу нерозривно пов’язують із діалогізацією і 

проблемним збагаченням314. 

Докорінна відмінність проблематизованого навчання від традиційного (в значенні 

неактуального) проявляється в упротилежненні й протиставленні властивих йому суб’єкт-

суб’єктності навчання застарілому суб’єкт-об’єктному; внутрішньої мотивації учня – 

нав’язаній зовнішній; активного здобування знань – пасивному їх одержанню; формування 

творчої системно-критично мислячої особистості з розвиненим інтелектом та емоційно-

вольовою сферою – розвиткові окремих мисленнєвих процесів; динамічності й багатства 

змісту – застиглому й фіксованому; розмаїтого уміжпредметнення – одноманітній 

однопредметності; розвитку ключових і предметних компетентностей – наданню предметних 

знань, умінь, навичок; демократичного, партнерського стилю спілкування – авторитарному; 

різноспрямованої моделі взаємодії учня і вчителя (педагог – учень, педагог – учні, учень – 

учень / учні) – односпрямованій моделі педагог – учень; різноманітності організаційних 

форм навчання (фронтальна, групова, індивідуальна) – безальтернативній фронтальній; 

варіантів правильних відповідей і рішень проблеми – єдино правильній; наявності 

рефлексії – нерефлексійності тощо.  

Проблематизоване навчання ставить за мету опанування учнями способів здобування 

якісних знань, вироблення здатності застосовувати їх у нестандартних ситуаціях.  

Обережність і повільність упровадження проблематизованого навчання пов’язана з 

недостатньою деталізованістю й складністю реалізації цієї педагогічної технології. Це 

зумовлює потребу в розкритті сутності проблематизованого вивчення матеріалу.  

Основна причина полягає в тому, що наріжний для сучасної освіти дидактичний 

принцип проблемності (проблематизації – Н. Б., С. К.) реалізується спорадично й не завжди 

ефективно. Звідси – недостатня обізнаність педагога з особливостями проблематизованого 

навчання; неконтрольоване й некероване використання проблемної ситуації для розвитку 

пошукової пізнавальної активності учнів, здобуття знань, опанування норм, засвоєння 

цінностей, розвитку пізнавальної самостійності; нерозроблена технологія застосування 

проблемних ситуацій у навчанні тощо. З огляду на недовершеність і суперечливість 

технології проблематизованого навчання, складність її системного впровадження йтиметься 

про реалізацію базових компонентів проблематизованого навчання. 

Започаткована американським філософом, психологом і педагогом Джоном Дьюї теорія 

проблемного навчання як новий тип навчання, як метод навчання, як принцип навчання 

тощо, розроблялася вченими багатьох країн. Український учений А. Фурман дає осучаснене 

й повніше визначення: «Проблемне навчання – це психолого-дидактична система змісту, 

методів, форм і засобів розвивально-діалогічного навчання, яка: а) організує у різний спосіб 

пізнавальну активність учнів як наявність, взаємозв’язок і взаємодоповнення їхньої 

індивідуальної, колективної і фронтальної пошукової роботи; б) стимулює активне 

опанування наступниками нових знань і способів дії у процесі індивідуального й спільного 

пошуку теоретичних залежностей і засобів навчального пізнання; в) зумовлює прискорене 

становлення їхніх пізнавальних потреб, мотивів та інтересів у контексті світоглядного 

збагачення ментального досвіду; г) забезпечує гармонійний розвиток мотивації, інтелекту, 

емоцій, креативності і волі»315.  

Істотною особливістю проблематизованого навчання є дослідницька діяльність учня, 

стимульована певною ситуацією, що спонукає його ставити питання-проблеми, 

формулювати гіпотези й перевіряти їх під час розумових і практичних дій. Осучаснена версія 

проблематизованого навчання трактує його як технологію розвивальної освіти, спрямовану 

                                                             
314 Бондаренко, Н. В., Васьковская, Е. Е., Косянчук, С. В. (2021). Диалогизация как ресурс изучения языка в 

контексте обновления традиционных методов обучения..., 2021, Vol. 5, № 1 (11), pp. 10-15. 
315 Фурман, А. В. (1992). Проблемное обучение..., 1992, с. 414-417. 
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на активне здобування знань, нарощування розумових і творчих здібностей, формування 

прийомів дослідницької діяльності, залучення до наукового пошуку. Проблематизоване 

навчання може бути ефективним за умови чіткої системи роботи з використанням активних 

методів. Воно розглядається насамперед як можливість употужнити творчий потенціал 

пізнавальної діяльності учнів. Сутність проблематизованого навчання полягає не так у 

розв’язанні проблеми, як у застосуванні способів і методів здобування учнями знань.  

У працях дослідників316 з’ясовано сутність проблематизації освітнього процесу; 

окреслено категорійне термінологічне поле; розкрито закономірності мисленнєвої діяльності 

під час розв’язання проблем; розроблено теоретичні засади й дидактичні аспекти 

проблематизованого навчання; схарактеризовано форми, методи і засоби 

проблематизованого навчання різних шкільних предметів; розроблено алгоритм 

проблематизованого навчання й компоненти технології, а також показники результативності. 

Проте в методиці навчання української мови, як і рідної загалом, цю проблему системно не 

розроблено, а отже, й не реалізовано. Водночас континентальне лідерство України у боротьбі 

проти вселенського зла, патріотизм і нечуваний героїзм українців в обстоюванні власної 

держави і вершинних цінностей людства, сплеск інтересу світової спільноти до української 

мови та її перспектив як офіційної мови Європейського Союзу актуалізують важливість її 

вивчення, зокрема і в аспекті проблематизації.  

Теорія проблематизованого навчання ґрунтується на стимулюванні й активізації 

пізнавальної і творчої діяльності учня шляхом постановки проблемно сформульованих 

завдань і супроводження його в процесі дослідницької діяльності. 

Проблематизоване навчання наділене такими функціями:  

1) засвоєння учнями системи знань і способів діяльності;  

2) розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей здобувачів освіти;  

3) становлення здатності творчо засвоювати знання;  

4) формування навичок творчого застосування знань і вміння розв’язувати проблеми;  

5) набуття учнями досвіду творчої діяльності.  

Завдання проблематизованого навчання – навчити здобувачів освіти доходити суті 

питання, формувати стійкі переконання, здатність до перетворювальної діяльності, 

спроможність розв’язувати проблеми.  

Розрізняють такі види проблемності: наскрізну (проблема є стрижневою для всього 

курсу); комплексну (охоплює кілька тем); тематичну (стосується кола питань у межах теми); 

ситуаційну (пов’язану з конкретними фактами й ситуаціями, що виникають тут і зараз).  

В освітньому процесі проблемність реалізується насамперед через методи 

проблематизованого навчання. З огляду на динамічність і діалектичність освітнього процесу 

усі вони взаємопов’язані, взаємодіють, доповнюють, продовжують і розвивають один 

одного. Тому педагогові-предметнику важливо бути обізнаним із теорією методів. 

У процесі проблематизованого навчання як ефективні зарекомендували себе такі 

методи: розповідь (проблематизована), лекція (проблематизована), евристична бесіда, 

частково-пошуковий, дослідницький, метод колективного генерування ідей (у невдалій 

перекладній версії – мозковий штурм), метод проєктної діяльності, ситуаційний, шість 

капелюшків мислення, текст-метод, карта думок, дерево рішень, круглий стіл, диспут, 

ігровий метод тощо. 

Виокремлення дослідниками методу проблематизованого навчання в самостійний 

спосіб пізнання умовне. Адже проблемну ситуацію можна створити за допомогою будь-

якого методу навчання: і під час розповіді, і в процесі виконання вправ і завдань, зокрема 

написання висловлень. Тому в процесі застосування різних методів бажано за можливості 

занурювати учнів у творчу ситуацію висунення припущень, пошуку, вибору оптимальних 
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способів розв’язання задач. Застосовуючи методи проблематизованого навчання, педагог не 

дає готових знань, а скеровує самостійну пізнавальну діяльність учнів у правильне річище, 

заохочує до самостійного творчого вирішення проблеми. 

Сутність проблематизованого навчання і його результативність полягають у 

сприятливому перебігові таких процесів: 

• створення проблемних ситуацій, що викликають появу і формування навчальних 

проблем; 

• усвідомлення і прийняття цих проблем здобувачами освіти; 

• розв’язання учнями проблем шляхом самостійного пошуку знань і способів їх 

здобування;  

• опанування узагальнених знань і принципів розв’язання проблем. 

Алгоритм проблематизованого навчання передбачає такі опції: виокремлення проблеми 

з проблемного тла; чітке формулювання проблеми; постановка проблемного запитання; 

створення проблемної ситуації; знаходження оптимального способу її розв’язання; за 

невдачі – аналіз ситуації й корегування шляху розв’язання або реалізація альтернативного 

маршруту. У розширеній схематичній версії проблематизоване навчання подається на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм розгортання проблематизованого навчання 

 

Проблематизоване вивчення матеріалу починається не з готового формулювання 

проблеми, а зі створення проблемної ситуації. Це пояснюється необхідністю наблизити 

проблему до учня, щоб він сприйняв її як власну. Проблемна ситуація виникає, якщо учням 

для успішного розв’язання певного пізнавального (пошукового) завдання бракує необхідних 

знань. Навчальну проблемну ситуацію створює педагог на основі пізнавального завдання або 

проблемного запитання. На відміну від звичайної ситуації проблемна передбачає мотивовану 

потребу учня та активну його особисту участь у її розв’язанні. Навчальна проблемна 

ситуація має бути максимально наближена до реальної, зрозуміла учням, посильна для них, 

розвивати інтелектуально, емоційно і духовно317. 

Проблемні ситуації групують за неостаточними параметрами, які потребують 

удосконалення з огляду на дублювання й перетинання. Це зміст навчального матеріалу 

(мовленнєві, мовні, комунікативні); інформаційна наповнюваність (комунікативно-

поведінкові, морально-етичні, соціально-політичні, наукові); характер навчальної діяльності 

(ілюстративні, оцінні, дослідні); спрямованість на пошук нового (теоретичні, практичні, 

творчі); структурний етап уроку (від мотиваційних до рефлексійно-корекційних).  

За основу конструювання проблемних ситуацій беруть проблемні запитання й 

різнотипні навчальні завдання. 

Проблемне запитання різниться від звичайного спрямуванням на дослідницький пошук 

відповіді з власної скарбниці світоглядних уявлень, знань, умінь і досвіду.  

Проблемне завдання передбачає застосування здобутих знань, набутих умінь, навичок і 

досвіду в нових умовах; маршрутизацію подальшої активної самостійної пізнавальної 

діяльності учня, спрямованої на досягнення результату – нових знань, умінь і досвіду як 

складників ключових і предметних компетентностей. Від простого проблемне завдання 
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різниться наявністю теоретичного або практичного утруднення, суперечності, подолання 

яких потребує інтелектуальних зусиль. 

Проблемні завдання різноспрямовані. Науковці виокремлюють різні типи навчальних і 

зокрема проблемних завдань: поведінкові, що стосуються обговорення й вибору моделей 

поведінки у проблемній ситуації; морально-етичні – які торкаються проблемних питань 

моралі й етики; соціально-політичні – завдання політичного й суспільного характеру; 

науково-дослідні, що передбачають вирішення наукових проблем. Проблемні завдання 

охоплюють різні поняття, категорії, рівні й аспекти, як мовні, так і екстралінгвістичні.  

Процес розв’язання проблемних завдань включає: постановку завдання вчителем; 

мотивоване його сприймання учнем; цілевизначення; виконання пізнавальних, пошукових, 

перетворювальних дій; контрольно-оцінювальні дії; рефлексійну фіксацію результатів.  

На відміну від завдання, проблемна вправа може містити кілька проблемних завдань, 

що є надлишковим і обтяжливим. З огляду на неприйнятний для проблематизованого 

навчання відтінок механістичної тренувальності й тотожність понять завдання і вправа у 

значенні «спеціальне завдання, що виконується для набуття певних навичок або закріплення 

наявних знань»318, вважаємо недоцільним виокремлення проблемної вправи й відмежування 

її від проблемного завдання, як пропонує дехто з дослідників.  

Засобом створення проблемної ситуації є також проблемна задача. На відміну від 

звичайної, вона не є простим описом якоїсь ситуації, що містить характеристику даних, 

умову і вказівку на невідоме, яке має бути розкрите на підставі цих умов. В задачі є умова, 

що містить подвійну суперечність, – суб’єктивну – між наявними в учнів знаннями і новими 

фактами, які не можна пояснити за допомогою їх, і об’єктивну, закладену в самому змісті 

тексту (твору, якщо йдеться про вивчення літератури)319. 

Проблематизоване навчання може здійснюватися на різних рівнях, які різняться 

зрослою мірою пізнавальної активності й самостійності учнів: 1) проблемний виклад 

навчального матеріалу вчителем; 2) частково-пошуковий рівень (учитель створює проблемну 

ситуацію, а учнів залучає до її розв’язання лише на окремих етапах); 3) самостійне 

розв’язування учнями проблемної ситуації, створеної вчителем; 4) самостійне бачення, 

формулювання й розв’язування учнями проблеми320.  

Важливу роль у проблематизації навчання відіграє забезпечення комп’ютерної 

підтримки процесу формування предметної і ключових компетентностей для інтенсифікації 

освітнього процесу. 

Ефективність проблематизованого навчання залежить від урахування психологічних 

закономірностей процесу вирішення проблем, адекватного добору найдоцільніших форм, 

методів і засобів. Роль учителя в дієвому застосуванні методів проблематизованого навчання 

полягає в тому, щоб правильно визначити послідовність і міру труднощів відповідно до 

пізнавальних можливостей здобувачів освіти. 

Згідно з сучасними психологічними теоріями навчання під час розв’язання проблем 

проявляються такі мисленнєві фази:  

1) ознайомлення з проблемою, або препарація;  

2) інкубація, уявне перебування у спокої;  

3) усвідомлення, осяяння, інспірація;  

4) перевірка, або верифікація.  

Ці фази мисленнєвої діяльності однаково необхідні, вони чітко не розмежовуються з 

огляду на свою синтетичність, що потребує стимулювання й оновлення. 

                                                             
318 Великий тлумачний словник сучасної української мови..., с. 160. 
319 Бондаренко, Н. В. (2008). Робота з текстом на уроках української мови..., 2008, № 5, 56 с. 

Бондаренко, Н. В. (2005). Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх 

розв’язання..., 2005. № 7, с. 5-11. 

Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2018). Соціальний аспект формування українськомовної компетентності 

старшокласників..., 2018, вип. 3, с. 99-113. 
320 Алексюк, А. М. (1981). Загальні методи навчання в школі..., 1981, с. 139. 
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Окремий розгляд кожної фази доводить необхідність поєднання раціонального та 

емоційного зацікавлення, а також аналізу й синтезу.  

У першій, початковій фазі проблема проявляється разом із обставинами, які її 

викликають, обумовлюють і пояснюють. Так виникає проблемна ситуація. Мотивація учнів 

раціональна. За відповідного спрямування на проблему у них виникає також емоційне 

зацікавлення, бажання вирішити її. Учні починають розв’язувати проблему, стикаються з 

першими перешкодами, у них з’являються припущення та ідеї.  

В інкубаційний період (друга фаза) проблема на деякий час випадає з мисленнєвого 

фокусу, але вона латентно перебуває в неперервній роботі свідомості. Проблема 

оновлюється, «перезавантажується», мобілізується й готується стрімко рушити до 

винахідницького розв’язання. Такий період у часовому вимірі нерідко надто стиснений, але 

інколи може бути й досить тривалим.  

Усвідомлення, осяяння, інспірація – третя мисленнєва фаза, у якій з’являється 

розв’язання проблеми. Зайнявши правильну позицію, можна побачити істотні відношення й 

відкрити ключові факти, що дасть змогу знайти остаточне рішення. У цей момент настає 

емоційне сприймання рішення – несподіване, повне, інтенсивне. За описом психологів, воно 

разюче відрізняється від усіх інших станів і дій. Це стан, коли людина переживає творчу 

радість і захоплення власним відкриттям. Вони раптово з’являються у свідомості, – й настає 

мить осяяння. Цей wow-ефект знаменує вершину емоційного зацікавлення у розв’язанні 

проблеми. Радість відкриття й самоствердження стають для учнів сильною мотивацією й 

винагородою за вкладену працю.  

Перевірка (верифікація) – заключна операція, четверта мисленнєва фаза, викликана 

потребою пересвідчитися в правильності розв’язання проблеми, підтвердити і підкріпити 

рішення неспростовними доказами й аргументами, щоб виключити будь-який сумнів у його 

правильності. Суб’єкт освітнього процесу знову обертає проблему, з допомогою нових точок 

розгляду і практики перевіряє точність і правильність своїх висновків і достовірність 

результатів. Нерідко вони настільки очевидні, що не потребують жодної перевірки.  

Стисло етапи розв’язання проблеми можна представити так: 1. З’ясування сутності 

проблеми. 2. Оцінка актуальності. 3. Обдумування варіантів розв’язання. 4. Аналіз переваг та 

імовірних наслідків кожного варіанта. 5. Вибір оптимального варіанта. 6. Повернення до 

резервного варіанта рішення у разі неспрацювання основного.  

Визначений хід творчого мислення становить психологічну основу 

проблематизованого навчання. Але кожна проблема є лише частиною ширшої проблемної 

упряжки і деталлю в багатопроблемній ситуації. Тому методика навчання спрямовується на 

те, щоб процедура й процеси проблематизування пристосовувалися до цих умов. Так, 

визначені психологами мисленнєві фази у навчанні трансформуватимуться у відповідні 

етапи роботи, причому окремі проблеми зумовлюватимуть і більше етапів, ніж є фаз. Це такі 

етапи навчальної роботи над проблемою як визначення, організація, аналіз, підтвердження, 

презентація: 1. Визначення проблеми й обсягу робіт; 2. Організація: формування логічних 

дерев та початкової концепції; 3. Аналіз: висунення й формування гіпотез і проведення 

аналізу; 4. Підтвердження: підтвердження достовірності гіпотези, підготовка й узгодження 

висновків; 5. Презентація фінального рішення. 

Метою фази «Визначення» є розуміння того, що проблему вибрано правильно й надалі 

ми працюємо з актуальною проблемою. Підсумки цієї фази можна оформити у таблиці. 

Фаза «Організація» має на меті логічно впорядкувати проблему, визначити пов’язане з 

нею коло питань та виокремити пріоритетні. Доцільно ієрархізувати підпроблеми шляхом 

декомпозиції основної за допомогою дерева рішень «Як?» і продовжувати роботу доти, доки 

не сформуються варіанти дій. Дерево використовують, якщо проблему сформульовано, а 

остаточного рішення немає, проте є декілька можливих варіантів.  

Наступний крок – потенційне вирішення проблеми (гіпотеза), знайдене за допомогою 

дерева «Як?». Для підтвердження гіпотези доцільно скористатися деревом «Чому?». Воно 
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будується зліва направо шляхом постановки питання «Чому це може бути вирішенням 

проблеми, доки гіпотезу не буде підтверджено або спростовано.  

Важливо, щоб під час створення дерев твердження були взаємовиключними й 

охоплювали всю сукупність даних. У цьому разі покриваються усі можливі питання або 

рішення, гарантується їх коректна згрупованість за рівнями ієрархії. Це виключає імовірні 

наслідки й прогалини і забезпечує правильні причинно-наслідкові зв’язки, а також 

неповторення тих самих рішень на сусідніх гілках. 

Такий підхід до структурованого вирішення проблеми може застосовуватися 

послідовно по фазах або з використанням окремих інструментів, доцільних і корисних у 

конкретній ситуації. 

У навчанні використовується кілька етапів роботи, з-поміж яких реалізуються лише 

функціональні у конкретній проблемній ситуації.  

Етапи навчальної роботи та особистісний ресурсний потенціал учнів, за нашими 

дослідженнями, взаємообернено – інверсійно – корелюють на основі атракційності. Вони 

прямуюють до певних стійких станів (точок тяжіння), що визначаються потенційними 

можливостями. Атракційна інверсійність особистісних ресурсів здобувачів освіти щодо 

етапності навчальної роботи ілюструється на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Атракційна інверсійність особистісних ресурсів здобувачів освіти 

щодо етапності навчальної роботи 

 

Ця атракційна модель зосереджується на консенсуальних піках, коли має місце 

своєрідний консенсус розуміння, консенсус співдіяльності, максимально наближених до 

рівноваги – результату, передбачуваного кожним етапом навчальної роботи. Аналітичні 

етапи збігаються: коли висувається й формулюється гіпотеза і здійснюється відповідний 

аналіз, учень оцінює імовірну підтримку своєї діяльності і прогнозує якісність схвалення 

результатів з боку інших і передусім учителя. Потенціал суб’єкт-суб’єктного середовища має 

бути максимально убезпечений від будь-яких негативних проявів. Якщо етапом навчальної 

роботи є визначення проблеми й обсягу робіт, то виконавець у цей час перебуває переважно 

на етапі презентації. Учень уявляє, як саме подаватиме результат, щоб він сприймався 

якнайкраще. Узалежненість результату від рівня володіння виконавцем засобами 

мультимедіа на цьому етапі є критичною. Учитель має розуміти це і зважати на 

спроможність учня креативно презентувати результат (якщо хтось не може створити 

мультимедійну презентацію, – нехай намалює, складе письмовий варіант тощо). 

На етапі організації відбувається формування логічних дерев і початкової концепції, а 

учень перебуває на етапі підтвердження. У нього виникають ідеї й сподівання щодо 
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розуміння з боку інших. Коли настає етап навчальної роботи з підтвердження достовірності 

гіпотези, підготовки й узгодження висновків, учень переживає внутрішній етап організації з 

сумнівами щодо правильності вибору доказової бази для презентації результатів. 

Проблематизоване навчання має варіативну структуру, що складається з дій (етапів, 

фаз), вибір і комбінування яких пристосовуються до виду проблеми й узгоджуються з 

вимогами до фронтальної, групової, парної та індивідуальної роботи. 

Творчий вибір може здійснюватися з-поміж таких дій (етапів):  

• ієрархізація проблеми, з’ясування, чому вона виникла, які її результати / наслідки, 

які інструменти розв’язання тощо; 

• створення (викликання) проблемної ситуації;  

• постановка й обґрунтування проблеми;  

• уведення в метод роботи;  

• розчленування проблеми;  

• вирішення проблеми за допомоги вчителя, без неї та комбіновано;  

• перевірка рішення;  

• застосування рішення 

• екстраполювання на нову тематику з проблемного контексту. 

Організація навчання здобувачів освіти самостійно розв’язувати проблеми й 

ухвалювати рішення ефективна за дотримання такої послідовності:  

1. Визначення вчителем проблемного завдання і формулювання проблемної ситуації 

для учнів.  

2. Ознайомлення учнів із ситуацією, визначення сутності проблеми.  

3. Перевірка розуміння учнями суті проблеми (опис її учнями).  

4. Групування учнів для обговорення проблеми.  

5. Застосування методу колективного генерування ідей для надання учням можливості 

визначити якомога більше шляхів (варіантів) розв’язання проблеми (без жодних вилучень і 

коментувань).  

6. Аналіз, пояснення, об’єднання ідей спільно з учнями.  

7. Обговорення переваг та імовірних наслідків реалізації кожної ідеї.  

8. Вибір найкращого варіанта і погодження його використання для вирішення 

проблеми (можна голосуванням).  

9. Вибір принаймні двох резервних варіантів на випадок неспрацювання основного.  

Дві дії становлять необхідну основу будь-якої варіативної структури, – це порушення й 

розв’язання проблеми. Решта переплітаються, перетинаються, зливаються і 

взаємовиключаються. Так, створення проблемної ситуації і порушення проблеми 

здійснюються переважно як одна дія. Уведення в метод роботи й розчленування складної 

проблеми зазвичай передує домашній і груповій роботі, у той час як фронтальна форма 

реалізується у вигляді ведення учнів дорожньою картою розв’язання проблеми. Перевірка й 

застосування рішення також можуть злитися в одну дію.  

Одна з надважливих дій у процесі проблематизації навчання залишається поза згаданим 

переліком. Це – побачити проблему, визначитися з проблемою, яку варто саме у навчанні 

порушити й вирішувати. Проблема має бути цікавою, актуальною і доступною для розуміння 

учнями, привласненою ними. 

Педагог-предметник може сформулювати проблему сам або спрямувати на неї учнів. 

Другий шлях спонукає його створювати проблемні ситуації, визначати в темі такі вузли, 

запитання, які містять суперечність. Проблемну ситуацію дидакти порівнюють із драбинкою, 

щаблями якої можна дістатися розв’язання проблеми. Створення проблемної ситуації і 

робота з нею виводить учня на проблему. Підвести до формулювання проблеми – означає 

навчити бачити проблему, усвідомити питання, що виникає в результаті поєднання 

несумісних, на перший погляд, блоків інформації. Завдяки цій здатності проблема, виявлена 

самим учнем, розв’язується ним на якісно вищому рівні розумової активності. 
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Саме наявність навмисно створених проблемних ситуацій, які викликають певну 

інтелектуальну трудність у вирішенні навчальної задачі, є стрижнем і домінантою технології 

проблематизованого навчання. Умова їх виникнення – потреба в пошуку, дослідженні, 

розкритті нового відношення, властивості, способу дії. Загальна проблемна ситуація включає 

низку часткових.  

У проблемній ситуації вбачають «початок мислення» (С. Рубінштейн). Її розглядають 

як вихідний момент миследіяння, джерело і стимул пошукової пізнавальної активності, як 

пізнавальну задачу, що характеризується суперечністю між наявними знаннями, уміннями, 

ставленнями і пред’явлюваною вимогою321. 

Проблемна ситуація є пусковим механізмом формулювання проблеми, в процесі якої 

учні здобувають знання. Проблемна ситуація ґрунтується не на незнанні учнями якогось 

матеріалу. Вона створюється на суперечливому знанні. Учні не одержують готові знання, а 

здобувають їх завдяки власній діяльності, а також опановують методи здобування знань. 

Проблемна ситуація передбачає усвідомлення людиною того, що у відомому є 

невідоме, яке можна зрозуміти й пояснити шляхом самостійного пошуку. У проблемній 

ситуації виявляються суперечності між наявними в учня знаннями і недостатністю їх для 

вирішення поставленого перед ним завдання. Проблемна ситуація створює трудність, 

подолання якої потребує від учня мисленнєвої активності. Вона спонукає під час 

ознайомлення з нібито непояснюваними явищами, фактами з’ясовувати їх, зіставляти з уже 

відомими й робити узагальнення.  

Проблемна ситуація зумовлює необхідність виходу за межі досягнутого рівня знань, 

щоб знайти невідоме й відкрити нове. Саме аналіз проблемної ситуації запускає процес 

думання, результатом якого є формулювання задачі (проблеми). Її виникнення означає, що 

вдалося виокремити дане (відоме) й невідоме (шукане). У результаті їх розмежування 

проблема набуває предметного і словесного вираження. Встановлення зв’язків і відношень 

між відомим і невідомим дає змогу шукати й знаходити щось нове, раніше невідоме. 

Водночас проблемна ситуація має бути значущою для учня, тому її виникнення має бути 

пов’язане з його інтересами й досвідом.  

Навчальна проблемна діалогічна ситуація розглядається як єдність сутності і явища, 

змістового й формального, дійсного і можливого, загального й одиничного, якості й 

кількості, причини і наслідку, обставин і ставлення до них322. 

Проблемна ситуація структурована психологічно, саме тому інтерес учнів 

стимулюється усвідомленням суперечності. А самостійність у пошуках нових шляхів 

вирішення задачі активується завдяки новизні й непередбачуваності ситуації. 

Проблемну ситуацію слід відрізняти від ситуації утруднення. На відміну від 

проблемної, така ситуація стосується виконання завдання на просте відтворення здобутих 

знань і обмежується репродуктивною мисленнєво-мовленнєвою діяльністю учнів.  

Проблемні ситуації створюються шляхом демонстрації суперечливих фактів, явищ, 

подій і спонукання здобувачів освіти самим сформулювати проблему. В основі проблемної 

ситуації – несумісність двох блоків інформації, що породжують проблему. Їх називають 

інформаційно-пізнавальною суперечністю323.  

Виокремлюють проблемні ситуації кількох типів: 1) які виникають, якщо учні не 

знають способів вирішення поставленого завдання; 2) спровоковані зіткненням учнів із 

необхідністю застосовувати здобуті знання в нових умовах; 3) викликані суперечністю між 

теоретично можливим шляхом вирішення проблеми і практичною нездійсненністю 

вибраного способу; 4) які виникають за наявності суперечності між практично досягнутим 

результатом і браком в учнів знань для теоретичного обґрунтування. 

В умовах проблемної ситуації слід дотримуватися певної послідовності етапів 

продуктивної пізнавальної діяльності: 1) виникнення проблемної ситуації; 2) факт її 

                                                             
321 Фурман, А. В. (2007). Теорія навчальних проблемних ситуацій…, 2007, с. 13. 
322 Там само, 164 с. 
323 Малафіїк, І. В. (2015). Дидактика новітньої школи..., 2015, с. 320. 
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наявності; 3) усвідомлення суті утруднень і постановка проблеми; 4) пошук способів 

розв’язання проблеми шляхом здогадки, висунення гіпотези та її обґрунтування; 

5) доведення гіпотези; 6) перевірка правильності розв’язання проблеми. 

Проблемна ситуація створюється й розвивається за таким алгоритмом: виникнення 

актуального сумніву, який перешкоджає подальшим діям → породження проблемної 

ситуації, яку потрібно вирішити → вибір рішень (учинків) → вирішення проблемної 

ситуації. 

Робота з проблемною ситуацією включає конкретні фази (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Фази роботи з проблемною ситуацією 

 

Під час створення проблемних ситуацій слід дотримуватися певних правил і вимог, 

найчастотнішими з-поміж яких є такі: спонукати учнів вибирати правильний варіант 

розв’язання проблеми й обґрунтовувати його; переходити від одиничних фактів до 

узагальнень; пояснювати явища, факти, їх зовнішню невідповідність, суперечливість; 

зіставляти суперечливі факти і явища тощо.  

Джерельним ресурсом для створення проблемних ситуацій можуть бути: життєві 

ситуації, афоризми, прислів’я, загадки, евристичні, проблемні запитання, діалог, зокрема 

сократівський; речення, текст, медіатекст, а також мовні, мовленнєві, комунікаційні 

поняття324. Дидактичний матеріал, запитання й завдання для створюваної проблемної 

ситуації повинні містити елементи відомого й шуканого. Доцільним є таке їх співвідношення, 

за якого відоме не нівелює самостійності учнів, не знецінює їх зусиль, а слугує надійним 

трампліном для пошуків, у той час як невідоме стимулює до подолання труднощів, 

спрямовує розмову і творчу активність учнів на розв’язання проблеми. 

Героїчне сьогодення українського народу пропонує унікальні життєві ситуації:  

16 березня 2022 року вночі, під час комендантської години, до бійців Збройних Сил 

України, які боронили Бориспіль неподалік Києва, пробрався учень п’ятого класу Максим. 

Хлопчик сказав, що прийшов боронити рідну Україну від російських загарбників, попросив 

записати його добровольцем і видати зброю. 

Бійці швидко розшукали маму хлопчика і попросили її не сварити юного героя.  

«Країна, де є такі діти, – непереможна! В агресора немає жодного шансу! Герої нашого 

часу – ось такі хлопці, яким навіть по 11 років», – прокоментував цей учинок мер Борисполя 

Володимир Борисенко, звертаючись до юного героя через відео. Він висловив переконання, 

що Максим має вивчати військову справу. 

Важливим компонентом роботи з проблемною ситуацією є всебічний і глибокий її 

аналіз. Гіпотетично суперечлива ситуація аналізується за такими запитаннями: 1. Що сталося 

(відбулося)? Хто учасники ситуації? Що про них відомо? 2. Чи містить ситуація проблему? 

Якщо так – у чому її суть? Які інтереси має кожна зі сторін? У чому їх суперечливість?  

3. Які аргументи можна навести на користь кожної зі сторін? 4. Яким може бути найкраще 

рішення, щоб розв’язати ситуацію? Чому саме таке? Які можливі результати / наслідки 

такого рішення? Чи можливо вирішити проблему інакше? Як саме? 

Сформулювавши проблему, учні під керівництвом учителя працюють над гіпотезою. 

Наступний етап – висунення гіпотез щодо розв’язання сформульованої проблеми. Гіпотезу 

                                                             
324 Бондаренко, Н. В. (2021). Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української 

мови..., 2021, вип. 27, с. 15-26.  
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розглядають як своєрідну стратегію вирішення проблеми. Гіпотез може бути кілька, і кожна 

з них потребує докладного розгляду й перевірки у процесі активної розумової діяльності 

учнів. Формуються групи, кожна з яких перевіряє певну гіпотезу. Потім заслуховується 

результат роботи кожної групи, аналізуються позитивні сторони й виявляються помилки. З-

поміж гіпотез вибирається безпомильна. Критерієм відбору є практика. 

Заключний етап роботи – повернення до проблемної ситуації, її розгляд і пояснення з 

погляду здобутих знань, з’ясування причин виникнення. 

Застосування проблемних ситуацій доцільне на всіх етапах навчання: пояснення, 

закріплення, контролю, рефлексії325. 

Застосування проблемних ситуацій вважається ефективним, якщо вони:  

1) сприяють усистемненню знань;  

2) доступні учням, стимулюють їх пізнавальну самостійність і активність;  

3) якщо учням недостатньо здобутих знань, але вони є достатніми для самостійного 

аналізу проблеми й знаходження невідомого.  

Порушуючи проблему, надаючи учням зразок її розв’язання і стимулюючи власний 

пошук, учитель формує в учнів уміння:  

1) усвідомлювати й формулювати проблему;  

2) зіставляти факти;  

3) встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;  

4) виділяти головне;  

5) здійснювати необхідні розумові операції та дії, системно, асоціативно й критично 

мислити;  

6) переносити здобуті раніше знання в нові нестандартні ситуації;  

7) висувати гіпотезу;  

8) добирати аргументи для її доведення;  

9) спростовувати хибні припущення й твердження;  

10) формулювати висновки тощо.  

Самостійне розв’язання учнями різноманітних проблемних ситуацій сприяє розвиткові 

в учнів таких життєво необхідних ключових і предметних компетентностей326. 

Тому бажано за можливості створювати на уроці проблемні ситуації, ставити учнів 

перед необхідністю обґрунтовувати, доводити, аргументувати, переконувати, критикувати; 

систематично практикувати різні форми самостійної роботи учнів, учити їх раціональних 

прийомів організації навчальної діяльності. Учень має опанувати спеціальні форми 

самоконтролю, рефлексії, моніторити, наскільки добре він засвоїв навчальний матеріал (це 

може бути робота з контрольними запитаннями за текстом, перевірка правильності 

виконання письмової роботи тощо). Самостійність учнів у виконанні навчальних завдань і 

тренувальних вправ має доцільно поєднуватися з дозуванням допомоги вчителя. Наприклад: 

1. На перерві після диктанту сперечалися троє учнів. Один із них доводив, що речення 

Старша сестра його вчителька не потребує ніяких розділових знаків, крім прикінцевої 

крапки. Другий наполягав, що після слова сестра потрібно поставити тире: Старша 

сестра – його вчителька. А третій заперечував обом, намагаючись довести, що тире має 

стояти після слова його: Старша сестра його – вчителька. Допоможіть учням уладнати 

суперечку. 

Створення проблемної ситуації на уроці пов’язане з постановкою пізнавальної задачі й 

проблемного запитання.  

Щоб сформулювати проблему, яка випливає з проблемної ситуації, потрібно чітко 

визначити обидві суперечливі інформації, зіставити їх, встановити тотожне й відмінне і 

розв’язати закладений у ній розумовий конфлікт, поставивши проблемне запитання 

(чому…?). Це доцільно зробити добором відповідного тексту. Наприклад:  

                                                             
325 Малафіїк, І. В. (2015). Дидактика новітньої школи..., 2015, 630 с. 
326 Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2018). Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами 

підручника української мови..., 2018, вип. 21, с. 44-56.  
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ПРИТЧА ПРО БАГАТСТВО 

Якось дуже багатий чоловік узяв свого сина в подорож країною. Він поставив за мету 

показати хлопчикові, що означає бути бідним.  

Кілька днів провели вони на фермі в дуже нужденної родини.  

А коли повернулися додому, батько поцікавився у сина, чи сподобалася йому поїздка.  

– Сподобалася, тату, – відповів хлопчик. 

– Чи побачив ти, наскільки злиденними можуть бути люди? – запитав чоловік. 

– Звичайно, – почув у відповідь. 

– А що ти зрозумів із нашої подорожі? – допитувався батько. 

І син відповів: «Я бачив, що у нас один собака, а в них – чотири. У нас басейн до 

середини саду, а в них – джерело, якому немає кінця. У нашому саду світять заморські 

ліхтарі, а в них уночі сяють зорі. У нас тераса до переднього двору, а в них – простори до 

самого горизонту. У нас невелика ділянка землі, на якій ми живемо, а в них – безкраї неозорі 

поля. Ми купуємо їжу, а вони вирощують її самі. У нас довкола будинку стіни для захисту, а 

в них – друзі.» 

Батько хлопчика закляк в онімінні. 

І тут син підсумував: «Я зрозумів, які насправді ми бідні!» 

2. Прочитайте цитату із твору Романа Іваничука. Погодьтеся з думкою філософа або 

висловіть незгоду з нею. Аргументуйте свою позицію327. 

Хтось із грецьких філософів висловив думку, що набагато краще втручатися в 

суперечку ворогів, ніж друзів, бо потім один із друзів стає тобі ворогом, а один із ворогів – 

другом. 

3. Висловіть свою аргументовану згоду або незгоду з думкою Михайла Стельмаха328. 

Сто друзів – це мало, один ворог – це багато. 

Проблемне запитання – перший крок до формулювання проблеми. 

Запитання є пусковим механізмом приведення думки в дію. Попри складність простого 

запитання воно створює лише ситуацію утруднення. Інша справа – проблемне запитання, 

коли учням пропонується самостійний пошук відповіді. Воно має містити приховану 

суперечність, невідоме, нові знання, здобування яких потребує розумових дій329. 

У завданні завжди є умова, або вихідні дані, й запитання, яке фокусує увагу на тому 

основному, де закладено джерело суперечності, яка має бути розв’язана:  

4. Слова доброзичливість, порядність, розум, кмітливість, талант, краса, сила 

означають людські якості. Поясніть, чому їх не відносять до прикметників. 

5. Доведіть, що в словах тло і тюль, ліс і лось, сіль і скло немає однакових звуків.  

Проблемне запитання потребує знаходження й аргументації рішення на вищому –

творчому – рівні. Воно створює певну інтелектуальну трудність. Щоб подолати її, 

недостатньо застосувати лише знання. Проблемне запитання ґрунтується на попередньо 

засвоєному й новому матеріалі. Воно відбиває суперечність між знанням і незнанням, 

спонукає до пізнання нового.  

Відповідь потребує активної мисленнєвої діяльності, зіставлення, аналізу фактів і явищ, 

і не тільки з реального життя.  

Особливістю проблемного запитання є те, що воно містить приховану суперечність і не 

передбачає запропонованої вчителем інформації, а тому потребує певних інтелектуальних 

зусиль. 
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Формулюванням завдань на зіставлення визначається міра самостійності учнів і 

складність пошуку. Згорнуте формулювання ускладнює пізнавальний пошук, а 

конкретизоване – полегшує його.  

На відміну від завдання й задачі, у проблемному запитанні немає даних. Учням 

належить самим знайти необхідний матеріал, проаналізувати його, визначити спосіб 

обґрунтування й вирішення проблеми. Їх пізнавальна діяльність, напрям пошуку для 

відповіді на проблемне запитання менш детерміновані. 

Проблемні запитання, що містять менший обсяг інформації для вирішення проблеми, 

забезпечують пізнавальну діяльність вищого творчого порядку. 

Водночас проблемне запитання не може бути занадто складним, щоб учні спроможні 

були самостійно шукати й знаходити відповіді на нього. Наприклад: Чому прикметники 

зелений, синій, юний пишуться з одним н, а денний, осінній, настінний – з двома н? 

Проблемні запитання міжпредметного характеру доцільно ставити учням перед 

вивченням нового матеріалу для стимулювання їх мотивації, пізнавальних інтересів, 

зацікавлення; під час опанування нових знань для підтримання мотивації (ефективні 

запитання-сходинки до опанування нових знань, відповіді учнів на запитання по ходу 

читання тощо); для формування вмінь застосовувати здобуті знання в різних, зокрема й 

нестандартних, ситуаціях, на етапі закріплення, а також перевірки і контролю знань, що 

сприяє їх поглибленню й розширенню. 

Проблематизація вивчення української мови здійснюється через опанування мови на 

основі цікавих текстів широкого спектру актуальної для учнів уміжпредметненої 

проблематики. Багатоаспектна робота зі спеціально дібраними текстами на кожному уроці 

забезпечує природне, а не нав’язане зовні, стимулювання пізнавальної, мисленнєвої та 

мовленнєвої активності учнів, а також більш ефективне функціональне вивчення мовної 

теорії330. Про можливості текстів для упроблемнення опанування української мови свідчить 

наведена проблемно сформульована тематика, закладена у підручниках української мови 

для 5-11 класів авторства Н. Бондаренко і А. Ярмолюк, Н. Бондаренко і С. Косянчука331: 

«А знаєте ви, яка сила в тій мові?» (Іван Франко). За що київського князя Ярослава назвали 

Мудрим. Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного. Яку людину 

вважають вихованою. Що означає бути сучасним. Яким має бути справжній друг і що 

руйнує дружбу. Чи завжди розуміють одне одного батьки й діти? Як не стати рабом 

речей. Чи можна стати розумнішим? Чи може місто стати розумним? Щоб пташкам не 

розхотілося жити поруч із нами… Як Україні стати країною-еко. Чи можемо ми зберегти 

Землю? Чим світ завдячує Україні, а Україна – світові? Зло знищує тих, хто йому сприяє. 

Є цінності, яким нема ціни… «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть» (Тарас 

Шевченко). З чого починається дорослість? Людина в моральних спокусах сучасності. 

Жіноча гідність і чоловіча честь. Де головні точки докладання зусиль сучасної молоді. Де 

краще жити: у селі чи в місті? Будувати життя чи пристосовуватися в житті? Чи 

можна бути щасливим не працюючи? Як зробити Україну, в якій ми живемо, Україною, про 

яку ми мріємо. Доля України вирішується в наших душах і серцях.  

Проблемні задачі, як і мисленнєві, відносять до тренування форм спілкування. Вони 

відзначаються обов’язковою наявністю особистісно значущого мотиву розв’язання і 

пов’язаної із ним мовленнєвої дії. Пізнавальні проблемні задачі – обов’язковий елемент 

евристичної бесіди. По ходу такої бесіди учитель ставить точні логічні послідовні запитання, 

створює проблемні ситуації, спрямовує пошук учнів, стимулюючи самостійне розв’язання 

ними пізнавальних задач, що в результаті має привести до формулювання певних висновків 

та узагальнень.  

Проблемна задача має творчий характер. Вона потребує більшої ініціативності 

суджень, пошуку не задіюваних раніше шляхів і способів вирішення і передбачає з’ясування 

                                                             
330 Бондаренко, Н. В. (2021). Текст-метод і досвід його ефективного застосування у навчанні мови..., 2021, 

pp. 369-378. 
331 Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2017). Українська мова..., 2017. 
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причинно-наслідкових зв’язків, визначення наступності фактів, явищ, подій, виявлення міри 

їх прогресивності. Самостійний пошук може здійснюватися на базі підручника та інших 

джерел інформації, зокрема електронних. 

До проблемних завдань відносять: актуалізацію проблемного формулювання 

соціокультурної теми уроку; оприявнення спірного твердження; проблемне запитання на 

основі тексту на активізацію мислення та емоційно-ціннісної сфери пізнання; створення 

проблемної ситуації (на основі тексту, медіатексту, афоризму, чужого або власного досвіду, 

наочного зображення тощо); дослідження світогляду діяча; створення висловлювання, тему 

якого сформульовано як проблему; завдання на смислову / емоційну паралель для 

компаративного аналізу тощо. Ефективні також ігри на спільний пошук рішень; підготовку 

письмових пропозицій щодо розв’язання проблеми; активізацію аргументованого мовлення й 

контраргументації в проблемних ситуаціях; визначення й формулювання позицій у процесі 

спільної діяльності; практику спілкування у формі дискусії тощо. 

З огляду на те що уміжпредметнення створює сприятливі умови для виникнення 

проблемних ситуацій міжпредметного характеру, вони особливо ефективні за 

проблематизованого навчання332. Міжпредметне пізнавальне творче завдання містить 

навчальну проблему, розв’язання якої потребує залучення знань з інших предметів. 

Проблемні ситуації міжпредметного характеру можуть створюватися за допомогою 

розповідей, експерименту, спостереження, аналізу, зіставлення, узагальнення інформації 

тощо.  

Проблемні пізнавальні завдання мають відповідати таким вимогам:  

• бути мотивованими;  

• випливати з предметного змісту, не порушуючи системи знань і логіки науки;  

• передбачати аналіз конкретного, а не абстрактного навчального матеріалу;  

• бути посильними, враховувати актуальний рівень розвитку учнів та їх підготовки, 

що створює умови для виконання задачі;  

• містити інформацію, необхідну для розвитку інтелекту, уяви, творчих здібностей;  

• бути придатними як для індивідуального, так і для групового й колективного 

виконання (усім класом);  

• передбачати володіння необхідними способами вирішення задач спочатку з 

педагогом і врешті самостійно;  

• відзначатися часовою ощадністю. 

Проблемні завдання дають змогу з’ясувати й пояснити причину факту, події, явища; 

зіставити суперечливі поняття, факти, явища, події за певними ознаками; зробити 

узагальнення; виявити, сформулювати й обґрунтувати суперечливість понять, фактів, явищ, 

подій; вибрати правильне рішення; пояснити свою позицію тощо.  

Проблемні й творчі завдання використовують:  

1) під час проблематизованого викладу матеріалу;  

2) у ході евристичної бесіди із застосуванням частково-пошукового методу розв’язання 

проблеми;  

3) під час викладу матеріалу з проблемним завданням; 

4) для активного повторення; 

5) у процесі самостійного розв’язання учнями пізнавально-пошукових завдань – 

класних і домашніх.  

Пізнавальний, інтелектуальний і творчий потенціал здобувачів освіти употужнюється 

зміщенням центру тяжіння з післяурочного етапу на передурочний, коли учні, виконуючи 

відтерміноване завдання, занурюються в проблему заздалегідь і розглядають її всебічно, 

працюючи з різними джерелами інформації. Це дає потужний поштовх розвиткові 

самостійності й нестереотипного мислення. 

                                                             
332 Бондаренко, Н. В. (2021). Ресурсний потенціал уміжпредметнення у компетентнісному навчанні мови..., 

2021, pp. 107-116.  



176 

Систематичне використання в освітньому процесі проблемних завдань підвищує рівень 

і якість знань, розвиває творче мислення учнів.  

Наведемо приклади таких завдань333. 

6. І. Прихильники рішучого очищення української мови від запозичень уклали 

словник334. Ось як вони замінили слова іншомовного походження питомо українськими 

(Табл. 1). 

 

Таблиця 1. Зразок заміни слів іншомовного походження питомо українськими 

 
 

ІІ. Чи погоджуєтеся ви з пропозицією укладачів словника? Обґрунтуйте свою позицію, 

підтверджуючи її аргументами.  

ІІІ. Випишіть питомо українські слова, яким ви пропонуєте надати перевагу над 

словами іншомовного походження. Складіть і запишіть речення з трьома словами на вибір. 

7. Підготуйтеся провести круглий стіл на тему «І чужому научайтесь, й свого не 

цурайтесь» (Тарас Шевченко). Уявіть, що ви – відомі мовознавці. Розділіться на прибічників 

радикального очищення мови від слів іншомовного походження і незгодних. Виробіть і 

надайте письмові пропозиції, як упорядкувати використання слів іншомовного походження в 

українській мові.  

8. У деяких маршрутних таксі можна прочитати такий напис: «Проїзд по місту Київ 

10 гривень». Виступіть на зборах приватних перевізників і переконайте їх поміняти 

таблички.  

9. І. Прочитайте речення без розділових знаків. Як ви їх зрозуміли?  

1. Дозволити не можна заборонити. 2. Говорити не можна мовчати. 3. Зробити не 

можна відкласти. 4. Забрати не можна залишити. 5. Зволікати не можна спішити. 6. Купити 

не можна відкласти. 7. Погодитись не можна відмовитися. 8. Відмінити не можна 

продовжити. 9. Повернутися не можна залишатися. 10. Наступати не можна оборонятися. 

ІІ. Що слід зробити, щоб смисл речень став доступним?  

ІІІ. Перебудуйте кожне речення двічі, поширивши їх другорядними членами, й 

запишіть. Простежте, як зміна логічного наголосу та пунктуаційного оформлення 

переінакшує смисл висловлювання. 

ІV. На прикладі складених вами речень обґрунтуйте важливість розділових знаків у 

мові. 

10. Учасники гри діляться на групи. Кожна вибирає картку з формулюванням 

глобальної проблеми людства. Завдання – довести, що саме ця проблема найважливіша. 

Час – 3 хвилини. Переможця визначає журі за найпереконливішими аргументами. 

11. Гравці діляться на групи. Кожній пропонується проблема, яку слід обговорити, а 

також сформувати й оприявнити шляхи її розв’язання. 

12. Пропонується проблема. Учні групуються у дві команди – оптимістів і песимістів – 

та обирають капітанів. Гравці першої команди виступають із оптимістичними твердженнями 

                                                             
333 Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2017). Українська мова..., 2017. 
334 Береза, Т., Зубрицька, І., Зелений, Ю. (2015). Мова – не калька..., 2015, 664 с. 
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щодо заявленої проблеми, а гравці другої – із запереченнями. Кожна команда має виробити 

узгоджену позицію й оприявнити її через капітана.  

Важливу роль у проблематизації навчання й інтенсифікації освітнього процесу загалом 

відіграє забезпечення комп’ютерної підтримки процесу формування предметної і ключових 

компетентностей. Використання комп’ютерних завдань розвиває когнітивну пластичність – 

здатність знаходити найбільшу кількість різних розв’язань проблеми. В учнів розвиваються 

здібності до антиципації, стратегічного планування. Вони освоюють наочно-дієві операції 

мислення. 

Компетентнісний підхід зрушив традиційні уявлення й поставив методи 

проблематизованого навчання у ряд найзапитаніших. Широке їх використання сприяє 

розвиткові пізнавальної активності й самостійності учнів, становленню творчої особистості.  

Методи проблематизованого навчання відбивають різний рівень пізнавальної 

активності й самостійності учнів, узагальнену характеристику її структури. Кожен метод 

проявляється у словесній, наочній та практичній формах. 

Із трьох описаних І. Лернером і М. Скаткіним проблемних, або проблемно-пошукових, 

методів принаймні два – проблемного викладу й дослідницький – практично збігалися з 

пояснювально-ілюстративним, або методом повідомлення нових знань. Вони не знаходили 

повноцінного застосування в межах традиційного вивчення більшості розділів та аспектів 

курсу української мови, зокрема алгоритмізованої орфографії, на відміну від пунктуації.  

Проблемно-пошукові методи використовують із метою розвитку навичок осмисленої 

творчої навчально-пізнавальної діяльності, яка забезпечує максимальну глибину, стійкість і 

надійність засвоєння знань та компетентне їх застосування. Активний розвиток теорії 

проблематизованого навчання й посилення впливу відповідних методів стимулює процес 

компетентнізації освіти335.  

Переваги методів цієї групи полягають у тому, що вони більшою мірою, ніж 

пояснювально-ілюстративні, стимулюють пізнавальний інтерес учнів, їхню когнітивну 

діяльність, потребу в нових знаннях, творчу активність і самостійність; забезпечують 

розумовий розвиток; розкривають і розвивають творчі здібності й інтелектуальний 

потенціал; створюють умови для опанування різних способів здобування знань, досвіду 

пошукової діяльності; сприяють глибшому пізнанню мовних та екстралінгвістичних фактів, 

явищ, закономірностей, більш усвідомленому і стійкому їх засвоєнню; виробляють здатність 

самостійно орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях; вчать долати труднощі; сприяють 

формуванню системного критичного прогностичного мислення тощо. 

Основу проблематизованого навчання становить метод проблематизованого подання 

матеріалу вчителем. Цей метод не применшує значення пояснювально-ілюстративних і 

репродуктивних методів. Він реалізує їх на якісно вищому рівні, збагачуючи новим 

аспектом – проблематизованим поданням інформації. Метод розглядають як перехідний від 

інформаційно-повідомлювальних методів до проблемних або дослідницьких. Його специфіка 

в тому, що перш ніж повідомити нові знання, педагог-предметник порушує перед учнями 

проблему, визначає навчально-пізнавальне завдання, розкриває доказову базу, зіставляє різні 

суперечливі погляди на розв’язання проблеми, формулює передбачення, гіпотези, перевіряє 

їх, аргументовано доводить доцільність одних підходів і неконструктивність інших, надає 

систему готових рішень проблеми, розкриває шляхи їх пошуку, показує нелегкий, але 

доступний спосіб / шлях її розв’язання, логіку наукового відкриття, його кінцеві результати, 

аналізує їх, ознайомлює з методами творчої діяльності.  

Учень не тільки відстежує розвиток думки вчителя, розгортання логіки його міркувань, 

аргументів, зіставлень, висновків, приймає, усвідомлює й запам’ятовує готові висновки, а й 

ознайомлюється з творчою пошуковою діяльністю, методами науки і способами творчої 

пошукової роботи, законами евристичного мислення, усвідомлює й запам’ятовує способи 

розв’язання проблеми, відтворюючи їх у межах репродуктивної діяльності. Це зумовлює 

                                                             
335 Бондаренко, Н. В. (2019). Компетентнізація шкільної освіти…, 2019, с. 124-135. 
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потребу учня в нових знаннях з огляду на брак їх, попри відтворювальний характер пошуків. 

Учні стають самовидцями й співтворцями наукового пошуку, в якому задіяно різні джерела, 

форми й засоби навчання. Метод проблематизованого викладу інформації оптимальний для 

розвитку логічного мислення. Він готує ґрунт для учнівських висновувань. 

Частково-пошуковий метод є передвісником самостійного розв’язання проблеми 

учнем. Застосування методу скеровує його на формування здатності бачити проблему, 

виокремлювати її, відмежовувати від простого запитання й завдання, а також цілеспрямовує 

на запитування, припущення, збір і формулювання доказів, висновування тощо. 

Частково-пошуковий метод спонукає учнів виявляти вищий рівень пізнавальної 

активності й самостійності. Це досягається залученням їх до пошукової діяльності на 

окремих етапах освітнього процесу.  

Застосування частково-пошукового методу пов’язане з перетворенням змісту навчання. 

Доцільно розкласти проблему на підпроблеми, або завдання, встановити послідовність їх 

розв’язання, тобто визначити логічний шлях її цілісного вирішення. Одні проблеми 

розв’язуються за активної участі педагога, інші – учнями самостійно. 

Назва частково-пошукового методу зумовлена тим, що учні, яких залучають до 

пошукової діяльності, беруть активну участь у розв’язанні досліджуваних проблем, під 

керівництвом педагога послідовно, покроково розв’язують проблему. Сутність методу 

полягає в розв’язанні пізнавальних завдань, поставлених педагогом або самими учнями, й 

організації активного пошуку. Характерною ознакою частково-пошукового методу є те, що 

завдання дослідницького характеру учні виконують не повністю – від початку до кінця, а 

лише частково – на окремих етапах освітнього процесу. Це можуть бути етапи пояснення 

нового матеріалу, з якого учні вже мають певні знання, а також повторення й закріплення 

знань, або спеціальні присвячені цьому уроки із використанням узагальнювальних таблиць і 

схем. З-поміж етапів найвідповідальнішим є розроблення гіпотези. Щоб її сформулювати, 

більше того, – запропонувати не одну, а кілька, потрібно актуалізувати наявні знання, 

висунути гіпотезу, визначити способи її перевірки, спрогнозувати кінцевий результат, 

спланувати логістичні етапи розв’язання проблеми, проаналізувати здобуті результати, 

сформулювати висновки.  

Слід фокусувати увагу на тому, щоб частка самостійної розумової та практичної 

діяльності учнів була якомога більшою.  

Майстерність педагога оцінюється його вмінням виділити частку роботи, яку учні 

спроможні виконати самостійно. Педагог-предметник визначає шляхи розв’язання проблеми, 

повідомляє учням нові знання, застосовуючи евристичну бесіду (її розглядають як один із 

різновидів частково-пошукового методу); продумує, чітко формулює і ставить у певній 

послідовності запитання пошукового характеру, для відповіді на які учням бракує знань і 

досвіду. Це породжує суперечність і спонукає учнів до пошуку. Педагог формулює 

суперечність, скеровує учнів у потрібному напрямі з метою витлумачення чи відтворення 

здобутих раніше знань; створює умови для того, щоб учні самі побачили й осмислили 

проблему, проте не підказує способу її розв’язання. 

Завдяки частково-пошуковому методові учень у ході спостережень над мовним 

матеріалом здобуває нові знання; на пропозицію вчителя здійснює певний пошук; сприймає, 

осмислює, формулює проблему, бере участь у її розв’язанні; на окремих етапах дослідження 

активно шукає способи вирішення проблеми, частково розв’язує її; робить висновок із 

наведених даних, висуває припущення (гіпотезу), добирає докази, пропонує способи 

доведення гіпотези.  

Застосування проблемно-пошукових методів ефективне на етапах ознайомлення учнів 

із новим матеріалом, якщо його зміст передбачає формування понять, засвоєння законів, 

розкриває причинно-наслідкові зв’язки між фактами і явищами, веде до певних узагальнень і 

водночас не є зовсім новим для учнів, логічно продовжує вивчене раніше, доступний для 

самостійних висновків. Використання проблемно-пошукових методів доцільне також на 

етапі закріплення, оскільки потребує відповідної підготовки.  
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Необхідно дати інформаційний стимул, привід для інтелектуальної й мовленнєвої 

діяльності учнів, мотиваційно простимулювати їх, порушити проблему, викласти 

суперечливі або протилежні погляди на неї, запропонувати підтвердити наведену тезу або 

спростувати альтернативну тощо. 

Застосування проблемно-пошукових методів ефективне щодо вивчення таких 

правописних тем як велика буква й лапки у власних назвах; подвоєння букв, що позначають 

приголосні при збігові їх на суміжжі кореня й суфікса (за умови зіставлення їх зі словами, де 

такого збігу немає: цінний – юний); подвоєння букв д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш в іменниках ІІІ 

відміни в орудному відмінку однини перед закінченням -ю за умови зіставлення їх зі 

словами, де подвоєння немає через збіг приголосних: подорожжю – честю тощо. 

Компетентнісний підхід до навчання української мови зумовлює визначальну роль 

принципу текстоцентризму й пріоритетну роль методу евристичної бесіди і текст-методу у 

зв’язку з роботою над текстом, яка стає обов’язковим структурним компонентом кожного 

аспектного уроку й уроку розвитку зв’язного мовлення, засобом формування предметної і 

ключових компетентностей у єдності всіх складників – знань, умінь, досвіду, ціннісних 

ставлень, емоційного інтелекту, здатності застосовувати компетентності.  

Така робота може бути організована методом евристичної бесіди, основою якої є 

навчальний діалог між учителем і учнями. Під час бесіди педагог розкриває зміст частково 

відомого учням матеріалу з допомогою системи навідних запитань, а учні, відповідаючи на 

них, сприймають, усвідомлюють, засвоюють його й доходять самостійних висновків та 

узагальнень. Завдяки евристичній бесіді учень поелементно, поопераційно набуває досвіду 

творчої діяльності, яка забезпечує цілісне розв’язання проблемної задачі, що потребує 

застосування дослідницького методу.  

Завдяки системі запитань шляхом індукції учитель підводить учнів до самостійного 

визначення нових понять, формулювання визначень і правил на основі аналізу мовних 

фактів, явищ і закономірностей, виконання певних операцій із залученням їх власного 

досвіду (виділення істотних ознак, встановлення нових зв’язків, розкриття причинно-

наслідкових залежностей); прогнозує відповіді учнів, зокрема й помилкові, коригує і 

доповнює їх, виправляє помилки, використовує наочність як опору для усвідомлення учнями 

нових зв’язків між фактами і явищами, підбиває підсумки, формулює висновки. 

Усе це сприяє розвиткові в учнів умінь відслідковувати логіку розгортання думки, 

аналізувати, виділяти головне, самостійно розв’язувати окремі завдання дослідження, 

здійснювати певні його етапи; наближає до самостійного розв’язання проблем; сприяє 

активізації розумової і мовленнєвої діяльності, розвиткові логічних і творчих форм 

мислення, винахідливості, уяви, а «соціальна активність, особистісна інтеракційність 

актуалізуються у відповідь на динамічність систем і виклики глобалізованого світу»336. 

Так, під час опрацювання правопису власних назв поглиблюються та розширюються 

відомості, засвоєні учнями в початковій школі. Особлива увага звертається на вживання 

великої букви у складних географічних назвах, пов’язаних із розходженням значень власних 

і загальних назв, а також на значення другого їх компонента, який може бути як 

повторюваною родовою назвою (Чорне море, Балтійське море), так і складником однієї 

власної назви (Біла Церква). Тому вивчення теми «Загальні і власні назви. Велика буква й 

лапки у власних назвах» доцільно починати зі створення проблемної ситуації на основі 

тексту, яка виводить на формулювання правила337. 

13. І. Прочитайте народну казку.  

СТАРЕ СІДЛО 

Бідний селянин геройськи воював під час семилітньої війни. Після чергової битви сам 

прусський король Фрідріх відзначив його.  

                                                             
336 Косянчук, С. (2019). Атракція соціально спрямованих педагогічних технологій…, 2019, с. 119. 
337 Бондаренко, Н. В., Ярмолюк, А. В. (2005). Українська мова..., 2005, с. 22. 
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Скінчилася війна. І от якось селянин орав своє поле. Коли це їде король. Він упізнав 

селянина й запитав, як тому живеться. «Людина завжди має боротися зі злиднями, щоб мати 

свій шматок хліба», – відповів селянин. 

Тоді король спитав у селянина, що той бажає дістати в подарунок.  

«Ой! – зітхнув селянин. – Нічого не треба. Проте, якщо ваша ласка, то я з радістю 

прийняв би якесь старе сідло». 

Звичайно, король не відмовив. Однак селянин попросив і грамоту* на те сідло. Король 

дав йому і грамоту. 

Наступного дня селянин подався до пана, що жив неподалік у маєтку під назвою Старе 

Сідло, та й каже: «Старе Сідло король подарував мені. Ось вам королівська грамота. Прошу 

передати маєток». 

Звісно, пан подався до короля скаржитися. Та король визнав свою грамоту і залишив 

маєток за селянином. А панові дав інший маєток.  

* Г р а м о т а – тут: офіційний документ на право володіння чимось. 

ІІ. Яке мовне правило дало змогу селянинові перемудрити короля, пана і стати 

багатим?  

За всіх своїх позитивних рис частково-пошуковий метод не формує в учнів цілісного 

бачення усього шляху пошуку, а лише готує до нього. 

На розв’язання завдань вищого, творчого рівня спрямований дослідницький метод.  

Дослідницький метод визначають як обумовлену принципами навчання систему 

регуляційних правил підготовки педагогом навчального матеріалу й організації ним 

самостійної роботи учнів із розв’язання проблемних завдань із метою засвоєння нових 

понять і способів діяльності, усамостійнення, розвитку мотиваційної, світоглядної, 

інтелектуальної, творчої, емоційно-вольової та інших сфер.  

Дослідницький метод ставить за мету підготувати учнів до виконання навчальних 

завдань на максимальному рівні пізнавальної активності й самостійності. Саме в 

дослідницькій діяльності найповніше проявляються ініціативність і творчий пошук 

особистості.  

Дослідницький метод характеризується сукупністю прийомів, які забезпечують 

діалогізований проблематизований виклад з елементами дискусії, а також самостійну роботу 

учнів пошукового характеру. Він стимулює творчу діяльність учнів, забезпечує формування 

здатності самостійно здобувати знання, досліджувати предмет / явище, висновувати, 

застосовувати знання практично. Методично грамотне застосування дослідницького методу 

сприяє розвиткові в учнів системного продуктивного мислення.  

Застосовуючи зазначений метод, педагог-предметник аналізує матеріал, ставить 

проблему, визначає пізнавально-практичні завдання, проводить стислий інструктаж із метою 

організації діяльності учнів із набуття досвіду пошукової творчої діяльності, скеровуючи їх 

на самостійне розв’язання проблеми загалом, а не лише на окремих етапах. Реалізація методу 

передбачає самостійне вивчення здобувачами освіти джерел, спостереження, інші пошукові 

дії, самостійну пошукову діяльність. Так учням забезпечується можливість практично 

ознайомитися з логікою і методами дослідження завдяки реальній пошуковій діяльності, 

спрямованій на розв’язання системи мисленнєвих задач.  

Учні досліджують невідомі їм факти і явища, зіставляють, узагальнюють, 

систематизують і класифікують їх; самостійно визначають проблему, екстраполюють її на 

дійсність; висловлюють здогадки, передбачення, формулюють гіпотези, перевіряють їх; 

роблять висновки, пересвідчуються в їх правомірності; самостійно виконують нові 

пізнавальні завдання або застосовують нові способи для розв’язання виконуваних раніше 

завдань.  

Цінність методу полягає в тому, що учень самостійно шукає шляхів розв’язання 

проблеми, планує свої дії сам або за незначної допомоги вчителя, виокремлює підпроблеми, 

визначає послідовність їх розв’язання, вирішує безпосередньо, сам доходить висновків, 

узагальнень і формулює їх.  



181 

За дослідницького методу пізнавальна активність і самостійність учнів досягає 

максимуму. У процесі самостійної пошукової діяльності учень відтворює здобуті знання, 

набуті вміння, навички, досвід, підпорядковуючи їх опануванню нових знань, а також 

методів і прийомів творчого розв’язання проблем.  

Незважаючи на те що пояснювально-ілюстративний і частково-пошуковий та 

дослідницький методи відбивають протилежні типи пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти – репродуктивний і пошуковий, ці методи взаємодіють. Так, повідомляючи теоретичні 

відомості, вчитель звертається до учнів із запитаннями або пропозицією поміркувати над 

чимось, самим зробити висновок. 

Проблематизація освіти передбачає продуманий добір дидактичного матеріалу, який 

мав би проблемно-пізнавальний, розвивальний і виховний характер, розкривав би якусь 

проблему чи описував проблемну ситуацію, містив питання, яке наводить на роздуми й 

потребує розв’язання, справляв би емоційний вплив на учнів.  

Результатом успішного застосування методів проблематизованого навчання, за 

А. Фурманом, має стати самостійність пошукової пізнавальної, регуляційної, смислової та 

рефлексійної діяльності учня, розуміннєве оперування особистісними смислами за типових, 

нових і нестандартних умов життєактивності, особиста відповідальність за процес, якість, 

результат навчання й самоосвіти, усвідомлення своєї індивідуальної непересічності й 

унікальності.  

Водночас науковці застерігають від квазіпроблемності у навчанні, застосування 

методів проблематизованого навчання щодо матеріалу, який чинить їм опір (наприклад, 

повідомлення фактичної інформації), марнування часу на те, що підлягає запам’ятовуванню 

та не потребує надзусиль для виведення складних закономірностей і правил з огляду на брак 

в учнів відповідних знань і досвіду. 

Слід уникати квазіпроблемності, коли до проблематизованих відносять звичайні 

традиційні завдання: списати, ставлячи на місці крапок пропущені букви; зіставити 

написання слів зі спрощенням приголосних і без нього; згрупувати виділені слова за 

частинами мови; визначити й обґрунтувати відмінок слова, належність слова до певної 

частини мови (прикметника або дієприкметника) у словосполученнях; записати речення, 

знявши скісну риску [на місці написання прислівника й іменника з прийменником: вивчити 

вірш на/пам’ять, подарунок на/ пам’ять; часток разом або окремо: тож / то ж]; утворити 

назви професій від поданих основ слова; дописати першу (другу) частину прислів’їв тощо. 

Не містять проблем і прості ситуаційні завдання, які дехто відносить до проблематизованих і 

серед яких нерідко трапляються надумані ситуації (як друга): 1. Ти прийшов зі школи пізніше. 

Поясни мамі причину. 2. Ти прийшов після весняних канікул засмаглий. Розкажи 

однокласникові, де ти відпочивав. Не варто зводити у ранг проблемного узгодження 

незмінюваних іменників типу салямі (смачний), шимпанзе (кумедний), Міссісіпі 

(повноводий), Баку (вечірній), що регулюються чітким зрозумілим правилом.  

Недоліками проблематизованого навчання вважають його малопридатність для 

формування суто практичних умінь і навичок; затратність у часі для засвоєння певного 

обсягу знань. 

До слабких сторін методів проблематизованого навчання порівняно з репродуктивними 

відносять низьку ефективність при вивченні зовсім нового для учнів матеріалу, що виключає 

можливість опори на попередній досвід; низьку результативність при формуванні умінь і 

навичок, заснованих на демонструванні й наслідуванні; недоцільність застосування при 

опрацюванні складних тем з огляду на передчасність самостійного пошуку; більші часові 

витрати на опрацювання матеріалу; недостатню ефективність у формуванні нескладних, 

проте необхідних умінь і навичок, коли наслідування й демонстрування важать більше, ніж 

власний пошук учнів. 

Доцільний вибір методу передбачає оцінку методу на основі чітко визначених 

науковцями узагальнених критеріїв. Вони враховують: етап навчання; логіку його 
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розгортання; характер навчально-пізнавальних завдань; прогнозований рівень самостійності 

учнів. 

Висновуючи, зазначимо, що застосування компонентів проблематизованого навчання 

сприяє оптимальному й перспективному застосуванню творчого потенціалу здобувачів 

освіти.  

Переваги проблематизованого навчання визначаються природним стимулюванням 

пізнавального інтересу й особистісної мотивації учнів, можливістю застосування логічних 

операцій і розумових дій, значним обсягом і високою якістю здобутих знань, 

прогресуванням інтелектуального розвитку учнів, діалектичністю й неординарністю їх 

мислення, високою мірою самостійності здобувачів освіти. 

Майстерність педагога в застосуванні компонентів проблематизованого навчання 

полягає в тому, щоб правильно визначити послідовність і міру труднощів у навчанні 

відповідно до пізнавальних можливостей здобувачів освіти. 

У процесі проблематизованого навчання здобувачі освіти: дізнаються про те, як було 

здобуто знання; ознайомлюються зі способами розв’язання наукових проблем, 

усвідомлюють, запам’ятовують і репродуктивно відтворюють їх; вчаться моделювати 

проблемні ситуації різних типів; створювати ситуації пошуку; асоціативно й критично 

мислити; переносять здобуті раніше знання, вміння й навички, досвід у нові нестандартні 

ситуації; здобувають досвід творчої діяльності; вчаться робити припущення щодо способів 

(зокрема й альтернативних) розв’язання певної проблеми, а також комбінування відомих 

способів у новий; формулювати гіпотези; розв’язувати життєві проблемні ситуації 

практично; розвивають творчі здібності.  

Основними показниками ефективності проблематизованого навчання, за визначенням 

А. Фурмана, є: «а) істотне підвищення якості оволодіння учнями знаннями, нормами, 

цінностями і забезпечення можливостей їх раціонального використання в нових умовах 

поведінки, спілкування, діяльності; б) формування пізнавальних мотивів та інтересів, 

бажання вчитися; в) розвиток творчих здібностей та емоційно-вольових якостей учнів; г) їх 

особистісна самореалізація»338.  

До перспективних напрямів дослідження належать: компетентнісний потенціал методів 

опанування української мови як однієї з офіційних мов Європейського Союзу; 

увідповіднення змісту й методики її навчання євростандартам; оновлення й механізми 

функціонування методів проблематизованого навчання; характер творчої діяльності, яка 

залежно від мотивів, мети, завдань і змісту навчання має різну структуру й організовується 

різними способами; спільноповедінкові аспекти педагога й учнів у процесі 

проблематизованого навчання; його інформаційно-комп’ютерне забезпечення, застосування 

мережних технологій тощо.  
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2.6. DIGITAL TOOLS OF TEACHING FOR FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY 

 

2.6. ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

XXI століття – це століття потужних змін та проривів у суспільній свідомості, науці, 

техніці, освіті. Все це стало немислимим без стрімкого поширення цифрових технологій, за 

допомогою яких проєктуються будинки, мости, вимірюється рівень безпеки транспорту, 

здійснюються віртуальні подорожі найбільш віддаленими місцями планети та Всесвіту, 

обговорюються проєкти, налагоджуються зв’язки з іноземними партнерами, встановлюється 

відеозв'язок з близькими, які мешкають в інших країнах, здійснюється навчання в 

Університетах світу, вивчаються іноземні мови. Зважаючи на це, перед галуззю освіти стоїть 

важливе і складне завдання – прилаштувати методи, форми навчання й викладання до потреб 

сучасного цифрового суспільства, що дозволить швидко й ефективно працювати та 

навчатись в інформаційному полі, обмінюватись думками, контентом. Особливо ця проблема 

стала актуальної для Університетів, що готують майбутніх учителів, які в майбутньому 

будуть працювати в закладах загальної середньої освіти й вчити дітей майбутнього за 

допомогою цифрових інструментів, зрозумілих їх поколінню. 

На сьогодні проблема використання цифрових технологій під час навчання іноземних 

мов здобувачів закладів вищої освіти є актуальною та недостатньо вивченою, оскільки 

кожного дня створюють нові ресурси, удосконалюються розроблені раніше, перед 

викладачами та студентами з’являються все нові виклики та проблеми. Серед науковців, які 

розглядали той чи інший аспект досліджуваної наукової проблеми можемо відмітити: 

Черненко А. В., Іванюк І. В.. Конопляник Л. М., Стрельчук Я. В., Шалацьку Г. М., 

Лященко В., Морську Л., Овчарук О. В., Kidd D., Bachmair B. та інших. Проте, останні 

дослідження свідчать про на важливість окреслення й характеристики цифрових 

інструментів, які використовуються у процесі викладання іноземних мов майбутнім 

учителям у закладах вищої освіти. 

Поняття цифрових технологій в науковій літературі. Звернемось до поняття 

«цифрові технології» в науковій літературі. Як зауважує А. В. Черненко339 цифрові 

технології є логічним продовженням комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Комп’ютерні технології мали широке використання у процесі оволодіння 

іншомовною комунікативною компетентністю дітьми, підлітками, майбутніми фахівцями, 

так і дорослими ще з 80-х рр. XX століття. Це, в свою чергу, призвело до виокремлення 

нового напрямку в методиці викладання іноземних мов і культур, CALL (Computerassisted 

language learning). 

Наукові дослідження автора дають підставити зробити висновок, що спочатку термін 

«цифрові технології» вживався для позначення технологій, що містять двійковий код, однак 

через розповсюдженість різних приладів (комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, 

смартфонів та ін.) слово «цифровий» перейшло у більш широке використання і стало 

синонімом слова «електронний», «комп’ютерний», «той, що можна реалізувати за 

допомогою www». Разом з тим відбуваються і зміни термінології для опису технічних 

засобів: поступово відбувається витіснення терміну «інформаційно-комунікаційні 

технології» більш сучасним терміном «цифрові технології». Таким чином, під цифровими 

технологіями розуміється широкий спектр інструментів і ресурсів, що містять інформацію, 

представлену у різних форматах, на базі різноманітних девайсів та гаджетів. Сам термін 

«цифрові технології», який є на сьогодні є більш сучасним та зрозумілим для нового 

покоління, розглядається, як об’єднання комп’ютерних, електронних, інформаційних, 

інформаційно-комунікаційних та телекомунікаційних технологій.  

                                                             
339 Черненко, А. В. (2019). Цифрові технології у процесі навчання майбутніх учителів іноземних мов. Збірник 

наукових праць «Педагогіка та психологія». 61, 195-196. 
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Сфокусуємо свою увагу на принципах за якими здійснюється оцінка та відбір цифрових 

інструментів удосконалення іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної 

компетентності у закладах вищої освіти. Нам імпонує класифікація принципів, розроблена 

експертом з мови та педагогіки Кембриджського університету Д. Кідд. До кожного принципу 

автор підібрала серію запитань, які можна поставити про цифровий ресурс з метою надати 

оцінку його відповідності змісту навчання, а також навела приклади типів ресурсів, до яких 

вони можуть застосовуватись. Розкриємо ці принципи: 

1) принцип використання різноманітних видів подачі навчального матеріалу. З метою 

додержання цього принципу необхідно розуміти чи підходить вибраний цифровий 

інструмент для насиченого, релевантного, змістового розуміння мови студентами, що 

досягається, наприклад, через контекстуалізацію мови через мультимедійні засоби (візуальні, 

відео або аудіо) та робить її більш зрозумілою для студентів; 

2) принцип позитивного залучення. Для реалізації цього принципу є важливим 

розуміння, наскільки цифровий інструмент сприяє залученню студентів до навчання, чи 

мотивує він їх до опановування нових знань та набуття практичних корисних умінь і 

навичок; 

3) принцип індивідуального навчання. Запитанням, яке повинен викладач задати собі 

під час добору цифрових інструментів навчання іноземних мов є, чи враховує він 

(інструмент) потреби учнів. Так, наприклад, робочі онлайн зошити можуть забезпечити 

ступеневий навчальний контент для здобувачів, що відображає їхні індивідуальні потреби; 

4) принцип зворотного зв’язку є необіднім елементом навчання іноземних мов. З метою 

додержання цього принципу необхідно встановити, чи є можливості, використовуючи 

певний ресурс або сервіс, надати учням feedback, з метою пояснення який алгоритм дій буде 

найбільш корисним чи оцінки. Іншим важливим шляхом реалізації цього принципу є 

наявність в самих цифрових інструментах можливості для самокорекції та самоконтролю 

учнів; 

5) без сумніву, цифровий інструмент, обраний для навчання іноземної мови, повинен 

відповідати принципу автономного навчання, тобто бути тим поштовхом, якій сприятиме 

реалізації можливості здобувачів бути відповідальними за власне навчання. Наприклад, деякі 

онлайн платформи можуть мати сервіси, скориставшись якими здобувачі будуть 

відстежувати свій прогрес у навчанні;  

6) необхідною умовою вивчення іноземних мов через цифрові ресурси є й додержання 

принципу змістовного спілкування. Оскільки кінцевою метою вивчення іноземної мови є, 

власно, спілкування цією мовою як в усній, так і в письмовій формі, то важливо, щоб 

обраний викладачем цифровий інструмент забезпечував спілкування, наприклад, здобувачів 

з іноземними студентами; 

7) принцип активного навчання. Для реалізації цього принципу є важливим розуміння, 

чи спонукає обраний цифровий інструмент студентів до творчого та різноманітного 

навчання340.  

Цифрові інструменти, що використовуються у навчанні та викладання іноземних 

мов. Перейдемо до огляду наукових праць щодо потенційних можливостей цифрових 

інструментів у навчанні іноземних мов. Комплексну роботу з аналізу та характеристики 

засобів цифрового освітнього середовища провела Іванюк І. В. Автор виділила потенціал цих 

ресурсів як для вчителів, так і для учнів, а також плюси та  мінуси їх використання. 

Наведемо декілька прикладів. 

Так, платформа Thinglink (htps://www.thinglink.com/) є сервісом для створення 

мультимедійної картинки, на яку наносяться маркери. Наведення на них передбачає появу 

мультимедійного контенту. Автор зазначає, що цей інструмент для учнів дає різні 

можливості проявити свою творчість, відчути та побачити свої справжні досягнення, 

                                                             
340 Kidd, D. (2019). How to select the right digital materials for your students. 

Іванюк, І. В. (2020). Використання засобів цифрового освітнього середовища вчителями іноземних мов. 
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наприклад, створити онлайн-портфоліо через розробку серії зображень (картинок) або відео. 

Також передбачається можливість використовувати зображення та відео як банк 

словникового запасу, орієнтованого на певні теми. Що стосується вчителів, то зазначена 

платформа добре поєднується з певними напрямами викладання мови, зокрема, розвитком 

словникового запасу та вивченням тематичної лексики; є можливість створити власні 

навчальні зображення чи відео з контекстом, саме це стане мотивацією для навчання учнів 

будь-якого віку; з сервісом добре працювати в аудиторіях із проєктором та / або 

інтерактивною дошкою.  

Плюсом роботи з цим сервісом автор вбачає безплатний базовий рахунок для учителя; 

після реєстрації легко користуватися інструментами створення та редагування, бо вони 

містять візуальні підказки; працює онлайн підтримка, яка пропонує як технічну допомогу, 

так і практичні ідеї щодо використання інструменту. До мінусів програми належать: дещо 

заплутана реєстрація й вибір плану роботи; необхідність додавання тегів на сторонні ресурси 

з метою розміщення свого власного оригінального вмісту.  

Ще один цікавий цифровий інструмент, який висвітлює Іванюк І. В. є сервіс 

Newspaperclub ARTHR (htps://arthr.newspaper club.com/). Він розроблений з метою слугувати 

засобом для створення професійної онлайн-газети. Через цей ресурс здобувачі можуть 

практикувати цифрові навички, створювати та презентувати творчо свої письмові роботи, 

розвивати мовні, комунікативні, соціальні навички через спільну роботу. Для вчителів же є 

можливість видрукувати та продемонструвати письмову форму роботи учнів, організувати 

проєкту роботу на уроках іноземної мови з конкретної теми тощо. Плюсом роботи з цим 

сервісом є залучення та мотивація учнів; безкоштовне програмне забезпечення для створення 

онлайн-газети; безкоштовні файли для завантажування з друкованими версіями сторінок 

газет; ефективна, безкоштовна технічна підтримка клієнтів. До мінусів роботи дослідник 

відносить наявність певних практичних навичок додавання тексту до ARTHR341. 

Для вивчення фахової лексики й граматики існують такі сервіси як Quizlet, Kahoot, 

Learning Apps та інші. Розглянемо деякі. Ресурс та мобільний застосунок Quizlet являє собою 

генератор карток, яка дозволяє викладачу іноземних мов створювати власні навчальні модулі 

та курси або редагувати вже наявні модулі під власні завдання. Модулі складаються з 

двосторонніх флеш-карток, що містять термінологію з будь-якої фахової теми з 

використанням текстової, звукової та візуальної опори. Існує декілька режимів роботи: 

режим «Флеш-картки» передбачає механічне запам’ятовування лексичних одиниць шляхом 

перегляду і прослуховування термінів; режим «Заучування» сприяє поступовому заучуванню 

слів; режим «Правопис» передбачає прослуховування лексичних одиниць і їх запис у зошит; 

режим «Письмо» формує навички встановлення українського або іншомовного відповідника 

певній лексичній одиниці; режим «Підбір» передбачає завдання на встановлення 

відповідності. Існують також режим «Тест та гра «Гравітація»342. 

Платформа Kahoot дає широкі можливості для тренування лексико-граматичних 

навичок, а також оцінити знання здобувачів в ігровій формі. Як зазначає дослідниця 

Шалацька Г. М. платформа-конструктор має зрозумілий інтерфейс, тому викладач може 

швидко створити навчальну гру за допомогою готових шаблонів, або скористатись 

загальнодоступною великою базою готових інтерактивних тестів на різну тематику та за 

різним профілем навчання. Зареєструвавшись на сервісі, викладач обирає необхідний кахут 

(назва інтерактивних тестів на платформі), який відповідає тематиці заняття та поставленим 

цілям, за необхідності редагує його, удосконалює, встановлює часові обмеження для кожної 

відповіді, визначає кількість балів за відповідь, адаптує до рівня знань студентів, додає або 

видаляє запитання, завантажуючи аудіо- чи відеофрагменти, яскраві ілюстрації, таким чином 

розширюючи та персоналізуючи тест.  

                                                             
341 Іванюк, І. В. (2020). Використання засобів цифрового освітнього середовища вчителями іноземних мов. 

Вісник НАПН України. № 2 (2), c. 4; 7. 
342 Конопляник, Л. М. (2021). Роль цифрових інструментів під час організації дистанційного навчання фахової 

іноземної мови в умовах пандемії. Інноваційна педагогіка. 41 (2), с. 124. 
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Дослідниця зазначає, що до основних переваг використання сервісу Kahoot можна 

віднести: зрозумілий інтерфейс; можливість безкоштовно створювати онлайн інтерактивні 

тести або використовувати загальнодоступну базу кахутів; у процесі гри вивчати лексику та 

відпрацьовувати граматичний матеріал; використовувати тести для розвитку мовленнєвих 

навичок; можливість додавати мультимедійний матеріал; можливість організовувати групові 

змагання онлайн або виконувати тест як індивідуальне завдання; можливість встановити 

часові обмеження для кожного окремого запитання тесту; бачити прогрес кожного студента 

у процесі проходження тесту; отримати зворотний зв'язок від студентів; сервіс створює 

турнірну таблицю зі статистичними даними, доступними для аналізу в будь-який час343. 

З метою розвитку іншомовної компетентності в аудіюванні широко використовується в 

процесі навчання іноземних мов технологія подкастингу. Науковий термін «podcasting» 

з’явився завдяки поєднанню назви плеєра фірми Apple (iPod) з іменником «broadcasting», що 

у перекладі на українську позначає «радіомовлення, передача». Подкастинг – це спосіб 

публікації медіапотоків (звукових mp3 або відеопередач) у всесвітній мережі інтернет, при 

якому вони транслюються особливим чином (протокол RSS), що дозволяє усім користувачам 

інтернету ознайомлюватися з ними та завантажувати їх. Подкастом називається або окремий 

файл, або регулярно оновлювана серія таких файлів, що публікуються за однією адресою в 

інтернеті. 

До основних переваг використання подкастів можна віднести: загальнодоступність та 

безкоштовність; урізноманітнення ресурсів для дистанційного навчання; інформативність, 

творча подача матеріалу, гумор; ознайомлення з різними акцентами та варіантами 

англійської мови, розвиток лінгвістичного кругозору, здатності адаптації до індивідуальних 

особливостей вимови; різнорівневість подкастів; є джерелом мовленнєвих кліше (усталених 

виразів), на основі яких будується мовлення; допомагають здобувачам з дислексією або 

іншими відхиленнями; роблять більш ефективною самостійну роботу здобувачів344. 

На думку Дробіт І. М. подкастинг варто розглядати як додатковий засіб навчання, що 

сприяє індивідуалізації процесу вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, 

стимулює студентів до наукової діяльності, розширює їхній інтелектуальний кругозір. 

Автентичні подкасти – це засіб навчання, застосування якого відкриває нові горизонти для 

підвищення мовних навиків студентів та їхнього ознайомлення з культурою англомовного 

світу та спеціальністю, яку він опановує. Використання подкастів на практичних заняттях із 

мови встановлює також міждисциплінарні зв’язки, що допомагає оптимізувати процес 

викладання суміжних дисциплін345. 

З метою розвитку комунікативних здібностей у навчанні іноземних мов широкого 

використання набув освітній ресурс TED Talks. Абревіатура TED Talks розшифровується як 

«technology Entertainment Design» ‒ тобто «технології, розваги, дизайн». Як відмічає 

дослідниця Стрельчук Я. В. ‒ це приватний некомерційний фонд в США, відомий 

щорічними конференціями, які проводиться з 1984 року в Монтереї (Каліфорнія, США). 

Головна мета цієї конференції – поширення унікальних ідей, які представлені у вигляді 

лекцій на веб сайті конференції. Контент конференції досить різноманітний: від науки, 

мистецтва, дизайну, політики, економіки, культури, бізнесу, глобальних проблем, до 

технологій та розваг. Сайт дає можливість встановити відбір контенту за такими критеріями: 

тема виступу, тривалість виступу (від 5 до 18 хвилин), наукова область, інформативність, 

«геніальність» ідеї, популярність серед відвідувачів сайту і т. д.  

Відеозаписи виступів доступні для перегляду на сайті як онлайн, так і для 

завантажування. Всі виступи відбуваються англійською мовою і супроводжуються 

субтитрами, переведеними на 40 мов. Також для кожного виступу існує можливість 

                                                             
343 Шалацька, Г. М. (2021). Використання сервісу Kahoot! у процесі вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 7 (345), с. 247-254. 
344 Лященко, В. (2016). Технологія подкастів в контексті вивчення іноземної мови. Дидаскал. 16, с. 163-166. 
345 Дробіт, І. М. (2011). Використання подкастів при викладанні англійської мови за професійним 

спрямуванням. Вісник ЛДУ БЖД. 5, с. 91. 



189 

інтерактивного транскрипту. Виступи супроводжуються посиланнями і коментарями. 

Відмінною рисою TED Talks є сучасний контент, автентичність і актуальність тем. 

Виступаючі діляться власним досвідом, міркують про важливі проблеми сучасності, роблять 

висновки, проводять бесіду з аудиторією, кожний виступ супроводжується презентацією. На 

думку Стрельчук Я. В. основними умовами при відборі TED-виступів для заняття або 

самостійної роботи є: вибір теми, тривалість, складність фонетичного сприйняття і 

лексичних одиниць. Швидкий темп мови спікерів і зміст вузькоспеціалізованої лексики 

створюють додаткові труднощі для сприйняття. Необхідний ретельний відбір виступів, які 

або доповнюють інформацію і лексичні одиниці в курсовому підручнику, або представляють 

протилежний погляд на проблему, що вивчається346. 

З метою удосконалення іншомовної компетентності у письмі широкого використання 

набули під час вивчення іноземної мови мобільні додатки як Viber, Telegram, Instagram, 

Whats App тощо. Погоджуємось з ідеями Гавран М., Пуги О., що під час аудиторної роботи 

за допомогою повідомлення у групі мобільного застосунку студенти отримують спільну тему 

для письмового виконання (потрібно чітко визначити об’єм такого письмового 

повідомлення, можна запропонувати використання конкретних термінів чи граматичних 

структур, тощо), яку студенти виконують індивідуально чи в парі і скидають у цю ж групу, 

усі учасники групи можуть бачити повідомлення-відповіді один одного, зачитувати їх, 

спільно аналізувати та корегувати помилки. Такий вид роботи вчить стисло і чітко 

формувати висловлювання, розпізнавати помилки, вчитися на помилках інших, що, 

звичайно, сприяє розвитку навиків писання. 

Продовжуючи ідеї дослідниць, погоджуємось, що залучення до процесу вивчення 

іноземної мови мобільних пристроїв і зокрема мобільних застосунків розширює можливості 

удосконалення навиків слухання через активне використання автентичних аудіо-візуальних 

матеріалів. Перш за все, у створеній групі будь-якого застосунку легко обмінюватися аудіо- і 

відеоресурсами, спрямованих на розвиток навиків слухання. Однак, за допомогою таких 

мобільних застосунків доцільно організувати й індивідуальне прослуховування певних 

фрагментів запису із подальшим обміном почутого від кожного студента і складанням 

загального змісту в письмовій чи усній формі, що дозволяє розвивати навички слухання, 

говоріння і розуміння. З метою організації самостійної аудіо-роботи студентів пропонується 

надсилати в групу-месенджера матеріали для аудіювання з подальшим проведенням тестів на 

розуміння за допомогою опитування чи написання коментарів, що уможливлює 

удосконалювати мовленнєві компетенції. Водночас цікавим видом роботи з використанням 

мобільних застосунків є проведення оцінювання презентацій, проектів і доповідей студентів, 

як у відкритій, так і прихованій формі, що дозволяє провести об’єктивне оцінювання, а також 

закцентувати увагу студентів на доповідях кожного доповідача347. 

У час пандемії Covid-19, збройних конфліктів постає потреба у пошуку сервісів, за 

допомогою яких можливо здійснити організації дистанційного вивчення іноземних мов 

студентами. Серед найбільш популярних сервісів – Skype, Zoom, Google Meet, Classdojo та 

інші. Розглянемо деякі з них. 

Zoom – є зручним сервісом для організації навчання та відеозв’язку. Він слугує для: 

організації спільних чатів для обміну повідомленнями, контентом; проведення онлайн 

конференцій для 100 учасників (за умови використання безкоштовної версії), транслюючи 

відео високої якості; запису своїх звернень, спільних розмов, презентацій; демонстрації 

матеріалів на робочому столі свого ПК, смартфона, планшета; проведення необмеженої 

кількості відео конференцій, при цьому безкоштовна версія обмежую тривалість зв’язку до 

40 хвилин; планування конференцій й попереднього запрошення учасників. 

                                                             
346 Стрельчук, Я. В. (2021). Практика використання медіаконтенту мережі інтернет для формування професійної 

компетентності студентів засобами іноземної мови. Педагогічна освіта: теорія і практика. 30 (1), с. 354. 
347 Гавран, М. І., Пуга, О. О. (2020). Використання мобільних застосунків у процесі вивчення іноземної мови у 

ЗВО, Сучасний вимір психології та педагогіки: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», с. 174-175. 
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Ще одним безкоштовним сервісом для організації навчання з іноземної мови є Google 

Classroom. Розробка цього ресурсу була спрямована на спрощення створення, поширення 

контенту, обміну файлами між здобувачами і викладачем. Google Classroom поєднує у собі 

багато інструментів, як-от: Google Drive для створення і обміну завданнями, Google Docs, 

Sheets and Slides для написання текстів і створення презентацій, Gmail для спілкування і 

Google Calendar для розкладу (наприклад, ви можете спланувати конференцію в Zoom, який 

дозволяє автоматично додавати заплановані зустрічі в календар), що робить його досить 

потужним і зручним у користуванні. Здобувачів існує можливість запросити через код. На 

Google диску існує можливість створити теку під конкретну групу та під окремого студента. 

Існує й мобільний додаток для платформ Android та iOS. Google Classroom дає можливість: 

робити фото та прикріплювати їх до завдань, редагувати їх і робити окремі копії; ділитися 

файлами з інших додатків; мати офлайн доступ до інформації; контролювати роботу 

студентів (тобто в режимі реально часу бачити документи, в яких вони виконують завдання 

чи виправляють помилки); коментувати роботи і виставляти оцінки; відправляти на повторну 

перевірку (після виправлення помилок) та отримати іншу оцінку; публікувати і коментувати 

оголошення; надсилати електронні листи до одного чи багатьох студентів в інтерфейсі 

Google Classroom348. 

Висновки. Сучасні проблеми (Covid-19, збройний конфлікт тощо) вносять свої 

корективи у суспільне життя й освіта повинна чутко реагувати на ці виклики. На сьогодні 

вже не можливо уявити життя без цифрових технологій, які супроводжують «iGen покоління 

студентів». Персоналізоване навчання є для них зрозумілим. Використання викладачем 

цифрових інструментів у навчанні й викладанні іноземних мов сприяє підвищенню мотивації 

до вивчення іноземної мови, розвитку пізнавального інтересу до процесу навчання, 

удосконалює навчально-стратегічну компетентність здобувачів в опануванні мовою, робить 

практичні заняття інтерактивними та цікавими для студентів. Проте, варто пам’ятати,  що 

жодні цифрові ресурси не можуть замінити викладача, його особистість. Проведений аналіз 

не вичерпує всіх можливих цифрових інструментів, за допомогою яких навчання іноземних 

мов можливо зробити більш ефективним.  
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2.7. FORMATION OF READINESS FOR FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL-

ORIENTED COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 

WITH HIGHER EDUCATION 

 

2.7. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО- 

ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

У процесі формування кадрового потенціалу важливим завданням є підготовка 

студентів до професійного спілкування в іншомовному середовищі. Така підготовка має на 

меті не тільки підвищення якості мовної освіти, але й повинна сприяти успішній професійній 

самореалізації і мобільності молодих фахівців в умовах відкритого ринку праці. 

Сучасний спеціаліст будь-якої держави повинен не лише досконало знати технологію 

своєї професійної діяльності, але й він має здійснювати процес взаємодії при встановленні 

суб’єкт-суб’єктних стосунків з різними людьми і в різних сферах діяльності. Тому проблема 

підвищення якості підготовки спеціаліста, зокрема іноземного походження, набуває 

особливого значення. Пріоритетним напрямком освітньої політики розвинутих країн світу 

посідає навчання іноземних громадян. 

Актуальність дослідження зумовлена концептуальним положенням відродження та 

модернізації системи вищої освіти в Україні. 

Процес переходу до ринкових відносин, нові соціально-економічні умови розвитку 

Української держави спонукають до змін усіх сторін суспільної дійсності, у тому числі і 

системи освіти. Саме освіта є основою відтворення інтелектуального та духовного 

потенціалу народу, потужним засобом розв’язання проблем розвитку науки і техніки, 

культури, національного відродження, становлення державності, утвердження принципів 

демократії та професіоналізації життя країни. 

У цьому контексті перед вищими навчальними закладами постає відповідальне 

завдання – необхідність не тільки здійснювати фахове навчання майбутніх спеціалістів, 

здатних розв’язувати складні проблеми розбудови демократичної держави, але й виховувати 

грамотних, духовно збагачених, національно свідомих фахівців, рівень знань яких відповідав 

би зростаючим до них вимогам сьогодення. Особливу актуальність при цьому набуває 

проблема підготовки майбутнього фахівця з вищою освітою. 

Проблема професійної підготовки до іншомовної комунікативної комунікації потребує 

формування у фахівців з вищою освітою єдиної системи цінностей, що орієнтовані на 

загальнолюдські. Адже міждержавні економічні зв’язки передбачають їх наявність, це 

зумовлює єдині норми практичної діяльності. Лише у такому випадку стає можливим 

досягнення позитивного результату як у взаєминах між партнерами однієї країни, так і у 

ділових стосунках з іноземними колегами. 

У програмному документі ЮНЕСКО «Реформування і розвиток вищої освіти» 

зазначено: «Якість вищої освіти є поняттям, що характеризується численними аспектами і в 

значній мірі залежить від контекстуальних рамок даної системи, інституціональних завдань 

або умов і норм в даній дисципліні»349. 

Навчально-дослідницька та науково-дослідницька діяльність студентів є ефективним 

методом підготовки якісно нових фахівців у вищому закладі освіти. Вона розвиває творче 

мислення, індивідуальні здібності, дослідницькі навички студентів, дозволяє здійснювати 

підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину мислення, творчий підхід 

до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем, 

а також виховує у студентів уміння працювати в колективі. Сьогодні ідеал ерудованої 

людини витісняється ідеалом висококультурної людини350. 

                                                             
349 Kalensky А., Pashchenko Т., Mosya I., Vanina N., Kalashnik N. Evaluation of quality of training of specialists 
in colleges: theory, practice, prospects, p. 37. 
350 Калашнік Н. В., Логутіна Н. В. Професійно-орієнтована комунікативна підготовка майбутніх лікарів у 
медичних закладах вищої освіти, с. 108. 
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Саме тому обов’язковою умовою успішної навчальної і майбутньої фахової діяльності 

студентів – майбутніх фахівців з вищою освітою є знання логічних основ різних видів 

спілкування, володіння діловою та професійною іноземною мовою. 

Про визнання важливої ролі спілкування, ділового та професійного мовлення у 

формуванні особистості свідчить те, що ці теми неодноразово висвітлювалися науковцями та 

методистами (Г. Боярко, М. Гордієнко, В. Євтушок, Л. Жукова, С. Кожушко, С. Старовойт, 

О. Тарнопольський). У їхніх працях розглядається концептуальні засади професійної освіти, 

використання мовних засобів відповідно до умов спілкування, розглядаються складні 

випадки англо-українського перекладу. 

Дослідження з проблем професійної педагогіки, присвячені праці, в яких обґрунтовано: 

методологічні основи професійної освіти (С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало), 

педагогічні технології (В. П. Безпалько, С. О. Сисоєва), професійна підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах (А. М. Алексюк, В. О. Сластьонін, Л. О. Хомич), особливості 

педагогічних систем (С. Я. Батишев, А. А. Киверялг, Н. В. Кузьміна). 

Одним із важливих аспектів формування висококваліфікованих спеціалістів майбутніх 

фахівців з вищою освітою, що сприяє підвищенню ефективності професійної діяльності 

особистості, є комунікація, за допомогою якої здійснюється передача значного обсягу 

інформації, важливої для прийняття професійного рішення. Питаннями компетентнісного 

підходу у навчанні займаються сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема 

С. Гончаренко, І. Зимняя, І. Зязюн, Т. Іванова, Н. Коломінський, С. Клепко, А. Маркова, 

Н. Ничкало, О. Овчарук, А. Хуторський та ін. Нині є роботи, в яких аналізуються певні 

проблеми формування професійного спілкування фахівців (Л. Барановська, С. Гончаренко, 

Л. Нечипоренко, Н. Ничкало), розробляються окремі аспекти комунікативної компетентності 

(Г. Данченко, С. Козак, В. Куніцина, Ю.Ємільянов, Ю. Жуков, І. Зимня, М. Лісіна, 

Л. Петровська та ін.)351. 

Важливе значення у визначенні теоретичних основ підготовки майбутніх фахівців до 

професійного спілкування в іншомовному середовищі мали праці, присвячені проблемі 

спілкування, зокрема: філософські (К. О. Апель, М. М. Бахтін, М. Бубер, Л. П. Буєва, 

М. С. Каган, В. М. Соковнін, Ю. Хабермас), соціологічні (С. В. Борисньов, М. Вебер, 

Г. Зіммель, А. Й. Капська), психологічні (Б. Г. Ананьєв, Г. М. Андрєєва, О. О. Бодальов, 

О. М. Леонтьєв, О. О. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, В. М. М’ясищев, В. А. Семиченко). Проблему 

педагогічного спілкування вивчали Ш. О. Амонашвілі, Г. О. Балл, М. М. Заброцький, 

І. О. Зимня, І. А. Зязюн, В. А. Кан-Калик та інші науковці.  

Проблема навчання студентів фахового спілкування іноземною мовою стала предметом 

аналізу в дослідженнях І. М. Бермана, Г. К. Борозенець, Е. П. Комарової, Т. С. Сєрової, 

О. Б. Тарнопольського, С. К. Фоломкіної. У кінці ХХ – на початку ХХІ століть з’явилося 

чимало дисертаційних досліджень, присвячених окремим аспектам підготовки фахівців різного 

профілю до професійного іншомовного спілкування (Т. В. Алексєєва, О. В. Бернацька, 

В. В. Волкова, Л. П. Дарійчук, Ю. М. Друзь, С. В. Козак, В. С. Коломієць, В. А. Лівенцова, 

Л. І. Морська, І. В. Некоз, Н. Р. Петранговська, С. В. Радецька, Г. С. Скуратівська, І. А. Федорова). 

Аналіз цих робіт довів, що у сучасних умовах відбувається зміна акцентів в іншомовній підготовці 

студентів немовних спеціальностей. На основі аналізу психолого-педагогічних джерел 

з’ясовано, що результативність взаємодії фахівців в іншомовному соціумі залежить від рівня 

їхньої готовності до професійного спілкування іноземною мовою. У результаті вивчення 

психолого-педагогічної літератури визначено, що у структурі готовності майбутніх фахівців 

до професійної діяльності важливе місце займає готовність до професійного спілкування в 

іншомовному середовищі. 

Різні аспекти проблеми спілкування та формування стилю міжособистісної взаємодії 

висвітлені в дослідженні Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, Л. Баткіна, М. Бахтіна, М. Бейкера, 

                                                             
351 Kalashnik, N., Adamovych, A., Shastko, I., Podlevska, N., Shvets, N. Theoretical and methodological fundamentals 

of foreign language professional and communicative interaction in professional activity of future specialists with higher 

education, p. 41. 
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В. Біблера, О. Бодальова, М. Бубера, Г. Васяновича, П. Вацлавіка, Л. Виготського, 

О. Гойхмана, В. Горяніної, М. Кагана, В. Лабунської, О. Леонтьева, Б. Ломова352. 

Проте проблема професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців різних 

галузей, зокрема медичної, є досить актуальною теж. Методика викладання іноземної мови у 

вищій школі, формування професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців 

перебуває нині на етапі свого становлення.  

Питання підготовки майбутніх медиків до фахового спілкування іноземною мовою 

розглядалося нами у контексті їхньої професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

З кожним роком зміни, які відбуваються в сучасному закладі вищої освіти (ЗВО), висувають 

значно вищі вимоги до професійної культури лікаря. Зокрема, професійна культура студента-

медика майбутнього лікаря як сукупність практичних і духовних надбань, що визначають 

якість його професійної діяльності, тісно пов’язана з його інтелектуальною, загальною 

педагогічною та психологічною, методичною та інформаційною, теоретичною, практичною 

діяльністю, мовною та моральною культурою. 

Різні визначення про загальну здатність пристосування до нових життєвих умов подано 

у працях (В. Штерн, Ж. Піаже, Л. Терстоун, Е. Клапаред); спосіб набуття знань (А. Біне, 

В. Діаборн, Ч. Спірмен, В. Хенмон); активність і саморегуляцію у розв'язанні завдань 

(М. Акімова, Є. Голубєва); застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній освіті майбутніх лікарів Дж. Вард, В. Гринь, П. Дев, В. Калібабчук, М. Коваль, 

Дж. Лашофор та ін. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток 

комунікативних навичок студентів-медиків розглянули М. Берман, А. Деладісма, Р. Еллавей, 

Д. Кук, Дж. Сендан, А. Стівенс та ін. Особливості навчання медиків у США вивчали 

В. Артьоменко, Л. Ковальчук, Ю. Лянной, В. Марценюк, Л. Михайленко та ін. Контроль за 

процесом і результатами навчання іноземним мовам розкривається через критерії оцінки 

зв’язності усного монологічного мовлення (І. Андреасян); контролюючу функцію вчителя в 

процесі навчання усної мови (Л. Шавернєва); контроль монологічного і діалогічного усного 

мовлення (І. Антонова); визначення рівня володіння іноземною продуктивною мовою 

(М. Аствацатрян, О. Башмакова); контроль базового рівня успішності (Л. Денісова, 

Н. Догонадзе, Н. Єфремова, Е. Жукова, Н. Єлухіна, О. Поляков, Є. Тен і ін.); контроль рівня 

сформованості в учнів комунікативних навичок (В. Натальїн, С. Натальїна, B. Паращук)353.  

Останнім часом з’явилися докторські дисертації, присвячені окремим питанням 

методики забезпечення теоретичних та методичних засад професійно-орієнтованої 

комунікативної підготовки майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти. Так, 

Л. Руденко уточнила компоненти комунікативної культури квалiфiкованих фахiвцiв сфери 

обслуговування та на основi їх аналiзу – завдання та змiст їхньої професійно-комунікативної 

підготовки І. Богданова розробила систему науково-методичного забезпечення на базі 

модульного дидактичного процесу, підтриманого комп’ютерними засобами. Водночас, 

малодослідженими э проблеми формування теоретичних та методичних засад професійної 

іншомовної підготовки студентів майбутніх лікарів, не здійснено цілісне теоретико-

методологічне обґрунтування професійно-орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх 

лікарів, не розроблена комплексна методика формування професійно-орієнтованої 

іншомовної комунікативної підготовки фахівців медичного профілю у процесі підготовки 

іноземних та вітчизняних студентів в освітньому середовищі медичного університету. 

Пілішек С.О. зазначає, що під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням 

варто розглядати компонент навчання культури та роль культури через сформований 

світогляд студентів. Варто пам’ятати, що студентам як представникам своєї культури 

                                                             
352 Kalashnik N., Lenha E. Preparation of future doctors for professionally communicative interaction in future 

professional activities in the context of higher medical education, p. 237. 
353 Kalashnik N. V. (2015). Formation of intercultural communicative competence in foreign students in higher medical 
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притаманні цінності та стилі спілкування, на формування яких впливала низка інших 

факторів (склад сім’ї, життєвий досвід, освіта, світові події і т. ін.)354. 

Особливості навчання медиків у США вивчали В. Артьоменко, Л. Ковальчук, 

Ю. Лянной, В. Марценюк, Л. Михайленко та ін. Контроль за процесом і результатами 

навчання іноземним мовам розкривається через критерії оцінки зв’язності усного 

монологічного мовлення (І. Андреасян); контролюючу функцію вчителя в процесі навчання 

усної мови (Л. Шавернєва); контроль монологічного і діалогічного усного мовлення 

(І. Антонова); визначення рівня володіння іноземною продуктивною мовою (М. Аствацатрян, 

О. Башмакова); контроль базового рівня успішності (Л. Денісова, Н. Догонадзе, 

Н. Єфремова, Е. Жукова, Н. Єлухіна, О. Поляков, Є. Тен і ін.); контроль рівня сформованості 

в учнів комунікативних навичок (В. Натальїн, С. Натальїна, B. Паращук)355. 

Усвідомлюючи актуальність означеної пробеми, досліники (Ю. Гапон, З. Жовнірук, 

Г. Ісаєва, С. Мусейчук, С. Шеремет) пропонують різноманітні педагогічні технології 

формування професійного мовлення студентів.  

Разом із тим, частина питань, важливих для методики формування професійного 

іншомовного спілкування майбутніх фахівців з вищою освітою залишається актуальною для 

майбутніх досліджень. Елективні курси навчальних дисциплін «Практика соціокультурної 

комунікації», «Практика професійної українськомовної комункації», «Ефективна 

комунікація», «Публічне мовлення: як стати успішним спікером» та курси « Іноземна мова за 

професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», які запроваджено у вищих 

навчальних закладах України, у тому числі медичних, не може задовольнити нагальні 

потреби суспільства у формуванні національної еліти, у підготовці фахівців, які вільно 

володіють іноземною мовою, уміло коритсуються нею в усіх сферах, особливо у 

професійній. 

Для подолання наявних недоліків у мовній освіті є необхідність активізувати творчий 

пошук нових, більш ефективних технологій викладання дисциплін «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» та «Українська мова як іноземна» та елективних курсів 

«Практика соціокультурної комунікації», «Практика професійної українськомовної 

комункації», «Ефективна комунікація» у вищій школі, адже майбутнім фахівцям з вищою 

освітою потрібна не тільки солідна професійна база знань, набутих у вищому навчальному 

закладі, але й обов’язкове володіння іноземними мовами у професійному аспекті. 

Інтегральними критеріями оцінки професійної підготовленості у більшості психолого-

педагогічних праць є «готовність слухачів до професійної діяльності»356. 

Проблему готовності досліджували і вчені-педагоги, і психологи. При цьому перші 

акцентують увагу на виявленні факторів і умов, дидактичних і виховних засобів, які 

забезпечують можливість цілеспрямовано керувати процесом становлення даної якості 

(К. Макогон, С. Радченко, О. Томас). Праці психологів в основному присвячені 

встановленню характеру зв’язків і залежностей між станом готовності та ефективністю 

діяльності особистості. Накопичений теоретичний та експериментальний матеріал щодо 

готовності особистості до різних видів діяльності дозволив сформулювати поняття 

готовності до різних видів діяльності дозволив сформулювати поняття готовності до праці, 

визначити його зміст, структуру, основні параметри й умови, що впливають на її динаміку і 

стійкість (В. Бондар, Р. Іващенко, Л. Кандибович, Я. Коломінський та ін.). 

У працях згаданих науковців розглядаються концептуальні засади професійної освіти, 

але, як засвідчив аналіз існуючого наукового фонду, аспекти врахування теоретичних основ 

формування готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до професійного іншомовного 

спілкування, їх специфіки, не набули належного відображення у науково-педагогічній 

                                                             
354 Калашнік Н. В., Логутіна Н. В. Професійно-орієнтована комунікативна підготовка майбутніх лікарів у 

медичних закладах вищої освіти, с. 107. 
355 Kalashnik N., Lenha E. Preparation of future doctors for professionally communicative interaction in future 

professional activities in the context of higher medical education, p. 238. 
356 Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: підручник. 383 с. 
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літературі. Недостатня наукова та методична розробка означеної проблеми і нагальна 

потреба в теорії і практиці професійної освіти зумовили вибір теми нашого дослідження: 

«Формування готовності до іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою».  

Загальнопрофесійна іншомовна комунікативна підготовка майбутніх фахівців з вищою 

освітою, зокрема медиків, є складовою професійної підготовки, і її фундаменталізація 

здійснюється в трьох основних напрямах: інформаційному, діяльнісному та особистісному й 

об’єднує всі структурні та функціональні компоненти педагогічної системи: цілі, зміст, 

процес, методи, прийоми, технології, форми, особистісні якості, результат. Кореляція 

глобальних, ступеневих і локальних цілей професійної та загальнопрофесійної підготовки 

майбутнього фахівця з вищою освітою, зокрема медика, та вимог сьогодення відбувається на 

основі компетентнісного підходу «вихідна (початкова) навченість   можливості   

здібності   готовність   компетентність   практична самостійна діяльність». 

Компетентнісний підхід є основою забезпечення цілей, змісту і якості професійної 

підготовки, розглядає професійну компетентність як цілісну, динамічну властивість 

особистості, що відображає її ціннісне ставлення до фундаментальних і професійних 

дисциплін, здатність до їх вивчення і готовність застосовувати свої знання, уміння й навички 

у майбутній професійній діяльності. 

Інформаційний підхід передбачає формування здатності орієнтуватися в освітньому 

просторі, оперувати інформацією на основі використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до потреб ринку для ефективного виконання 

професійних обов’язків357.  

Очевидним є те, що будь-які зміни, що відбуваються у вищій школі повинні впливати 

на основний показник вузу – якість підготовки спеціаліста, розуміння якого включає не 

тільки професійні знання , але характер і рівень навчання в цілому, культуру, навички 

професійної діяльності, здібність самостійно знайти вирішення проблеми та ін.  

Готовність до професійного спілкування в іншомовному середовищі включає три 

взаємозалежних і взаємопов’язаних компоненти: 

- мотиваційний (сукупність мотивів, якими керуються комуніканти, ставлення до 

професійного іншомовного спілкування і спрямованість особистості на взаємодію); 

- операційний (професійна комунікативна мовленнєва компетентність); 

- нормативно-рефлексивний (здатність до нормативної регуляції комунікантами своїх 

дій і до оцінювання своєї комунікативної поведінки).  

На основі виділених критеріїв визначено три рівні сформованості готовності до 

професійного спілкування в іншомовному середовищі – елементарний, середній, високий358. 

У сучасних умовах одним із пріоритетних аспектів освітньої політики нашої країни є 

забезпечення якості освіти, її відповідність соціально-професійним вимогам і особистісним 

очікуванням споживачів освітніх послуг. Якість підготовки фахівців визначається 

відповідністю знань, умінь, навичок, здобутих у навчальному закладі, сформованістю 

професійно необхідних особистісних якостей. Цими питаннями опікується стандартизація 

фахової вищої освіти, яка визначає встановлення нормативних вимог кваліфікаційних 

стандартів до освітніх результатів (компетентностей) випускників закладів вищої освіти, 

забезпечує перманентне зіставлення навчальних досягнень студентів із цілями їхньої 

компетентнісно-орієнтованої підготовки задля її корекції, забезпечує досягнення належних 

рівнів якості професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти засобами 

інноваційності змісту та технологій навчання і сприяє конвертованості рівнів професійної 

освіти всередині держави та за її межами359. 

                                                             
357 Kalashnik N., Lenha E. Preparation of future doctors for professionally communicative interaction in future 
professional activities in the context of higher medical education, p. 238. 
358 Kalashnik N. V. (2015). Formation of intercultural communicative competence in foreign students in higher medical 
educational institutions of Ukraine, 19 p. 
359 Kalensky А., Pashchenko Т., Mosya I., Vanina N., Kalashnik N. Evaluation of quality of training of specialists 
in colleges: theory, practice, prospects, p. 36-37. 
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Висновки. Таким чином, якість професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою 

освітою розглядається як глибоке засвоєння спеціально відібраного, структурованого 

теоретичного матеріалу з основ спеціальності для набуття студентами професійних умінь і 

навичок та формування необхідних особистісних професійних якостей у ході спеціально 

організованого, професійно спрямованого навчального процесу. Це створює передумови для 

реалізації особистісного потенціалу студентів за будь-яких обставин та в будь-який час360. 

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню 

інтелектуального генофонду України – ось та мета, яку маємо поставити перед собою, адже 

якість освітніх послуг – це комплекс харктеристик професійної свідомості, що зумовлює 

досвідченного спеціаліста успішно виконувати професійну діяльність в узгодженні з 

вимогами сучасних економічних процесів. 

Проведене дослідження дало можливість з’ясувати та визначити теоретичні основи 

формування готовності до іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців з вищою освітою, і зробити висновок про те, що 

іншомовна професійно-орієнтована комунікативна компетентність розглядається сьогодні як 

лінгвістично організована система мовлення, яка використовується представниками певної 

галузі для спілкування в ситуаціях, які безпосередньо пов’язані із суто професійними 

(навчально-, науково-виробничими, виробничими, науковими) аспектами трудової 

діяльності, категоріями якого є: ситуація, роль, позиція, спільність, вид і сфера комунікації. 
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2.8. THE APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS OF STATE 

EMERGENCY SERVICE (SES) OF UKRAINE 

 

2.8. ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДСНС УКРАЇНИ 

 

Сучасна вища освіта в Україні перебуває в активному процесі інтеграції до 

загальноєвропейських стандартів, що потребує суттєвих інноваційних кроків не тільки в 

процедурах стандартизації змісту освіти, а й в інтенсивному впровадженні та використанні 

передових педагогічних технологій підготовки фахівців. Сьогодні ми є свідками активізації 

процесів, спрямованих на побудову інформаційного суспільства. Наша держава обрала цей 

шлях розвитку поряд з розвиненими країнами всього світу. Умови сьогодення вимагають 

реформування освітніх процесів – нове покоління потребує розробки нової педагогіки: 

системи виховання особистості, адаптованої до інформаційного суспільства.  

Варто зaзнaчити, що поняття інформаційно-комунікaційних технологій з’явилося з 

виникненням інформаційного суспільствa, в основі якого є інформaційні ресурси – знaння, 

нaука, організaційні чинники, інтелектуaльні здібності людей, їхня ініціaтива тощо. 

Інформаційні технології, особливо інтернет, докорінно змінюють доступ до інформації, 

освітній процес та наукову роботу. Майбутнє університетів прямо залежить від їх здатності 

адаптуватися у новому інформаційному суспільстві. 

Характерними ознаками інформаційного суспільства є 361: 

- формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору держави як частини 

світового інформаційного простору; 

- становлення і домінування у різних сферах діяльності інформаційних та 

телекомунікаційних технологій; 

- створення і розвиток ринку інформації та знань; 

- підвищення рівня освіти тощо. 

Професійна діяльність співробітників пожежно-рятувальних підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) пов’язана з виникненням 

екстремальних умов, що вимагають від фахівців глибоких професійних знань, які давали б 

змогу ухвалювати ефективні рішення під час надзвичайних ситуацій. Посилені вимоги до 

підготовки фахівців умотивовують доцільність постійного вдосконалення освітнього 

процесу на основі активного застосування інформаційних технологій під час аудиторних 

занять та самостійної роботи курсантів та студентів в позааудиторний час. 

Аналіз науково-методичних джерел підтвердив, що питанням інформатизації освіти 

приділяли увагу багато науковців В. Беспалько362, Р. Гуревич363, М. Кадемія364, М. Козяр365, 

А. Кузьмінський366, Л. Шевченко367 та ін. Тому психолого-педагогічне обґрунтування 

можливостей використання інформаційних технологій в освітній діяльності є важливим на 

сучасному етапі. 

Експериментальною базою дослідження було обрано Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.  

                                                             
361 Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Міщенко В. Б. (2009) Інформаційне суспільство: 

управління, право, технології, безпека, с. 6.  
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363 Гуревич Р. С. (2002) Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, с. 100.  
364 Кадемія М. Ю. (2011) Інформаційно-комунікаційні технології навчання, с. 54.  
365 Козяр М. М. (2006) Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі професійної підготовки фахівців 
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366 Кузьмінський А. І. (2005) Педагогіка вищої школи, c. 102.  
367 Шевченко Л. С. (2015) Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності, 
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Під інформаційною технологією в системі професійної підготовки фахівців 

П. Образцов розуміє систему загальнодидактичних, психологічних, методичних процедур 

взаємодії викладачів і студентів з урахуванням технічних і людських ресурсів, які спрямовані 

на проектування і реалізацію змісту, методів, форм та інформаційних засобів навчання368.  

І. Соколова поняття інформаційні технології навчання майбутніх фахівців трактує як 

систему загальнодидактичних, психологічних, технологічних процедур взаємодії суб’єктів 

навчально-виховного процесу у вищій школі з урахуванням технічних і людських ресурсів, 

які спрямовані на формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців369.  

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес у вищій 

школі, оцінювання його результатів суттєво впливає на підвищення якості вищої освіти. За 

В. Биковим370, засоби інформаційно-комунікаційних технологій включають: 

- технічні засоби (комп’ютери, комп’ютерні комплекси, мультимедійні проектори, 

сенсорні дошки тощо); 

- програмні засоби (системні, загального призначення, прикладне програмне 

забезпечення, у тому числі навчального призначення); 

- засоби для під’єднання до Інтернет і забезпечення можливості повноцінної роботи в 

ньому (сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку різноманітних даних в Інтернет 

тощо); 

- спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення (контент) в 

Інтернет; 

- методичне забезпечення стосовно використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті. 

Активне застосування сучасних інформаційних технологій навчання, на думку 

Р. Гуревича, є потребою, зумовленою особливостями нового етапу науково-технічної 

революції. Р. Гуревич371 указує на педагогічні цілі застосування нових інформаційних 

технологій у навчальному процесі, а саме: 

- розвиток творчого потенціалу студентів, здатності до комунікативних дій, умінь 

експериментально-дослідницької діяльності; 

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності та якості; 

- реалізація соціального замовлення, яке зумовлене інформатизацією суспільства. 

На сучасному етапі підготовка майбутніх фахівців пожежно-рятувальних служб 

передбачає досягнення в мінімальні строки готовності до професійної діяльності. 

Забезпечення пожежної безпеки стає все більш складною та наукомісткою сферою. 

Професійна підготовка в умовах стрімкого розвитку рятувального обладнання, технологій, 

способів і засобів рятування потребує інтенсифікації. Для реалізації вищезазначеної мети 

вже сьогодні у системі вищої освіти ДСНС України відбуваються зміни, що в першу чергу 

повинні стосуватись основних методів трансляції знань і формування практичних умінь та 

навичок. Якщо нічого не змінювати, то зовсім скоро освітні послуги не зможуть забезпечити 

соціальний запит. Поряд з цим слід врахувати, що в сучасних умовах  набута освіта вже не 

може забезпечити сталого професійного рівня, достатнього на все життя. Постійне ж 

навчання паралельно з роботою вимагає зміни принципу освіти. Очевидно, інформатизація 

навчання відкриває нові розширені можливості. 

Зазначимо, що до сучасних інформаційних технологій відноситься графіка, 

мультимедіа, гіпертекст, гіпермедіа та багато інших систем. Нині широкого використання 

набуває мультимедіа. Мультимедіа (від англ. multimedia – багатокомпонентне середовище) – 

                                                             
368 Образцов П. И. (2000) Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных 

технологий обучения, с. 34.  
369 Соколова І. В. (2004) Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, критерії, умови 

формування, с. 209. 
370 Биков В. Ю. (2008) Моделі організаційних систем відкритої освіти, с. 63.  
371 Гуревич Р. С. (2002) Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, с. 52.  
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технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з 

анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими 

зображеннями і рухомим відео372. Мультимедіа є ефективною освітньою технологією 

завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості та інтеграції різних типів 

навчальної інформації. Так, відмінною рисою мультимедіа є навігаційна структура, що 

забезпечує інтерактивність – можливість безпосередньої взаємодії з програмним ресурсом. 

Мультимедіа передбачає «живий» зв’язок між користувачем і програмою, зокрема, за 

бажанням, можна задати індивідуальний темп роботи в межах програми, установити 

швидкість подачі матеріалу, кількість повторень тощо. 

Іншим видом сучасних інформаційних технологій є гіпертекст. Гіпертекст – 

комп’ютерно-підтримувана технологія організації текстових, графічних, відео- та звукових 

матеріалі та їх використання. Гіпертекст має дві особливості: по-перше, в ньому 

поєднуються нелінійний, асоціативно-фрагментарний і мережевий принципи репрезентації 

інформаційного середовища; по-друге, формування й вилучення потрібної інформації 

здійснюється шляхом вільної навігації за нелінійними зв’язками, зафіксованими в 

гіпертекстовому середовищі. Гіпертекстові бази даних вигідно відрізняються від інших, в 

яких концептуальні схеми не змінюються користувачем. 

Гіпертекст у поєднанні з мультимедіа (інформація у вигляді графіки, звуку, анімації та 

інше) має назву гіпермедіа. Системи гіпермедіа дозволяють зв'язати один з одним не тільки 

фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, відеокліпи тощо. Застосування таких 

технологій суттєво активізує навчальну інформацію, робить її більш наочною у порівнянні із 

друкованими аналогами. 

Поширення набувають також інтелектуальні навчальні системи. Особливістю такої 

технології є моделювання процесу навчання, використання бази знань, що динамічно 

розвивається; автоматичний добір раціональної стратегії навчання, автоматизований облік 

нової інформації, що надходить у базу даних. Застосування інтелектуальних навчальних 

систем передбачає використання баз даних, баз знань, експертно-навчальних систем, систем 

штучного інтелекту тощо. 

Широке розповсюдження сучасних інформаційних технологій (інтелектуальних 

навчальних систем, мультимедіа, гіпертексту, гіпермедіа тощо) стало своєрідним поштовхом 

до створення й широкого тиражування різноманітних електронних видань: підручників, 

довідників, словників, енциклопедій та ін. 

Електронний підручник (ЕП) – це інформаційна система (програмна реалізація) 

комплексного призначення, що забезпечує за допомогою єдиної комп'ютерної програми, без 

звернення до паперових носіїв інформації, реалізацію дидактичних можливостей засобів 

інформаційних технологій в процесі навчання: постановку пізнавальної задачі; 

представлення змісту навчального матеріалу; організацію застосування первинно отриманих 

знань (організацію діяльності з виконання окремих завдань, у результаті якої відбувається 

формування наукових знань); зворотній зв'язок, контроль діяльності; організацію підготовки 

до подальшої навчальної діяльності373. 

Зокрема, нами розроблений електронний посібник «Тактика використання первинних 

засобів пожежогасіння». Оболонка електронного посібника передбачає технологію 

гіперпосилань. Зрозумілий інтерфейс не викликає особливих труднощів під час роботи. 

Обравши один із пунктів користувач має змогу переглянути навчальний матеріал (Рис. 1). 

Для кращого засвоєння матеріалу ЕП передбачає застосування відеоматеріалу (Рис. 2). До 

кожного розділу розроблені інтерактивні тести. 

Слід зауважити, що процес створення та впровадження електронного посібника досить 

трудомісткий і включає такі етапи: 

                                                             
372 Петренко А. И. (1994) Мультимедиа, с. 13. 
373 Маладика Л. В. (2011) Електронний підручник як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення 

спеціальних дисциплін, с. 383.  
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- визначення цілей і завдань розробки, для досягнення і рішення яких використовують 

інформаційні технології; 

- розробка методичних основ, на яких базуватиметься подача навчального матеріалу; 

- розробка структури посібника, що передбачає порядок представлення матеріалу; 

розробка змісту по розділах і темах, під час якої слід виділити основне ядро навчального 

матеріалу, визначити зв'язки з іншими темами навчального курсу, підібрати практичні 

завдання, ілюстрації, графіки, демонстрації, анімаційні і відеофрагменти до понять, 

формулювань, подій і т.д.; 

- програмування, після підготовки сценарію матеріал посібника передається 

програмістам для реалізації; залежно від цілей розробки, завдань вибирається вид 

електронних носіїв мова програмування, яка повинна враховувати вид носія;  

- процес пробної експлуатації, за необхідності зміна компонування матеріалу, 

редагування змісту та інше;  

- етап широкої експлуатації; 

- процес супроводу та адміністрування доступу до електронного видання. 

 

 
Рис. 1. Навчальний матеріал                              Рис. 2. Відеоматеріал  

електронного посібника                                електронного посібника 

 

Акцентуємо увагу на те, що просто зміна носія інформації не надає значних переваг у 

подачі навчального матеріалу, а тому звичайний електронний текст не відноситься до 

електронного посібника. Головною відмінною рисою електронного посібника є наявність 

інтерактивної взаємодії між користувачем та інформаційною системою. 

Вкажемо на переваги використання електронних видань у навчальному процесі, а саме: 

- інтерактивність, тобто наявність зворотного зв’язку (вбудовані тест-системи 

забезпечують миттєвий контроль засвоєння інформації, інтерактивний режим дозволяє 

обирати швидкість проходження навчального матеріалу); 

- використання можливостей мультимедіа, об’єднання в інтерактивний продукт 

кількох способів подання інформації (текст, статична ілюстративна частина, динамічна 

ілюстративна частина та звук); поєднання мультимедійних об’єктів між собою 

гіперпосиланнями; 

- можливість переходу за посиланнями до додаткових джерел інформації; 

- простота оновлення матеріалу, а також висока швидкість, з якою зміни передаються 

користувачам; 

- можливість побудови простого і зручного механізму навігації; 

- розвинений пошуковий механізм. 

Новою педагогічною технологією неконтактної інформаційної взаємодії вважається 

віртуальна реальність (від англ. virtual reality – можлива реальність). Ця технологія 
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передбачає створення за допомогою мультимедійного середовища ілюзії присутності в 

реальному часі в стереоскопічно представленому «екранному світі». У таких системах 

неперервно підтримується ілюзія місцезнаходження користувача серед об’єктів віртуального 

світу. 

Розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж сприяє поширенню нової системи 

навчання – дистанційної. Педагогічною ідеєю цієї форми навчання є створення умов для 

активної пізнавальної діяльності, формування навичок самостійної побудови системи знань, 

творчого мислення, розв’язання певних завдань і проблем тощо. 

Інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання є системно організованою 

сукупністю традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, засобів діалогу та 

передачі даних, протоколів взаємодії, систем мультимедіа, інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, інформаційних ресурсів, системного апаратно-програмного 

та організаційного-методичного забезпечення, орієнтованою на задоволення освітніх потреб 

користувачів дистанційної освіти. Сучасні засоби телекомунікацій та електронних видань 

дають можливість подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому 

майже всі їх здобутки та переваги. 

Досвід активного впровадження в Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України елементів дистанційної освіти, забезпечення якості освітньої 

діяльності за таких умов свідчить про необхідність одночасного використання дидактико-

технологічних і веб-технологічних парадигм. Методика підготовки передбачає реалізацію 

всіх форм навчальної діяльності, до яких належать: лекції у звичайному та on-line форматі, 

практичні та семінарські заняття, самостійна робота курсантів та студентів, практична 

підготовка у спеціально оснащених аудиторіях та лабораторіях, на полігонах, спеціально 

облаштованих тренувальних майданчиках та ін. Поряд з цим широко  застосовують ресурси 

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема презентації та відеоматеріали, роботу у 

віртуальних класах, використання інформаційно-довідникових систем, програмно-технічних 

засобів, моделювання, тестування тощо. 

Під час дистанційного навчання використовують наступні основні елементи: 

дистанційні курси, веб-сторінки та сайти, форуми, чати, електронну пошту, 

відеоконференції, віртуальні класні кімнати та ін. Цей процес не повинен бути частковим та 

безсистемним. Викладання навчальної дисципліни має супроводжуватися автоматизацією 

методичного та навчального матеріалу. Ефект та якість будуть досягненні за умови 

застосування в кожному окремому випадку оптимального поєднання традиційних та 

інноваційних підходів. 

В основу процесу інформатизації навчання насамперед слід покласти інформаційну 

культуру викладача, а саме: 

- вміння використовувати сучасні інформаційні технології для підготовки, супроводу, 

аналізу, коригування навчального процесу, управління навчальним процесом і навчально-

пізнавальною діяльністю курсантів; 

- вміння добирати найбільш раціональні методи і засоби навчання, враховувати 

індивідуальні особливості курсантів, їх запити і здібності; 

- вміння ефективно поєднувати традиційні методичні системи навчання із новими 

інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Варто зауважити, що в умовах широкого застосування інформаційних технологій, на 

сьогодні вже накопичено досвід використання комп’ютерних засобів навчання. Як свідчить 

думка педагогів, дуже важливо не переоцінювати роль комп’ютеризації освітнього процесу, 

адже техніка не в змозі замінити «живого» спілкування викладача із курсантом, та поряд з 

цим переваги доцільного застосування інформаційних технологій в навчальному процесі 

очевидні. Інформатизація дає можливість значно підвищити ефективність засвоєння 

повідомлень і даних, що циркулюють в навчальному процесі. Інтенсифікація навчання 

передбачає використання інформації, поданої в різних формах: у вигляді тексту, графіки, із 

застосуванням засобів мультимедіа, об'ємних зображень, впровадження моделювання тощо. 
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Загалом, інформаційні технології значно розширили наші уявлення про забезпечення 

навчального середовища. 

Ми можемо визначити такі переваги навчального процесу на основі застосування 

сучасних інформаційних технологій:  

- розширення змісту пізнавальних завдань для курсантів; 

- спрощення можливості динамічного оновлення змісту курсу дисципліни у 

відповідності із сучасними досягненнями науки та потребами тих, хто навчається; 

- скорочення часу обробки навчального матеріалу за рахунок наперед розроблених 

засобів виконання рутинних, технічних операцій; 

- зручність маніпулювання інформацією, можливість перегрупування, довільного 

компонування і технічного редагування поданого матеріалу; 

- система контролю виконаних дій передбачає певний дидактичний вплив: курсант 

має можливість індивідуально переходити до наступної частини навчальної інформації, 

задавати швидкість подання завдань; 

- можливість самостійно обрати ступінь складності поданого матеріалу  забезпечує 

реалізацію принципу індивідуального підходу в навчанні;  

- графічні можливості дозволяють візуально демонструвати розвиток різноманітних 

процесів і явищ тощо. 

Висновки. Зростання соціальної ролі інформатизації в житті суспільства визначає 

сучасні тенденції в галузі освіти, що зумовлює активне застосування інформаційно-

комунікаційних технологій під час підготовки майбутніх фахівців ДСНС України. Динаміка 

розвитку сучасного освітнього середовища вимагає зміни традиційних підходів до навчання. 

Реалізація концепції випереджувальної освіти зорієнтована на умови професійної діяльності 

в інформаційному суспільстві.  

Традиційні форми та методи підготовки фахівців на сучасному етапі не в повній мірі 

відповідають вимогам ринку праці і не в змозі забезпечити випереджувальний характер 

освіти в швидкозмінюваних умовах професійної діяльності. Застосування сучасних 

інформаційних технологій в навчальному процесі  передбачає ряд вимог до викладачів, які 

повинні  мати системну уяву про принципи будови і функціональні можливості сучасних 

інформаційних технологій та інформаційного середовища, знати сучасні програмні 

оболонки, володіти сучасними операційними системами, засвоїти основні поняття 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Інформатизація освітнього процесу в ЗВО ДСНС України передбачає: 

- подолання кризових явищ в системі освіти; 

- синтез засобів і методів традиційної і комп’ютерної освіти; 

- підвищення якості навчального процесу на основі активної інтерактивної взаємодії, 

реалізації принципів інтенсифікації та індивідуалізації; 

- розробку сучасних засобів та технологій навчання, зорієнтованих на випереджальну 

освіту; 

- підготовку учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах 

інформаційного суспільства; 

- підвищення професійної компетентності і конкурентноздатності майбутніх фахівців 

ДСНС України; 

- формування системи неперервної освіти як універсальної форми діяльності, 

спрямованої на постійний розвиток особистості протягом усього життя; 

- створення системи випереджувальної освіти. 
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2.9. THE USE OF DIGITAL TOOLS IN THE TRAINING OF FUTURE EDUCATORS 

OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

2.9. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасні виклики, які постали нині перед суспільством, спричинили трансформацію 

світоглядних парадигм у глобальному вимірі, що в свою чергу стало причиною змін в усіх 

сферах людського життя. Особливо гостро і чи не найпершою реагує на ці трансформації 

освіта як людинотворча інституція і динамічна система, що покликана забезпечувати сталий 

розвиток суспільства в довготривалій перспективі.  

Нарощення темпів інформатизації та цифровізації в суспільстві формує запит на 

цифрову грамотність здобувачів освіти, що декларується на рівні законодавчих документів 

та інших нормативно-правових актів. Так, Законом України «Про освіту» серед ключових 

компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначено 

інформаційно-комунікаційну компетентність.374 До того ж вимушений перехід закладів 

освіти на дистанційний та змішаний формати навчання спричинює необхідність освоєння 

нових цифрових інструментів, створення інформаційно-цифрового освітнього простору, який 

би сприяв ефективній реалізації освітніх цілей та забезпечував би високу якість освіти у 

змінних умовах. 

Нині стає очевидним, що цифровізація освіти торкається усіх її ланок, включаючи 

найпершу – дошкільну. А відтак, серед професійних компетентностей сучасного вихователя 

закладу дошкільної освіти чільне місце відведено інформаційно-комунікаційній 

компетентності.375 Це вимагає від закладів вищої освіти (ЗВО), які відповідають за 

підготовку майбутніх фахівців у сфері дошкільної освіти, гнучко реагувати на потреби і 

запити сучасного дошкілля, пропонуючи адекватні запитам зміст освіти та інструменти його 

засвоєння. 

Проблема використання цифрових технологій в системі вищої освіти на сьогодні 

активно досліджується вітчизняними і зарубіжними науковцями. У численних наукових 

розвідках українських дослідників презентовані теоретичні та методичні засади 

інформатизації сучасної освіти. Зокрема, В. Биковим та М. Лещенко здійснено 

обґрунтування цифрової гуманістичної педагогіки як науки про закономірності створення 

позитивної інтегрованої педагогічної реальності за умови конвергенції фізичного та 

віртуального (створеного за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)) 

навчальних просторів (середовищ) у реаліях відкритої освіти.376 У дослідженні Р. Гуревича, 

М. Кадемії, Н. Опушко, Т. Ільніцької, Г. Плахотнюк розкрито роль цифрових технологій 

навчання в епоху цивілізаційних змін, окреслено головні напрями цифрової трансформації 

освітнього процесу, серед яких сфокусовано увагу на формуванні інформаційно-освітнього 

середовища та його чинниках.377  

У контексті досліджуваної проблеми важливим є розуміння сутності інформаційно-

комунікаційної компетентності педагога як професійної якості, що дозволяє реалізовувати 

професійні функції з використанням сучасних цифрових технологій. З цих позицій науковий 

інтерес становить дослідження Н. Морзе, О. Базелюка, І. Воротнікової, Н. Дементієвської та 

ін., в якому презентовано опис цифрової компетентності педагогічного працівника, що 

містить вимоги до структури та рівнів означеної якості, необхідних для успішного 

здійснення педагогічної діяльності в умовах розвитку цифрового суспільства.378 

                                                             
374 Закон України «Про освіту», № 2145-VІІІ, 2017. 
375 Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти», 2021. 
376 Биков & Лещенко, с. 122. 
377 Гуревич та ін., с. 28-38. 
378 Морзе та ін. с. 3-53. 
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І. Воротніковою обґрунтовані умови формування цифрової компетентності педагога.379 

З проєкцією на заклад вищої освіти Н. Морзе та А. Кочаряном розроблено модель 

корпоративного стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету, досліджено 

взаємозалежність якості освітнього середовища сучасного ЗВО і рівня ІКТ-компетентності 

його науково-педагогічних працівників.380 Окремі методичні аспекти інформатизації 

освітнього простору педагогічного університету розкриті в науковій розвідці М. Жалдака.381 

У дослідженні зарубіжних учених D. Lupton, I. Mewburn, P.Thomson та ін. презентовано 

широкий спектр можливостей застосування цифрових інструментів в умовах 

університетської освіти з метою удосконалення академічної практики викладання, 

управління науковими дослідженнями студентів, побудови їх індивідуальної професійної 

траєкторії. Дослідниками зроблено висновок, що ці інструменти дозволяють суттєво 

активізувати пізнавальну діяльність студентів, зробити навчання цікавим та мотивуючим.382 

Утім, не применшуючи цінності проведених досліджень, змушені констатувати, що 

проблема цифровізації системи підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти 

допоки не набула належного висвітлення. Потребують вивчення можливості різних 

цифрових інструментів для контекстного навчання фахівців з урахуванням специфіки їхньої 

майбутньої діяльності з метою набуття ними загальних і професійних компетентностей. 

Слід зауважити, що цифровізація освіти в сучасних умовах є одним із важливих 

напрямів її реформування. Вона спричинена різними факторами, серед яких передусім – 

масове використання у широкому вжитку значної кількості цифрових засобів, поява так 

званого цифрового покоління, для якого інформаційні технології є невід’ємною частиною 

життя, необхідність удосконалення засобів навчання, форм, методів, прийомів, технологій 

організації освітнього процесу задля забезпечення ефективності реалізації нового змісту 

освіти та досягнення освітніх цілей у швидкозмінних умовах. На переконання І. Кучерак, 

цифровізація орієнтує на зміну формату освітнього середовища закладу освіти, широке 

впровадження цифрових технологій, що забезпечують зручні та доступні сервіси і 

платформи для здобуття освіти, більш ефективну взаємодію всіх учасників освітнього 

процесу, підвищення ролі інтелектуальної власності, розвиток цифрових навичок тощо.383  

Здебільшого цифровізацію освіти дослідники пов’язують саме з широким 

використанням цифрових технологій. Утім вона передбачає також й упровадження 

інноваційних інструментів управління як закладом освіти у цілому чи його структурами, так 

і окремим студентом, як от, оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу, 

сформованих компетентностей, побудову та коригування індивідуальних освітніх траєкторій 

здобувачів освіти. Такий підхід до розуміння суті означеного поняття, на думку М. Толмач, 

вимагає включення цифрових технологій у процес розробки гнучкої системи навчання, яка б 

відповідала концепції відкритої системи освіти та сприяла формуванню цифрових 

компетентностей педагогів і студентів.384 

На наше переконання, з метою уникнення хаотичного використання цифрових 

інструментів в освітньому процесі, їх упорядкування та вбудовування в гнучку систему 

навчання є сенс у зверненні до поняття педагогічного дизайну. У наукових джерелах його, 

здебільшого, розглядають в контексті e-leаrning – навчання на базі комп’ютерних технологій 

і тлумачать як цілісну концепцію організації навчально-пізнавальної діяльності студента на 

основі побудови освітнього процесу як єдиної системи з орієнтацією на цілі навчання, 

дидактичний матеріал, інформацію та інструменти, доступні для передавання знань у 

відкритому інформаційно-освітньому середовищі.385 Це створення навчального досвіду й 

                                                             
379 Воротнікова, с. 104-110. 
380 Morze, p. 28-38. 
381 Жалдак, с. 8-15. 
382 Thomson та ін., p. 105. 
383 Кучерак, с. 92. 
384 Толмач, с. 61. 
385 Наход, с. 316. 
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матеріалів, які допомагають студентам засвоїти знання й уміння, а також забезпечують їх 

застосування. Підхід вкладається в цілісний процес розуміння потреб, проєктування 

навчальної траєкторії, розробки матеріалів й оцінки ефективності. 

У своєму дослідженні D. Jonassen386 вказує на ознаки, які визначають ефективність 

результату в педагогічному дизайні: 

1) контекст – навчальні завдання мають практичне застосування в реальному світі, що 

дозволяє студентам безпосередньо знайомитися з тим, що вони вивчають; 

2) взаємозв’язок – увага приділена розвитку у студентів уміння співвідносити власний 

досвід і раніше отримані знання з новим етапом навчання; 

3) співробітництво – спільне рішення проблем дозволяє студентам розробляти, 

тестувати й аналізувати свої ідеї, одночасно знайомлячись з думкою інших. У процесі такої 

роботи кожен доходить індивідуального висновку; 

4) комунікація – спілкування зі студентами і студентів між собою важливе для 

забезпечення ефективності результату навчання. Студенти повинні проводити час в 

обговореннях, плануючи й осмислюючи новий досвід. 

Таким чином, привабливість педагогічного дизайну як концепції побудови цілісного та 

ефективного освітнього процесу полягає в тому, що він: 

- дозволяє спроєктувати й організувати цілісний педагогічний процес в межах 

навчальної дисципліни, розділу, теми чи конкретного заняття від моменту усвідомлення 

студентами потреби навчатися до аналізу та оцінювання результатів; 

- пропонує зрозумілу, виважену, науково обґрунтовану методологію, сучасні освітні 

стратегії, практико-орієнтовані методи навчання; 

- зорієнтований на ефективний освітній результат – набуті студентами 

компетентності, що ґрунтуються на їхньому власному досвіді. Найбільшим досягненням у 

результаті навчання стають навіть не професійно зорієнтовані знання, а досвід діяльності – 

навчальної і власне професійної; 

- використовує методичний інструментарій, який дозволяє ефективно формувати 

навички 4К (soft skills), оскільки спирається на співробітництво студентів, широку 

комунікацію, передбачає розвиток креативності та критичного мислення. 

Теоретики педагогічного дизайну пропонують різноманітні моделі побудови освітнього 

процесу – своєрідну структуру проєктування, яка дозволяє організувати процес створення 

курсу, навчального блоку, заняття і забезпечити досягнення освітніх результатів. Не 

вдаючись до детального їх розгляду та порівняльного аналізу, в нашому дослідженні ми 

схиляємося до однієї з найпоширеніших моделей дизайну навчання, розроблену R. Gagnе,387 

яка ґрунтується на засадах діяльнісного підходу. Основу цієї моделі педагогічного дизайну 

складають 9 етапів навчання: 

1. Привернути увагу. 

2. Пояснити цілі. 

3. Активувати попередні знання. 

4. Надати нову інформацію. 

5. Дати вказівки, інструкції, підказки, запропонувати моделі навчання. 

6. Забезпечити набуття практичного досвіду застосування знань (формування вмінь). 

7. Надати зворотний зв’язок. 

8. Оцінити роботу студента на занятті. 

9. Посилити запам’ятовування і перенос знань. 

Вивчивши можливості різноманітних цифрових інструментів, які можуть 

застосовуватися в освітньому процесі закладу вищої освіти (зокрема, в процесі підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО) і які широко описані в науково-методичних джерелах, та 

співставивши їх з етапами моделі педагогічного дизайну R. Gagnе, нами створено орієнтовну 

                                                             
386 Jonassen, p. 72. 
387 Gagnе, 125. 
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карту використання цифрових інструментів у роботі зі студентами під час навчального 

заняття (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схарактеризуємо цілі кожного з етапів навчання за поданою моделлю та 

продемонструємо можливості використання означених цифрових інструментів для реалізації 

цих цілей. Ілюстрування результатів їх застосування здійснюватимемо з опорою на досвід 

роботи викладачів кафедр дошкільної та початкової освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна). 

1 етап. Привернути увагу до проблеми, з’ясувати потреби 

Цілі етапу: сфокусувати увагу студентів на проблемі за допомогою стимулів, які їх 

втягують у навчальну роботу (нові ідеї чи проблемні питання наводять на роздуми і т.д.) 

Цифрові інструменти: експрес-опитування за допомогою Zoom-опитування; 

https://www.mentimeter.com/ 

Mentimeter – простий і доступний в освоєнні інструмент голосування, який забезпечує 

миттєвий зворотний зв’язок від аудиторії. Його зручно використовувати для опитування 

студентів в режимі реального часу в аудиторії, оскільки він доступний і на мобільних 

пристроях, і в електронному середовищі. Можливості сервісу дозволяють за короткий 

проміжок часу створювати колективні теги (хмари) слів до певної теми, голосувати з 

поставленого перед аудиторією питання або ж дізнатися думку стосовно нього. Зразок 

проведення опитування із застосуванням сервісу продемонстровано на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Зразок проведення опитування студентів з використанням онлайн-сервісу Mentimeter 

Навчальні стратегії: 
 активність (суб’єктність) 

студента; 

 навчальна співпраця; 

 опора на досвід/набуття 
досвіду;  

 практична спрямованість; 

 комунікація. 

 

Зробити цілепокладання: 
Використання шаблонів для 
формулювання цілей за SMART  

у сервісі https://www.canva.com/ 

Активувати попередні 

знання: 
https://learningapps.org/, 
https://wordwall.net/ 

Надати нову інформацію: 
Онлайн-дошки: https://miro.com/, 
https://jamboard.google.com/, 
https://ru.padlet.com/ 

 

Дати вказівки, інструкції, підказки, 

запропонувати моделі навчання: 
Робота з текстовим та відео-

контентом, кейси 

Забезпечити набуття практичного досвіду: 
Колективна робота в сесійних залах Zoom, 

створення колективних проєктів: 

https://www.ourboox.com/ 

Надати зворотний зв’язок: 
Коментарі в чаті, googleclassroom, 

голосові повідомлення 

Оцінити роботу студента на 

занятті: 
https://learningapps.org/, 

https://wordwall.net/, 
googleforms 

Привернути увагу, з’ясувати потреби: 
Експрес-опитування: Zoom-опитування; 

https://www.mentimeter.com/ 

Посилити запам'ятовування і перенос знань: 
Сервіси для створення інтелект-карт: 

https://www.mindmeister.com/, 
https://www.mindmanager.com/, групування: 

https://www.classtools.net/hexagon/ 

Рис. 1. Карта використання сучасних цифрових інструментів  

у структурі заняття в ЗВО (за моделлю дизайну Р.Ганьє) 
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Опитування в конференціях та вебінарах Zoom – це функція для створення опитувань з 

можливістю вибору одного або кількох варіантів відповіді в режимі реального часу. Функція 

зручна тим, що дозволяє не виходити з режиму відеконференції чи переходити на інші 

ресурси. 

2 етап. Зробити цілепокладання 

Цілі етапу: окреслити очікувані результати та критерії вимірювання досягнень (за 

технологією SMART) 

Цифрові інструменти: https://www.canva.com 

Canva – платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати 

інфографіку, презентації, афіші та інший візуальний контент. Сервіс пропонує великий банк 

зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. Платформа є безкоштовною, передплачувані 

версії, такі як Canva Pro та Canva for Enterprise, пропонують додаткові функціональні 

можливості. Зразок шаблону для формулювання цілей заняття за технологією SMART із 

застосуванням сервісу продемонстровано на Рис. 3. 

 

 
Рис. 2. Зразок шаблону для постановки цілей, створений за допомогою онлайн-сервісу Canva 

 

3 етап. Активувати попередньо набуті знання 

Цілі етапу: стимулювати спогади про попередні етапи навчання, актуалізувати набуті 

знання, перш ніж вводити нові, та спиратися на них у процесі подальшої роботи. 

Цифрові інструменти: https://learningapps.org, https://wordwall.net, https://kahoot.com/ 

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. 

Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для 

використанням і на заняттях, і самостійно. 

Wordwall – це багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і 

друкованих матеріалів. Шаблони представлені у вигляді знайомих дидактичних ігор, які 

часто зустрічаються в педагогічній практиці. Скриншот інтерактивної вправи, створеної за 

допомогою інструменту Wordwall, подано на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Скриншот інтерактивної вправи, створеної за допомогою інструменту Wordwall 

 

Цифрова платформа Kahoot є інструментом для швидкого створення інтерактивних 

продуктів: вікторин, опитувань, обговорень тощо. У власноруч розроблені міні-ігри можна 

https://learningapps.org/
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вбудовувати тематичні відео та зображення. Процес створення нової вправи займає декілька 

хвилин, таким чином, значною мірою скорочується час для підготовки до заняття. 

4 етап. Надати нову інформацію 

Цілі етапу: представити зміст теми (доцільно це робити невеликими зрозумілими 

частинами). 

Цифрові інструменти: інтерактивні дошки: https://miro.com/, 

https://jamboard.google.com/, https://ru.padlet.com/ 

Miro – платформа для спільної роботи команд (в тому числі при дистанційній роботі 

окремих співробітників). Сервіс використовується як спосіб взаємодії при створенні нових 

проектів, дизайну інтерфейсу, а також інших завдань. 

Jamboard – це розумна інтерактивна дошка для ефективної командної роботи. Зразок 

створеної дошки з використанням сервісу подано на Рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Інтерактивна дошка, створена за допомогою інструменту Jamboard 

 

Padlet – це універсальна онлайн-дошка (онлайн-стіна), яку нескладно опанувати та 

легко застосовувати в навчальному процесі. Вона може бути використана для проектної 

роботи, індивідуальних завдань чи як інструмент збору інформації від всіх учасників 

процесу в одному місці. Зразок інтерактивної дошки Padlet подано на Рис. 5 (групова робота: 

моделювання процесу ознайомлення дітей середнього дошкільного віку з листопадом). 

 

 
Рис. 5. Інтерактивна дошка, створена за допомогою інструменту Padlet  

(групова робота: моделювання процесу ознайомлення дітей  

середнього дошкільного віку з листопадом) 

 

5 етап. Дати вказівки, інструкції, підказки, запропонувати моделі навчання 

Цілі етапу: надавати студентам рекомендації: наводити приклади, тематичні 

дослідження та інші матеріали в доповнення до основного матеріалу. 

Цифрові інструменти: текстовий контент, відеоконтент, кейси 

6 етап. Забезпечити набуття практичного досвіду 

Цілі етапу: виявляти ефективність: залучати студентів до різних видів практико 

орієнтованої діяльності із застосуванням набутих знань. 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Цифрові інструменти: колективна робота в сесійних залах Zoom, створення 

колективних проєктів: https://www.ourboox.com/, https://time.graphics/, 

https://www.thinglink.com/ 

Ourboox – безкоштовна платформа для створення електронних книг. Зразок 

використання інструменту подано на Рис. 6 (створення студентами інтерактивної книжки 

дитячої поезії українських авторів «Весняночка»). 

 

 
Рис. 6. Зразок використання інструменту Ourboox (створення студентами інтерактивної 

книжки дитячої поезії українських авторів «Весняночка») 

 

Time.Graphics – безкоштовний онлайн-сервіс, який призначений для створення 

інтерактивних часових стрічок із додаванням фото, аудіо та відеоматеріалів. 

Thinglink – Інтернет-ресурс для створення інтерактивних зображень (мап, плакатів) та 

відеороликів, що дозволяє надати доповнену реальність візуальному контенту. Платформа 

дозволяє урізноманітнити будь-який візуальний контент, додавши на зображення або відео 

спеціальні мітки, при наведенні на які користувач побачить додаткову інформацію: довідкові 

дані про цей об’єкт, збільшене зображення, відео тощо. 

7 етап. Надати зворотній зв’язок 

Цілі етапу: забезпечувати зворотний зв’язок, здійснювати формувальне оцінювання. 

Цифрові інструменти: коментарі в режимі реального часу, в чаті, googleclassroom, 

голосові повідомлення. 

8 етап. Оцінити роботу студента на занятті 

Цілі етапу: оцінювати ефективність роботи: перевіряти знання студентів відповідно до 

встановлених (і прозорих) критеріїв. 

Цифрові інструменти: https://learningapps.org, https://wordwall.net, google-forms. 

9 етап. Посилити запам’ятовування і перенос знань 

Цілі етапу: допомагати утримувати в пам’яті: використовувати стратегії для 

закріплення змісту (концептуальні (інтелектуальні) карти, перефразування, підведення 

підсумків і т.д.). 

Цифрові інструменти: https://www.mindmeister.com/, https://www.mindmanager.com/, 

https://www.classtools.net/hexagon/, https://www.edrawmind.com/. 

MindMeister, Mindmanager, Edraw Mind – це онлайн-ресурси для майндмепінгу, які 

дозволяють розробляти і ділитися ідеями візуально. Це потужні інструменти візуалізації і 

програмне забезпечення для складання інтелект-карт. Зразок створення інтелект-карти з 

використанням Edraw Mind подано на Рис. 7. 

Сlasstools.net/hexagon – це сервіс для генерування шестикутників (гексагонів), які 

допомагають структурувати інформацію. 

Таким чином, використання в освітньому процесі концепції педагогічного дизайну 

дозволяє вибудувати чітку й структуровану систему застосування цифрових інструментів на 

https://time.graphics/ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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різних етапах навчання. Утім слід зауважити, що ці інструменти не є самоціллю у роботі 

викладача, вони слугують лише засобом реалізації освітніх цілей. А відтак, їх відбір має бути 

ретельним і виваженим. При цьому, для кожної конкретної освітньої ситуації він 

відрізнятиметься. У роботі з цифровими інструментами варто дотримуватися певних правил: 

- добирати цифрові інструменти потрібно з урахуванням наявних потреб здобувачів 

освіти; 

- у використанні інструментів слід бути гнучким, готовим до певних змін (особливо у 

непередбачуваних ситуаціях); 

- варто користуватися лише знайомими і перевіреними інструментами (це правило 

стосується як викладача, так і студентів); 

- потрібно систематично аналізувати досвід використання інструментів та зворотний 

зв’язок від майбутніх педагогів, вносити зміни; 

- не слід використовувати одразу багато інструментів, краще менше, та краще. 

 

 
Рис. 7. Зразок створення інтелект-карти з використанням Edraw Mind 

до теми «Дослід як метод ознайомлення дітей з природою» 

 

Отже, проведене дослідження та узагальнений досвід переконують, що цифрові 

технології є потужними інструментами, які дозволяють суттєво урізноманітнити роботу на 

навчальному занятті та в прийнятний для них спосіб зреалізувати освітні цілі. Вони 

володіють значним мотиваційним потенціалом, є привабливими для здобувачів освіти і 

завжди викликають зацікавлення та бажання працювати. Цілком зрозуміло, що використання 

цифрових інструментів потребує від викладача закладу вищої освіти цифрової грамотності, 

ретельної підготовки та професійної майстерності.  
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2.10. FEATURES OF THE TRAINING PROCESS OF VOLLEYBALL PLAYERS 

AGED 10-12 AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

 

2.10. ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВОЛЕЙБОЛІСТОК 10-12 РОКІВ 

НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Гра як культурно-ціннісне явище з точки зору її соціально-педагогічної сутності та 

функціональних можливостей пов’язана з евристичної (творчою) діяльністю людини та 

потребою випереджаючого відображення дійсності і механізмом передбачення результатів 

майбутніх дій. Такий підхід дозволяє розглядати гру як певну майбутню діяльність, яка 

основана на оцінці обстановки, прийнятті альтернативних рішень і їх реалізації в 

конкретній ситуації. При цьому процес прийняття вірних рішень і їх реалізація в 

спортивних іграх утруднені через різноманітність і часту зміну ігрових ситуацій, дефіцит 

часу, обмеженість простору, нестачу інформації, маскування суперниками дійсних 

намірів.388 

Саме  волейбол може сприяти гармонійному розвитку людини завдяки глибокому 

різнобічному впливу на організм, розвитку фізичних якостей і освоєнню  важливих рухових 

навичок.389 

Сучасний волейбол – атлетична гра, яка висуває високі вимоги до  рухових здібностей 

та функціональних можливостей гравців. Технічні прийоми гри (раптові переміщення, 

стрибки, падіння, удари) вимагають від гравця  всебічного розвитку рухових якостей.390 

Спеціальні наукові дослідження свідчать про те, що в структурі багаторічного процесу 

спортивного вдосконалення важливе місце відводиться етапу початкової підготовки, який є 

один з найбільш важливих, оскільки саме тут закладається основа подальшого оволодіння 

спортивною майстерністю в обраному виді спорту. Таким чином, етап початкової 

підготовки є фундаментом побудови багаторічної системи підготовки спортсменів391. 

 Етап початкової підготовки – це основа для спортивної діяльності волейболісток. 

Завданнями цього етапу, зокрема в волейболі, є зміцнення здоров'я дітей, різнобічна 

фізична підготовка, усунення недоліків в рівні фізичного розвитку, навчання техніці 

спеціальних та  підготовчих вправ.392  

На етапі початкової підготовки навчання дітей різноманітним рухам досягає високого 

ступеню. Окремими дослідженнями  продемонстровано, що пам'ять на рухи у дітей з віком 

змінюється як в кількісному так і в якісному відношенні. Здатність до запам’ятовування 

рухів у дітей швидко розвивається в період з 7 до 12 років. В наступний період (з 13 років) 

розвиток цієї здібності дещо сповільнюється.  

Спортивне тренування починаючих спортсменок (в волейболі 10-12 років) – складний 

педагогічний процес об’єктом котрого є дитина, морфологічна і функціональна перебудова 

якої в результаті тренувань проходить на фоні ще не завершених процесів росту і 

формування організму.393  

Серед особливості антропометричного розвитку дівчат 10-12 років вчені визначають 

інтенсивне зростання і збільшення розмірів тіла (річний приріст довжини тіла досягає        

4-7 см головним чином за рахунок подовження ніг), маса тіла додається щорічно на 3-6 кг 

Швидкими темпами розвивається м’язова система. Зростання довгих трубчастих кісток 

верхніх і нижніх кінцівок, прискорення росту у висоту хребців, зумовлює те, що хребетний 

                                                             
388 Круцевич, Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту, с. 152-162. 
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освіти, c. 129-138. 
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393 Круцевич, Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту, с. 152-162. 
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стовп стає дуже рухливий, а надмірні м’язові навантаження, можуть прискорити процес 

закостеніння, та уповільнити зростання трубчастих кісток у довжину.394 

Система кровообігу дівчат 10-12 років реагує на навантаження менш економічно. Це 

спричинено незавершеністю формування механізмів, що регулюють і координують різні 

функції серця і судин, на тлі морфологічної та функціональної незрілості серцево-судинної 

системи, а також триваючого розвитку центральної нервової системи. 

Найбільш високий темп розвитку відзначається з боку дихальної системи: об’єм 

легенів збільшується майже в два рази, значно підвищується хвилинний об’єм дихання і 

росте показник життєвої ємності легень (ЖЄЛ). 

Отже, однією з актуальних проблем системи підготовки юних спортсменок є 

раціональна організація побудови навчально-тренувального процесу на початковому етапі. 

Багато дослідників приділяли увагу вирішенню цієї проблеми. Так, основними 

показниками тренованості спортсменів низка авторів визначає їх фізичну та технічну 

підготовленість. Відмічено також, що ці показники настільки взаємопов'язані, що часом 

важко визначити, де закінчується один і починається інший. Зокрема, Л. Шуба  наголошує, 

що важливе значення має виявлення збалансованого взаємозв'язку процесу розвитку 

фізичних якостей та процесу формування рухових навичок.395 

С. Драчук, М. Черниш переконані, що ефективність вивчення вправ знаходиться в 

прямій залежності від рівня розвитку фізичних якостей дітей. У дівчат середнього 

шкільного віку досить високими темпами поліпшуються окремі координаційні здібності 

(в киданні на влучність і на дальність, в спортивно-ігрових рухових діях), силові і 

швидкісно-силові здібності, помірно збільшуються швидкісні здібності і витривалість. 

Низькі темпи спостерігаються у розвитку гнучкості.396  

На думку М. Липець, О. Чикан, Х. Хіменес на етапі початкової підготовки  

закладається основа подальшого оволодіння спортивною майстерністю в обраному виді 

спорту, тому цей етап один з найбільш важливих в процесі багаторічної підготовки 

спортсменів.397 

У ряді робот  зазначена особлива роль контролю на етапі початкової підготовки, який 

використовується для оцінки ступеня досягнення мети та вирішення поставлених завдань. 

Він повинен бути комплексним, проводитися регулярно і своєчасно, ґрунтуватися на 

об'єктивних і кількісних критеріях. Контроль ефективності технічної підготовки 

здійснюється, як правило, тренером з оцінки виконання обов'язкової програми, при здачі 

нормативів на проміжних етапах навчання. Аналіз програм підготовки ДЮСШ  доводить, 

що контроль за ефективністю фізичної підготовки проводиться за допомогою спеціальних 

контрольних нормативів по роках навчання, які представлені тестами, які характеризують 

рівень розвитку фізичних якостей.398 

В дослідженнях Є. Стрельникової, Ю. Гончанюк, О. Несен наголошується, що 

використання наочного методу під час  навчання дітей різноманітним рухам дуже важливе. 

Автори відзначають, що діти краще засвоюють рухи безпосередньо після показу і 

пояснення. Для правильного розуміння всіх деталей техніки виконання певних прийомів у 

волейболі спортсменові необхідні статичні та динамічні моделі елементів техніки та 

тактики, які відтворюються мультимедійними технічними пристроями.399 

                                                             
394 Круцевич, Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 
спорту, с. 152-162. 
395 Shuba L. Modernization of learning and training process of handball players at the age of 11-12 at the initial stage 

of training activities. 
396 Драчук, С., Черниш, М. Вплив занять з використанням різних засобів розвитку швидкості на 

функціональний стан організму легкоатлетів-початківців, c. 282-289.  
397 Линець, М. М., Чичкан, О. А., Хіменес, Х. Р. Диференціація фізичної підготовки спортсменів. 
398 Піменов, М. П., Тищенко І. М. (ред.) Волейбол. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. 
399 Стрельникова, Є., Гончанюк, Ю, Несен, О. (2018). Зміни показників технічної підготовленості  волейболістів 

10-11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів, c. 63-67. 
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У ході роботи нами виявлено невідповідність основних теоретико-методологічних 

положень існуючої системи підготовки юних спортсменок по відношенню до практичних 

умов їх реалізації. Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок внесення коректив в 

побудові навчально тренувального процесу, а саме індивідуального підходу з урахуванням 

вікових та статевих особливостей юних спортсменок. Застосування в процесі навчання 

ефективних засобів, методів і організаційних форм спортивної підготовки на основі певної 

структури, що становить відносно стійкий порядок об'єднання компонентів, їх закономірне 

співвідношення один з одним і загальну послідовність 

Як відомо, рухові навички у юних спортсменок повинні формуватися паралельно з 

розвитком фізичних якостей, необхідних для досягнення успіху в обраному виді спорту.  

Тому для визначення рівня фізичної підготовки ми використовували тести: Біг 92 м 

(«ялинка»), стрибок у довжину з місця, стрибок у висоту з місця, віджимання від підлоги. 

Рівень технічної підготовки ми визначали за допомогою тестів: передача м’яча зверху в 

парах, передача м’яча знизу в парах, подача м’яча у визначені зони майданчика (з 8 спроб), 

прийом м’яча після виконання нижньої подачі ( з 5 спроб). 

Для більш ефективного формування навичок базової техніки ігрових прийомів 

волейболу, розвитку тактичної майстерності та придбання теоретичних знань 

використовували інформаційні технології.400  

В дослідженні взяли участь 36  спортсменок групи початкової підготовки дівчата     

10-12 років м. Суми, які були розподілені на контрольну (КГ = 18) та експериментальну 

(ЕГ = 18) групи. 

Тренувальний процес протягом проведення педагогічного експерименту у обох групах 

здійснювався групах відповідно до Навчальної програми для дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної 

майстерності.401  

Різниця в тренувальному процесі контрольної та експериментальної груп полягала в 

тому, що у тренувальних заняттях експериментальної групи  передбачалось  збільшення в 

річному плані роботи обсягу годин на загальну та спеціальну фізичну підготовку в 

тренувальному мезициклі. Макроцикл – це тривалий цикл тренувань, що триває півроку 

(у деяких випадках його можна скоротити до 3-4 місяці), річний або багаторічний тип. Цей 

тип тренувального циклу пов’язаний з розвиток, стабілізація і тимчасова втрата спортивної 

форми і включає ряд завершених періоди, етапи та мезоцикли. 

Мезоцикл – це різновид тренувального циклу із середньою тривалістю від 2 до 

6 тижнів. Мезоцикли складаються з відносно завершеної кількості мікроциклів. 

Засоби фізичної підготовки волейболістів експериментальної групи, включені до 

програми мезо- та мікроциклів на етапах загальної та спеціальної підготовки, розподілялися 

за спрямованістю таким чином, щоб забезпечити поступове підведення юних спортсменок 

до ефективного виконання специфічної тренувальної роботи, підвищення функціональних 

можливостей основних систем організму, розвитку та вдосконалення фізичних якостей, а в 

результаті – підвищення фізичної підготовленості. 

Навантаження на тренувальних заняттях в експериментальній групі регулювалось 

шляхом варіювання тривалості виконання чи кількості вправ; темпу, інтенсивності та 

швидкості виконання вправ; набору предметів, що використовуються при виконанні вправ; 

характеру вправ; відпочинку між вправами; щільність занять; відповідності прояву окремих 

фізичних якостей та застосовуваних вправ основним параметрам рухів та спортивної 

техніки; використанням спеціалізованого обладнання та тренажерів. 

                                                             
400 Lazorenko, S., Loza, T., Samokhvalova, I., Khomenko, E., Oliinyk, N. Preparation of Future Specialists in Physical 

Culture and Sports for the Use of Digital Health Technologies in Professional Activity, p. 673-677. 
401 Піменов, М. П., Тищенко І. М. (ред.) Волейбол. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. 
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Щоб уникнути перевантаження  дитячого організму, на етапі початкової підготовки 

використовувалась переважно ігрова форма виконання вправ, що дозволило запобігти 

значним фізичним і психічним навантаженням. 

Для підвищення рівня технічної підготовки волейболісток експериментальної групи 

застосовувалась методика візуального сприйняття параметрів рухів за допомогою 

інформаційних технологій. Означений підхід дозволяє реалізовувати на практиці метод 

наочного сприйняття, який на  етапі початкової підготовки волейболісток є одним із 

головних методів навчання.  

Так, інформація з аналізу техніки виконання ігрових прийомів надавалась у формі 

мультимедіа, та гіперпосиланнями на текстові файли, використовувались спеціальні 

програми для формування уявлення про якісну техніку виконання будь-якої вправи. 

Дані, що характеризують спеціальну фізичну підготовку юних волейболісток 

контрольної та експериментальної груп до початку та після закінчення педагогічного 

експерименту представлені в Таблиці 1. 

Результати дослідження показали, що юні спортсменки, які входять до контрольної та 

експериментальної групи, на початку педагогічного експерименту, істотно не відрізнялися 

за  більшістю досліджуваних показників. 

 

Таблиця 1. Динаміка зміни показників спеціальної фізичної підготовки волейболісток 
№ Назва тесту Контрольна група Експериментальна група 

Початок 

експерименту 

Кінець 

експерименту 

Початок 

експерименту 

Кінець 

експерименту 

1 Біг «ялинкою», сек 32,7±0,3 30,3±0,1 31,5±0,3 29,6±0,2 

2. Стрибок у довжину з місця, см 184,6±1,7 186,7±1,6 183,8±2,7 185,5±1,2 

3. Стрибок у висоту з місця, см 41,5±1,1 41,4±2,1 42,8±1,3 44,7±3,1 

4. Піднімання тулуба з положення 
лежачи, раз 

43,2±3,6 
 

45,1±3,2 40,1±4,1 
 

47,2±1,2 

5. Згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи, раз 

10,3±2,6 15,3±2,3 11,5±3,1 18,3±2,5 

 

Аналіз отриманих результатів тестування рівня спеціальної фізичної підготовки 

волейболісток після проведення експерименту показав, що  спостерігались позитивні зміни, 

щодо переважної кількості показників в  обох групах. 

В контрольній групі показники тесту «Біг «ялинкою» змінились з низького рівня до 

нижче за середній, показники  тестів «Згинання та розгинання рук в упорі лежачи» та 

«Підіймання тулуба з положення лежачи»   зросли з середнього рівня до високого рівня. 

Результати тестів «Стрибок у довжину з місця» та «Стрибок у висоту з місця» залишилися 

незмінними (Табл. 1). 

Результати аналізу рівня спеціальної фізичної підготовки волейболісток  

експериментальної групи  в тестах  «Біг «ялинкою» та «Згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи» змінились з низького рівня до середнього, в тестах «Підіймання тулуба з 

положення лежачи», «Стрибок у довжину з місця» та «Стрибок у висоту з місця» змінились 

з середнього рівня до вище за середній рівень (Табл. 1). 

Порівняння результатів педагогічного тестування в обох групах (контрольній та 

експериментальній) показало, що рівень спеціальної фізичної підготовки підвищився в 

експериментальній групі. 

На етапі початкової підготовки закладається різностороння технічна база, що 

передбачає освоєння різноманітних підготовчих вправ. Основа для технічного 

удосконалення – оволодіння широким комплексом  рухових дій, застосування матеріалу 

різних видів спорту і рухливих ігор, використання ігрового методу. З самого початку занять 
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діти оволодівали основами техніки цілісного вправи, а не окремих її частин. Навчання 

основам техніки проводилось в полегшених умовах.402  

Тестування рівня технічної підготовки дівчат – волейболісток проводилось тільки 

наприкінці експерименту, тому ми порівняли ці показники в контрольній та 

експериментальній групах (Табл. 2).  

За результатами дослідження можна зазначити, що в тесті «Передача м’яча зверху в 

парах» середні показники в експериментальній групі (ЕГ) склали 7,9 разів, а в контрольній 

(КГ) – 9,8 разів. 

 

Таблиця 2. Результати тестування рівня технічної підготовки дівчат 10-12 років  

на етапі початкової підготовки 
№ Назва тесту КГ ЕГ 

1.  Передача м’яча зверху в парах, раз 7,92±1,3 9,81±0,9 

2.  Передача м’яча знизу в парах, раз 6,96±0,3 7, 81±1.51 

3. Подача м’яча у визначені зони майданчику ( з 8 спроб), раз 6,61±0,8 7,14±0,1 

4. Прийом м’яча після виконання нижньої подачі (по п’ять спроб), раз 6,48±0,4 6,91±0,2 

Примітка: КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група. 

 

За тестом «Подача м’яча у визначені зони майданчика» середні показники в 

експериментальній групі (ЕГ) склали 7,11 рази, а в контрольній (КГ) – 6,62 разів; у тесті 

«Передача м’яча знизу в парах» результат в контрольній групі 6,9 разів, а в 

експериментальній – 7,81 разів; у тесті «Прийом м’яча після виконання нижньої подачі» 

результат в контрольній групі склав 6,45 разів, а в експериментальній  – 6,93разів (Табл. 2). 

Результати тестування вказують на перевагу рівня виконання ігрових дій дівчатами 

експериментальної групи 

Висновки. Аналіз спеціальної літератури показав, що проблема оптимізації фізичної 

підготовки дівчат-волейболісток 10-12 років на етапі початкової підготовки  недостатньо 

вивчена. 

Впровадження в тренувальний процес волейболісток на етапі початкової підготовки 

авторської методики дало змогу виявити статистично достовірний приріст показників 

фізичної та технічної підготовки в експериментальній групі.  

Встановлено що, зміст тренувального процесу волейболісток 10-12 років на етапі 

початкової підготовки, що ґрунтується на збільшенні (до 15% обсягу) годин на загальну та 

спеціальну фізичну підготовку та застосуванні інформаційних технологій навчання техніки 

рухів сприяє підвищенню показників спеціальної фізичної та технічної підготовки.  

Оптимізація процесу фізичної та технічної підготовки юних волейболісток на етапі 

початкової підготовки, дасть змогу ефективніше вирішувати завдання наступних етапів 

багаторічної підготовки спортсменок.  
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2.11. WEBINAR AS A FORM OF QUALIFICATION OF TEACHERS: 

ON THE MATERIAL OF PRACTICAL EXPERIENCE 

 

2.11. ВЕБІНАР ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ: 

НА МАТЕРІАЛІ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ 

 

Сучасну освіту, як і наше буття загалом, змінили цифрові технології. Пандемія  

COVID-19 посприяла розвитку освіти «на відстані». А відкрите вторгнення росії в Україну 

24. 02. 2022 зробило дистанційну форму навчання чи не єдино можливою для закладів освіти 

нашої країни. У цьому контексті особливої актуальності набувають Прогностичні 

визначення нових способів отримання освіти та підвищення кваліфікації в Європі зроблені 

Європейською комісією на 2020-2030 рр.403 Найцікавішими тенденціями є: 

1) засоби Інтернет і мобільні Інтернет-пристрої стануть традиційною формою 

отримання освіти та основним інструментом для навчання; 

2) багатокористувацькі віртуальні навчальні середовища будуть робити необов’язковим 

відвідування шкіл та університетів; 

3) системи та послуги будуть розроблятися з метою забезпечення групового взаємного 

навчання серед зацікавлених учнів та студентів; 

4) мультимедійні матеріали, розміщені в Інтернеті, будуть визнаватися як «законні» 

публікації для вчених. 

Тобто, «електронне навчання, що ґрунтується на використанні Інтернет-технологій для 

створення, управління, добору освітнього контенту, збереження відомостей про студентів та 

для контролю їх успішності, для спілкування та комунікацій невпинно стає традиційною 

основою освітнього процесу»404. 

Заклади освіти України для організації навчання в сучасних непростих умовах 

спираються на дослідження і доробок низки вчених: Д. Кігана405, Н. Морзе406, 

Л. Білоусової407, О. Косогова408, Є. Смирнової-Трибульської409 та ін. 

О. Капустянська410 зазначає: «Донедавна вважалося, що прийнятна якість освіти із 

застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій може бути забезпечена шляхом 

створення й доставки студентам електронних освітніх ресурсів не тільки для вивчення 

дисциплін у режимі самостійної роботи, але й контролю цієї роботи. При цьому обов’язково 

пропонувалося використання в навчальному процесі спочатку асинхронного спілкування 

студента й викладача (е-пошта, форум), а потім і синхронного спілкування (чат). У рідких 

випадках через дорожнечу програмного забезпечення й трафіка передбачалося проведення 

відеоконференцій для потоків студентів… Успіх у розвитку ІКТ і чітке розуміння 

академічною громадськістю того, що найбільша ефективність у досягненні високої якості 

освіти досягається при особистому спілкуванні викладача зі студентами, привели до того, що 
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приблизно з 2011 року почалася активна розробка, а потім і застосування при навчанні нової 

освітньої інформаційно-комунікаційної технології − вебінарів»411. 

Англійський термін «webinar (web-based seminar)» перекладається як «семінар, 

організований за допомогою веб-технологій». Вебінари набули поширення в діловому 

середовищі, коли для їх організації змогли використовувати технології відео-конференції, 

інтернет-телефонії та ін. Цікаво, що у перші роки після появи Інтернету терміном            

«веб-конференція» часто називали гілку форуму або дошки оголошень. І тільки пізніше 

термін набув значення спілкування в режимі реального часу. Вебінарам (залежно від 

провайдера) може бути притаманна функція анонімності («невидимості») користувачів, коли 

учасники однієї і тієї самої конференції можуть не знати про присутність один одного. 

Вебінар як особлива форма навчання з’явився в кінці 1990-х рр., коли в мережі Інтернет 

стали масово використовуватися надійні системи конференц-зв’язку. Як правило, для 

організації вебінару необхідно зареєструватися на відповідному порталі, що надає такі 

послуги, і ввійти у віртуальний клас. При цьому сервіс може бути безкоштовним і платним. 

Природно, що платний сервіс забезпечує більші можливості. 

В освітньому процесі вебінар визначається одночасно як інформаційно-комунікаційна 

технологія412 та форма навчання413. У контексті нашої роботи трактуватимемо вебінар як 

мережеве навчальне заняття, що проводиться дистанційно з використанням програмних 

засобів та ресурсів, які забезпечують високу інформаційну насиченість і активність слухачів 

в режимі реального часу. 

Проблемою впровадження вебінарів в освітній процес України займалися Н. В. Морзе, 

О. В. Ігнатенко414, В. М. Кухаренко415, В. О. Царенко416, Г. В. Ткачук417 та ін. 

Частина дослідників418 зазначає, що вебінар має суттєві переваги в сучасному 

освітньому процесі: 

• мінімальні витрати на проведення заходів, які організовує та проводить заклад 

освіти; 

• дистанційна форма спілкування – слухати лектора можна, перебуваючи будь-де; 

• доступність для практично необмеженої кількості учасників; 

• інтерактивність взаємодії між учасниками і ведучим, що досягається засобами чату 

(найчастіше) або за допомогою відеозв’язку. 

• можливість доступу до веб-ресурсів у процесі проведення вебінару; 

• можливість збереження вебінару у відповідному відео форматі. 

Водночас вчені Словінська О.419, Малежик П., Ткачук Г.420 звертають увагу і на 

недоліки такої форми навчання: 
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• майже повна відсутність емоційного зв’язку, який є важливим у процесі 

обговорення, оскільки доповідачеві важливо бачити емоції слухачів і відповідно реагувати на 

них для підтримання уваги; 

• при проведені практичних занять налагодити повну інтерактивну взаємодію не 

вдається, оскільки ведучий не має змоги самостійно прослідкувати, на якому етапі виконання 

завдань знаходиться той чи інший учасник;  

• важко, а іноді зовсім неможливо проводити виховну роботу з учасниками, оскільки  

відсутні умови щодо педагогічного впливу на навчання і виховання. 

П. Малежик та Г. Ткачук зазначають, що «ряд проблем, які створюють вказані 

обмеження, не є значними і в подальшому знайдуть своє вирішення. Деякі із складностей 

можуть бути попереджені та вирішені заздалегідь. Наприклад, виховна робота з учасниками 

може бути проведена напередодні організації вебінару»421. О. Капустянська теж демонструє 

віру у перспективи застосування вебінарів в освітньому процесі: «Вебінари належать до тієї 

технології, яка сумісна з багатьма організаційними формами й методами навчання. Однак 

учасникам вебінарів потрібен час для розвитку спеціальних навичок, необхідних для роботи 

в режимі вебінару»422. 

Останні дві тези спішно підтверджуються на практиці. Зокрема, при підготовці та 

проведенні вебінару «Секрети професійної саморегуляції педагога»423 (25. 11. 2021; спікер – 

Надія Сеньовська). 

Загальновідомо, що ефективний вебінар передбачає чотири ролі для залучених осіб:  

1) організатор – готує подію, забезпечує її  рекламу, домовляється зі спікером про 

оплату (чи виступ на волонтерських засадах) тощо; 

2) доповідач – фахівець, який, власне, проводить вебінар, ознайомлює слухачів з 

теоретичною інформацією, що стосується теми, а також зі своїми практичними 

напрацюваннями, які можуть бути їм корисні; 

3) асистент – особа, що стежить за програмним забезпеченням, вмикає і вимикає у 

потрібний час вікна відеотрансляції, усуває короткочасні збої в каналах зв’язку, реагує на 

нові повідомлення в чаті, іноді обирає найактуальніші для передачі доповідачу тощо;  

4) учасники – особи, які зацікавлені отримати інформацію, яку надасть їм спікер 

(а також документ/сертифікат, котрий підтверджує факт участі у вебінарі). 

Організаторкою аналізованого вебінару була Тетяна Ухіна, засновниця й очільниця 

Тренінгового центру «Сертифіковані українські технології освіти». Вона ж виконувала 

функцію помічниці: спілкувалася з учасниками на початку та в кінці заняття, представляла 

спікера, стежила за роботою програмного забезпечення. 

Доповідачкою була Надія Сеньовська, доцентка кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка, що захистила кандидатську дисертацію (2008), яка стосувалася професійної 

саморегуляції педагога і відтоді не полишала активних досліджень окремих аспектів 

зазначеної теми. 

Учасниками вебінару були вчителі закладів загальної середньої освіти з різних куточків 

України, а також студенти педагогічного університету, зацікавлені в підвищенні кваліфікації 

й отримані практичних порад стосовно саморегуляції фізичного і психічного стану. 

Безумовно, вебінар необхідно планувати заздалегідь і сповіщати потенційних учасників 

про дату і час. Аналізований вебінар «Секрети професійної саморегуляції педагога» було 

заплановано за два тижні, інформація на сайті Тренінгового центру «Сертифіковані 
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українські технології освіти» з’явилася наступного ж дня (12. 11. 2021), а за тиждень до події 

вже була реклама у соцмережах («Facebook», «Instagram») на сторінках Тренінгового центр 

СУТО. Усім, хто зареєструвався, було розіслано запрошення електронною поштою, а за добу 

й за годину до трансляції – нагадування.  

Час проведення вебінару (четвер, 19.00) – традиційний для такого типу заходів, що їх 

організовує Тренінговий центр СУТО. А, отже, звичний для зацікавлених осіб.  

У рекламі наголошувалося, що вебінар Надії Сеньовської «Секрети професійної 

саморегуляції педагога» − безоплатний. Тобто, для перегляду (це можна зробити і в записі) 

потрібна лише реєстрація. А от за сертифікат про підвищення кваліфікації вже треба 

заплатити певну фіксовану суму, вказану на сайті. 

Інформація про вебінар, розміщена на сайті Тренінгового центру СУТО, містила 

основні блоки. 

1. Програма підвищення кваліфікації (план-програма вебінару): 

• Характеристика саморегуляції вчителя 

• Методи фахової саморегуляції педагога: хороші та різні 

• Фізичне навантаження: панацея чи плацебо? 

• Способи активізації власної професійної саморегуляції: коротка інструкція для 

педагогів. 

2. Професійні компетентності, які розвинуть / удосконалять учасники вебінару 

(відповідно до інструкцій Міністерства освіти і науки України424): 

• психологічна; 

• інноваційна; 

• емоційно-етична; 

• рефлексивна. 

3. Зацікавлення учасників – які їхні які «болі» чи проблеми допоможе вирішити 

вебінар: 

• Як часто надмірні емоції заважали вам працювати? 

• Чи існує чарівний спосіб навчитися захищати власні межі й перебороти зайві 

сумніви? 

• Як, врешті-решт, давати собі раду у стресових ситуаціях? 

4. Основний меседж: 

• Хотіли б навчитися у стресових ситуаціях швидко опановувати себе та діяти «з 

холодною головою»? 

• Тоді вам на цей вебінар! 

• Поговоримо про ДІЄВІ методи професійної саморегуляції. 

• Цільова аудиторія: 

• Якщо ви серйозно налаштовані ДОВГО ЗАЛИШАТИСЯ висококласним 

фахівцем, котрий не розгубиться навіть у найскладніших педагогічних ситуаціях − цей 

вебінар для ВАС. 

6. Що отримає учасник вебінару для себе – впевнені та фахові дії у стресових 

ситуаціях: 

• навчитеся внутрішньо «відмежовуватися» від оточення; 

• будете легко знаходити в собі «точку рівноваги»; 

• зумієте доречно контролювати власні  рухи й емоції; 

• зможете зосереджуватися на прийнятті та реалізації ефективних професійних 

рішень. 

7. Інформація про доповідачку (плюс фото): 

• педагог із 16-річним стажем; 

• радниця СУТО ПРО; 
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• засновниця освітнього волонтерського проекту «Патріотичні й небайдужі»; 

• письменниця. 

8. Чому учасники мають повірити й зареєструватися на вебінар: 

• маю цікаву й корисну інформацію, яку перевірила на власному досвіді (моя 

кандидатська дисертація якраз і була присвячена професійній саморегуляції педагогів); 

• 2 років працювала з учнями середніх та старших класів і 14 років − зі студентами; 

• постійно займаюсь саморозвитком і випробовую нові саморегуляційні методики. 

Тестовий запуск вебінару, безумовно, теж проводився – за два дні до запланованої 

події. Загальновідомо, що це робиться для перевірки якості відео й звуку, запуску 

презентації, виявлення можливих «дір» доповіді (відсутність логічної послідовності між 

слайдами тощо) і задля ознайомлення спікера з роботою програми (у нашому випадку − 

сервісом StreamYard) якщо він раніше працював з іншими. Часу це зайняло небагато. До того 

ж мінімізувалися ризики технічних «накладок» під час виступу. Зокрема, були виявлені певні 

проблеми зі звуком (доповідачці доводилося сідати майже впритул до екрану, щоб її було 

чути. Це вирішилося за допомогою навушників. 

Програмне забезпечення для проведення вебінарів, як правило, дає можливість: 

1) демонструвати документи в найпоширеніших форматах; 

2) передавати мову й відеозображення ведучого й (за потреби) інших осіб; 

3) спілкуватися в чаті; 

4) демонструвати відеоролики; 

5) малювати графічні об’єкти й текст на білій дошці; 

6) здійснювати перехоплення екрана комп’ютера; 

7) розміщати файли для обміну; 

8) проводити опитування слухачів. 

Вебінар «Секрети професійної саморегуляції педагога» демонструвався на каналі You 

Tube «Тренінговий центр СУТО» і був організований за допомогою сервісу StreamYard. Це 

дало можливість організатору та доповідачу бути в ефірі одночасно та проводити опитування 

слухачів, демонструвати презентацію, а учасникам спілкуватися в текстовому чаті.  

Захід був розрахований на півтори години (19.00-20.30). Однак, сам виступ доповідачки 

зайняв менше часу (трохи більше години). Адже була організаційна частина (привітання, 

представлення спікера, зачитування коментарів у чаті, відповіді на запитання слухачів, 

прощання).  

Мета вебінару: активізувати у слухачів опорні знання про професійну саморегуляцію 

педагогів, сприяти засвоєнню нової інформації з означеної теми, стимулювати формування 

саморегуляційних навичок та вмінь. 

Завдання:  

1) систематизувати розрізнені знання педагогів про фахову саморегуляцію;  

2) сприяти усвідомленому застосуванню ними окремих саморегуляціних умінь;  

3) сприяти формуванню навичок професійної саморегуляції (оволодіння методами 

відключення, переключення, розосередження, відволікання, фізичного навантаження);  

4) вдосконалити в слухачів механізм рефлексії. 

Засоби: персональний комп’ютер або ноутбук у кожного учасника; презентаційні 

матеріали в спікера.  

Наявність презентації, яку потім надсилають слухачам, є загальновизнаною перевагою 

вебінарів. Адже вона одночасно активізує увагу на важливих моментах викладу та є 

своєрідним конспектом матеріалу. Для вебінару «Секрети професійної саморегуляції 

педагога» доповідачка підготувала презентацію на ресурсі Canva.  

Відповідно до плану, обсяг теоретичної інформації «вмістився» у чверть всього 

викладу (перше питання – «Характеристика саморегуляції вчителя»). Однак, на цей матеріал 

«припала» половина слайдів – необхідно було структурувати значний об’єм досліджень: 

1) визначення терміна «саморегуляція», його трактування різними науковцями; 

2) структура цього феномена; 
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3) особливості фізичної та психічної саморегуляції людини; 

4) етапи й фактори формування психічної саморегуляції; 

5) компоненти та функції професійної саморегуляції вчителя.  

Решту часу зайняла демонстрація та обговорення практичних методів саморегуляції, 

способи та умови їх застосування. Було виокремлено чотири групи, причому основою такої 

класифікації стала виключно доцільність і зручність чи складність реалізації тих чи інших 

технік. 

1. Перші два методи загальновідомі й мають дуже велику кількість варіацій. Може 

знадобитися деякий час, для того, щоб їх запам’ятати й застосовувати автоматично. Однак, 

перевагою є відсутність ризиків під час самостійного опанування: 

• дихальна гімнастика (справа «Дихання серцем»); 

• м’язова релаксація (вправа «Релаксація Якобсона»). 

2. Наступні сім методів  («логічні»), по суті, дублюють усім педагогам відомі методи 

самовиховання. Адже формування навичок вольової усвідомленої саморегуляції теж є 

частиною самовиховання вчителя. Звісно, в контексті фахової саморегуляції ці методи мають 

свою специфіку. Їхнє застосування просте й безпечне. Це: 

• самоаналіз; 

• самооцінка; 

• самопрогнозування; 

• самопереконання; 

• самонаказ; 

• самоконтроль; 

• самокорекція. 

3. Ще два методи дуже тісно пов’язані з процесами самонавіювання. Якщо у випадку 

попередньої групи (особливо це стосується самопереконання і самонаказу) йшлося більше 

інтелектуальні дії, то зараз − про вплив на підсвідомість. Саме тому доповідачка наголосила 

на певних ризиках застосування цих методів. Адже, щоб працювати з установками, треба 

добре знати себе, власні «больові точки» і сильні сторони. Йдеться про: 

• автотренінг; 

• самонавіювання (вправа «На руках»). 

4. Останні чотири методи безпечні й прості для опанування, іноді потребують 

«партнера». Вони дають можливість «блокувати» негативні явища і «опинитися» в 

неймовірно сприятливому місці, де можна отримати енергію. Тут дуже багато залежить від 

уяви та здатності зосередитися. Це: 

• відключення; 

• переключення, найпопулярніший різновид – фізичне навантаження (вправа   

«Туп-туту ногами»); 

• відволікання (вправа «Маска релаксації»); 

• мовна розрядка (вправа «Резервуар»). 

Також доповідачка запропонувала слухачам авторську техніку «Способи активізації 

педагогами власної професійної саморегуляції», котра передбачає чотири стадії: 

1) абстрагування від «подразника»; 

2) знаходження «точки рівноваги»; 

3) часткове повернення контролю над думками та емоціями; 

4) готовність діяти. 

Було також презентовано спеціальну авторську вправу «Неба і Земля», котра дає 

можливість за короткий час (тобто, навіть у закладі освіти на перерві) застосувати згадану 

техніку. 

Вивчаючи після вебінару відгуки (в чаті та особистих повідомленнях), доповідачка та 

організаторка відзначили їхню (у хорошому сенсі) одноманітність: «Дуже цікаво», «Дуже 

доречно», «Знадобиться після робочого дня», «Гарно розслабили», «Підняли настрій», 

«Обов’язково буду використовувати», «Дякуємо». Це дало можливість зробити висновок, що 
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тема актуальна і є потреба продовжувати її на інших формах підвищення кваліфікації 

педагогів: як вебінарах, так і тренінгах. Досвід організації тренінгів з формування 

саморегуляційних умінь учителів (цієї ж доповідачки) в онлайн та офлайн форматах 

описаний в іншій нашій роботі425. 
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2.12. IMPROVING THE LEVEL OF READINESS OF FUTURE NANOENGINEERS 

TO CARRY OUT PRODUCTIVE ACTIVITIES: TECHNOLOGIES AND TOOLS 

FOR ASYNCHRONOUS LEARNING 

 

2.12. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ НАНОІНЖЕНЕРІВ 

ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ 

АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ 

 

Останніми роками на ринку праці виокреслився попит на фахівців наукоємних 

технологій426, зокрема біофізиків, нейрофізиків, нанотехнологів тощо427. Це зумовлено 

стрімким розвитком критичних технологій. Сьогодні прилади електроніки, засоби 

діагностики та військові технології потребують впровадження в технологічний процес 

найсучасніших розробок428. Звісно, забезпечити це впровадження можливо лише за умови 

залучення високопрофесійних фахівців до промислового виробництва.  

З іншої сторони, маємо певну невідповідність між підготовкою фахівців та запитами 

підприємств429. Це зумовлюється, перш за все, недостатнім діалогом між закладами вищої 

освіти та виробничою сферою. Це питання гостро підіймається вже багато десятиліть, однак 

досі консенсусу не знайдено.  

Разом з тим, маємо позитивні рухи у цьому напрямі, зокрема залучення стейкхолдерів 

до розробки навчальних програм підготовки фахівців. Такий досвід дозволив зрозуміти та 

сформулювати основну тезу: необхідного готувати фахівця, готового до здійснення 

продуктивної інноваційної діяльності. Ми поступово відходимо від концепції працівника, що 

здійснює суто репродуктивну діяльність. Найбільш актуальним це питання є для майбутніх 

наноінженерів, адже нанотехнологічна галузь розвивається надшвидкими темпами, що 

сприяє її впровадженню у промисловий сектор430. Наноматеріали широко використовуються 

у сонячній енергетиці431, у якості сенсорів432, підкладок суперконденсаторів433, лазерах434, 
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приладах фотоніки435 тощо. Розвиток таких технологій в Україні є вкрай важливим, адже 

вони мають відношення, насамперед, до військових і критичних технологій436. Як показують 

події сьогодення, сучасна держава повинна мати власні високотехнологічні військові 

розробки для забезпечення власної безпеки. 

Останніми місяцями більшість студентів та викладачів України опинилися в умовах, 

які не дозволяють якісно здійснювати навчальний процес. Більшість вишів на деякий час 

призупинили навчання. Деякі вже повертаються до стандартних форм (аудиторна робота), 

інші – проводять заняття дистанційно. Є університети, які запроваджують технології 

асинхронного навчання через неможливість проводити заняття навіть дистанційно 

(відсутність електрики, інтернету, активні бойові дії тощо).  

Водночас з тим, програми підготовки фахівців природничих та технічних наук 

передбачають проведення лабораторних робіт та проходження практик на підприємствах. 

Звісно, в умовах війни такі форми навчання є неможливими. Це зумовлює необхідність 

розробки нових механізмів та використання сучасних інструментів підготовки фахівців.  

У дослідженні представлено огляд деяких відкритих баз даних та програмного 

забезпечення, які можуть бути ефективно використані під час підготовки фахівців 

нанотехнологічної галузі в умовах асинхронного навчання.  

Відкрита база даних нанотехнологічної продукції StatNano. База даних 

нанотехнологічної продукції (NPD)437 є найбільшим джерелом інформації про 

нанотехнологічні продукти, які в даний час використовуються в широкому діапазоні 

промислових застосувань. 

NPD, на перший погляд, це438: 

• Онлайн-сховище даних та аналізу, що надає користувачам перелік інформації про 

споживчі товари. 

• База даних з відкритим доступом, що сприяє просуванню нанотехнологій у 

комерційних продуктах. 

• Шлюз до останніх статистичних даних щодо нанопродуктів, доступних на ринках у 

всьому світі. 

Основна місія бази даних полягає в зборі, аналізі та публікації інформації про 

продукти, продуктивність яких покращується за допомогою передових нанотехнологій, 

враховуючи або твердження виробників. Перевірка здійснюється на основі визначень 
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нанотехнології та нанотехнологічної продукції, опублікованих в міжнародних стандартах 

ISO439.  

В базі даних зібрано та систематизовано інформацію про (Рис. 1): 

• Сучасні наноматеріали, використання їх у різній продукції, специфікації (Рис. 1 а); 

• Бренди та компанії, представлені на світовому ринку, які використовують або 

створюють наноматеріали (Рис 1. b); 

• Характеристика наноматеріалів, матеріалів, які містять наночастинки та продуктів, 

якісні характеристики яких покращено за допомогою використання наноматеріалів (Рис 1. с); 

• Базу даних патентів та стандартів, які стосуються нанотехнологічної галузі, їхній 

стан впровадження (Рис. 1 d). 

 

 
Рис. 1. Інтерфейс сайту Бази даних нанотехнологічної продукції440 

 

Так, наприклад за допомогою NPD можна проаналізувати скільки сьогодні 

зареєстровано продуктів та пристроїв електроніки, які створені на основі наноматеріалів 

(Рис. 2). Можемо бачити, що сьогодні зареєстровано вже 1916 продуктів, які поділені 

на 52 типи. Ця продукція створена 119 найпотужнішими компаніями в 22 країнах світу.  

 

 
Рис. 2. Продукти та пристрої електроніки, які створені на основі наноматеріалів441. 
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Аналогічно можна проаналізувати базу даних стандартів у галузі нанотехнологій 

(Рис. 3). Можемо бачити, що сьогодні вже прийнято 3041 стандарт. Місія бази даних полягає 

в зборі, аналізі та поширенні інформації про стандарти, пов’язані з нанотехнологіями. Пошук 

стандартів нанотехнологій здійснюється за допомогою рядка пошуку нанотехнологій на веб-

сайтах національних та міжнародних організацій зі стандартизації як основних джерел для 

бази даних. У цій базі даних стандарти класифікуються відповідно до статусу, рівня, року, 

організації, країни та класифікації442. 

 

 
Рис. 3. База даних стандартів, прийнятих у галузі нанотехнологій443 

 

Майбутні наноматеріалознавці можуть отримати глибше розуміння застосувань і 

характеристик різних наноматеріалів, властивостей та застосувань. За допомогою цієї бази 

даних можна проаналізувати тренди у нанотехнологічній галузі та визначитися з 

перспективами своєї подальшої професійної діяльності. Застосування NPD в технологіях 

асинхронного навчання є більш ніж доцільним, адже інформація, зібрана у базі даних є 

невичерпною та поповнюється кожний день. Викладач може скеровувати самостійну 

діяльність здобувачів, надаючи їм завдання та вказівки щодо аналізу наноматеріалів та 

нанотехнологічної продукції. В свою чергу, здобувачі можуть в будь-який зручний час 

працювати з базою.  

Крім того, усі відвідувачі NPD можуть додавати продукт до бази даних самостійно. 

Експерти NPD перевіряють представлену продукцію за міжнародними стандартами, а 

продукцію відображатимуть на NPD, якщо вона вважається нанотехнологічною. Таким 

чином, вже на етапі навчання майбутній нанотехнолог може успішно перейти від 

репродуктивної діяльності до продуктивної, створюючи нові наноматеріали та розміщуючи 

їх у відкритих базах даних.  

Відкрита кристалографічна база даних. Ще один неймовірно корисний ресурс для 

майбутніх нанотехнологів – Crystallography Open Database (COD)444 (Рис. 4). Відкрита 

колекція кристалічних структур органічних, неорганічних, металоорганічних сполук і 

мінералів включає також дані та програмне забезпечення від CrystalEye, розроблене Ніком 

Деєм на кафедрі хімії Кембриджського університету під керівництвом Пітера Мюррея-Раста. 

Всі дані на цьому сайті були розміщені у відкритому доступі авторами. COD розміщує також 

на своєму сайті актуальні новини, які стосуються нанотехнологій. Сьогодні на першій 

сторінці сайту розміщена така новина: «Консультативна рада відкритої бази даних 

«Кристалографія» сильно стурбована агресією російських збройних сил в Україні. Ми 

засуджуємо військове вторгнення Путіна в Україну, щиро підтримуємо боротьбу 

українського народу за свободу та закликаємо до негайного мирного вирішення конфлікту, 
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поважаючи територіальну цілісність усіх країн, визнаних міжнародними договорами»445. 

Наразі в COD є 487652 записи. 

 

 
Рис. 4. Інтерфейс сайту відкритої кристалографічної бази446 

 

COD має зручний пошук, за яким майбутні наноінженери можуть самостійно 

ознайомити з кристалографічними параметрами багатьох матеріалів (Рис. 5). При цьому 

матеріали можна шукати за кодом, формулою, структурною формулою, елементами тощо. 

 

 
Рис. 5. Інтерфейс сторінок пошуку матеріалів Crystallography Open Database 

 

У якості прикладу можна навести використання цієї бази для отримання інформації про 

кристалографічну будову та параметри напівпровідника InP. Так, у пошуку необхідно ввести 

елементи In та P і обмежити кількість елементів в матеріалі до 2. Пошук дає нам 

6 результатів, кожен з яких має певні відмінності в даних (Рис. 6). Можна бачити, що аналіз 

проводиться по параметрам кристалічної гратки, об’єму гратки та Space group. Також 

можливо завантажити інформацію про напівпровідник за кодом або файлом формату .CIF 
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(Рис. 6). Таким чином, ця база є потужним інструментом для отримання великого масиву 

даних та ознайомлення з кристалографічною структкрою майже всіх кристалічних матеріалів 

які зараз існують. Майбутні наноінженери можуть використовувати її у самостійній 

дослідницькій роботі. Звісно, основною перевагою COD є відкритість.  

 

 
Рис. 6. Результати пошуку за запитом «In, P» по Crystallography Open Database 

 

VESTA – програма для візуалізації структурних моделей кристалів. Вище ми 

проаналізували дві зручні та відкриті бази даних, які можуть стати у нагоді майбутнім 

нанотехнологам. Однак для вивчення структурних параметрів кристалів недостатньо 

використовувати лише бази даних. Наноматеріалознавець повинен вміти будувати 

кристалічні моделі речовин для того, щоб прогнозувати властивості наноматеріалів, що 

створені на основі кристалічних речовин. Тому є необхідність використовувати програми 

візуалізації структурних моделей, об’ємних даних, таких як електронна/ядерна густина та 

морфологія кристалів. Найкращим інструментом насьогодні можна назвати програмне 

забезпечення VESTA447 (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Інтерфейс сайту VESTA 

 

VESTA має широкий функціонал, зокрема дозволяє 

• працювати з кількома структурними моделями, об’ємними даними та морфологією 

кристалів в одному вікні; 
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• працювати з практично необмеженою кількістю об’єктів, таких як атоми, 

багатогранники зв’язків і багатокутники на ізоповерхнях; 

• перетворювати кристалічну гратку від звичайної до нетрадиційної за допомогою 

матриці; 

• візуалізувати міжатомні відстані та кути зв’язку, які обмежені в аналізі Рітвельда за 

допомогою RIETAN-FP; 

• перекривати прозорі ізоповерхні структурними моделями; 

• здійснювати арифметичні операції між кількома файлами об’ємних даних; 

• експортувати графічні зображення з високою роздільною здатністю, що 

перевищують обмеження відеокарти. 

Розробники програми постійно доповнюють її функціонал, наразі надано такі додаткові 

можливості та функції VESTA 3448: 

• візуалізація морфології кристалів; 

• накладання кількох структурних моделей, об’ємних даних та граней кристалів на 

одну й ту саму графічну область; 

• візуалізація ізоповерхень з кількома рівнями; 

• розширений алгоритм пошуку зв’язків, що дозволяє здійснювати більш складний 

пошук у складних молекулах, клітинних структурах тощо; 

• розрахунки електронної та ядерної густини за параметрами структури; 

• розрахунки густин функції Паттерсона за параметрами структури або об’ємними 

даними; 

• інтегрування електронної та ядерної густин методом теселації Вороного; 

• значні покращення продуктивності візуалізації ізоповерхень та обчислення зрізів; 

• вивести інформацію про головні осі та середньоквадратичні переміщення для 

анізотропного теплового руху; 

• визначення найкращої площини для виділених атомів; 

• відображення міток атомів; 

• налаштування стилів для сайтів або типів облігацій; 

• налаштування операцій симетрії; 

• покращення введення файлів різних форматів; 

• підтримка відміни та повтору в операціях GUI.  

Так, використовуючи файл формату .CIF, який міститься у Crystallography Open 

Database, можна отримати вже побудовану кристалічну гратку речовини, а також отримати 

вичерпну інформацію про структурні характеристики (Рис. 8, 9). Зручний компас дозволяє 

отримувати різні проєкції гратки простим обертанням. Також, можна вибрати зручні форми 

представлення гратки, які будуть відображати лише атоми, лише зв’язки або і те і те разом. 

Можливості програми VESTA дуже широкі і вимагають розробки окремого 

навчального курсу для майбутніх нанотехнологів, однак інтерфейс програми доволі зручний 

та інтуітивно зрозумілий для того, щоб самостійно проводити моделювання та опановувати 

основи кристалографії. 

Обговорення. У дослідженні ми дуже кратко та оглядово проаналізували зручні 

інстументи та технології асинхронного навчання при підготовці фахівців нанотехнологічної 

галузі. Звісно, таких інструментів існує багато і кожен з них може бути використаний не 

тільки дослідниками і вченими, а й студентами при виконанні самостійної роботи під час 

запровадження дистанційної роботи в синхронному або асинхронному режимі. При цьому 

з’являється можливість будувати власну траєкторію навчання, опановуючи нові інструменти 

та методики для формування ключових фахових компетенцій.  

Використання відкритих баз даних нанотехнологічних та кристалічних матеріалів, а 

також моделювання структури речовин стане запорукою підвищення рівня готовності 

майбутніх наноінженерів до здійснення продуктивної діяльності. За такого підходу здобувач 

                                                             
448 Там само. 



234 

будь-якого рівня навчання виступає у ролі дослідника, здатного самостійно здійснювати 

пошукову та практичну діяльність навіть в умовах дистанційного навчання. Під практичною 

діяльністю тут розуміється діяльність майбутніх фахівців у  сферах розробки, проектування, 

синтезу та використання наноструктур, дослідження їхніх властивостей та показників якості, 

перевірка відповідності функціональному призначенню тощо.  

 

 
Рис. 8. Кристалічна гратка InP у різних проєкціях, отримана за допомогою програми VESTA 

 

 
Рис. 9. різні форми представлення кристалічної гратки при однаковій проєкції в VESTA 

 

Висновки. Таким чином, у представленому досліджені нами проаналізовано дієві 

інструменти підвищення рівня готовності майбутніх наноінженерів до здійснення 

продуктивної діяльності. Представлено бачення авторів щодо технологій та засобів 

асинхронного навчання. Зокрема, проаналізовано відкриті бази нанотехнологічної продукції 

та кристалічних матеріалів, а також програмні продукти моделювання кристалічної 

структури речовин. Показано, що здобувач може самостійно опановувати цими 
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інструментами, що частково вирішує проблеми відсутності доступу до лабораторного 

практикуму та продуктивної діяльності з синтезу наноматеріалів.  

Перспективи подальших досліджень. У подальшому необхідно провести визначення 

шляхів модернізації існуючої моделі навчання нанотехнологіям у зв'язку з нагальною 

потребою реалізації стратегії підготовки висококваліфікованих фахівців у найбільш 

затребуваних та перспективних секторах майбутнього з урахуванням вимог бізнесу, 

національної безпеки, оборонних технологій, суспільства та держави. Необхідним також є 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності визначеного підходу 

у навчанні наноінженерії для формування необхідних загальних та фахових компетентностей 

майбутнього наноматеріалознавця. 

 

Подяка 

Дослідження проведено завдяки підтримці Міністерства освіти на науки України, а 

саме реалізації держбюджетних наукових проєктів № 0122U000129 «Пошук оптимальних 

умов синтезу наноструктур на поверхні напівпровідників А3В5, А2В6 і кремнію для 

фотоніки і сонячної енергетики», № 0121U109426 «Теоретико-методичні засади системної 

фундаменталізації підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до 

продуктивної професійної діяльності». Також Я. Сичікова висловлює подяку Goethe-Institut 

за підтримку за програмою екстрених стипендій для випускників програм «House of Europe».  

Ми також дякуємо Збройним Силам України за забезпечення безпеки для виконання 

цієї роботи. Ця робота стала можливою лише завдяки стійкості та мужності Української 

Армії 
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2.13. EDUCATION AS AN INNOVATIVE FACTOR OF THE DEVELOPMENT 

OF MODERN SOCIETY 

 

2.13. ОСВІТА, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 

Cучасний етап реформування України, характеризується впровадженням інноваційної 

моделі розвитку економіки, і в першу чергу за рахунок розвитку освіти, науки, високих 

технологій та прискореного впровадження результатів науково-дослідних розробок. 

Прискорення розвитку наукоємної промисловості багато в чому залежить від ефективного 

вибору інноваційної моделі, тобто функціонування інноваційного ланцюжка "наукова ідея – 

промислова технологія – виробництво платоспроможної продукції", який сьогодні 

розірваний по ряду об'єктивних і суб'єктивних причин. А це все не можливо без розвитку 

науково-організаційної діяльності та освіти. На сьогоднішній день держава,яка хоче мати 

статутс розвиненої,  не може розвиватися без вровадження інновацій. Згідно концепції 

інформаційного суспільства, у постіндустріальну епоху економічний розвиток держав буде 

ґрунтуватися не на матеріальних активах, а насамперед на якості та кількості знань про 

процеси, які відбуватимуться у соціально-економічному середовищі, що обумовлює 

зростання значення освіти як вагомого чинника соціально-економічного розвитку країн на 

даному етапі. Соціально-економічний розвиток країн світу, їх економічне і політичне 

становище на світовій арені, добробут і можливості власної реалізації, проживаючого в них 

населення, визначаються в значній мірі конкурентоспроможністю їх національних економік, 

рівня науки, освіти, культури, соціального розуміння  та еквівалентно-ефективною участю в 

світовому зовнішньоекономічному обміні449. 

За роки незалежності України, навколишній світ істотно змінився. Змінювалася й 

Україна, розв’язуючи двоєдине завдання. З одного боку, ставши на шлях державного 

суверенітету, країна долала негативну спадщину минулого. З другого боку, приймаючи 

виклики сьогодення, українське суспільство прагнуло модернізуватися на інноваційній 

основі, аби набути прискорення, характерного для глобального світового поступу. Головним 

рушієм цього процесу завжди були і незмінно залишаться люди – компетентні і 

кваліфіковані, конструктивні і конкурентоспроможні, компромісні і консенсусні. Звісно – 

сучасна освіта, що відповідає найкращим стандартам якості. Виключно завдяки освітній 

складовій в індексах людського розвитку та глобальної конкурентоспроможності Україна за 

цими показниками утримує серединні позиції в колі багатьох країн світу. Водночас дедалі 

стає очевидним, що екстенсивний шлях зростання національної освіти себе повністю 

вичерпав. На порядку денному – досягнення нею нових якісних характеристик, які 

відповідають вимогам сьогодення. Загалом двадцять п’ять років утвердження незалежності 

України проходили під знаком формування, реалізації і модернізації державної освітньої 

політики450. 

Сьогодні проблема якості вищої освіти, яка формує розвиток інформаційного 

суспільства є не просто актуальною, а вкрай важливою як для поступу України в 

європейський простір вищої освіти, так і економічного та гуманітарного розвитку нації. На 

думку експертів незалежного аналітичного центру «Український інститут майбутнього», 

система вищої освіти в Україні може бути схарактеризована як масова вища освіта без явно 

виділених лідерів якості за категоріями досліджень, зі слабкою інтернаціоналізацією та 

майже цілковитим браком дієвого зв’язку з ринком праці та високотехнологічним бізнесом. 

Упродовж десятиліть підходи до визначення якості вищої освіти змінювалися від 

традиційних і досить формалістичних до вузькоспеціальних або надзвичайно комплексних, а 

сама якість «стала відносним поняттям» на вкрай різноманітному і швидко мінливому ринку. 

                                                             
449 Скляренко О. О., Міжнародна конкуренція в сфері перспективних технологій // Проблеми науки. – 2014. – 

№ 7-8 (163-164). – С. 35-40. 
450 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text
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Проте спільним є беззаперечне визнання того, що вимірювання якості вищої освіти з 

використанням певних індикаторів є проблематичним, не ідеальним, але водночас і 

невідворотним процесом, адже тут ми одночасно маємо справу зі «складним соціальним 

інститутом, яким є навчальний заклад» і «складним соціальним процесом, яким є 

навчання»451. 

Розвиток світового господарства характеризується переходом країн – технологічних 

лідерів і розвинених країн до шостого технологічного устрою. Інноваційні процеси 

започатковуються ефективнгою системою освіти, певними галузями науки, а завершуються у 

сфері виробництва, сприяючи прогресивним змінам останнього, в кінцевому випадку 

призводить до екномічного зростагння. Технологічний чинник визначає економічне 

зростання в сучасному світовому господарстві і його значення постійно посилюється. 

Здійснення інноваційного процесу визначається ефективністю його інструменту – якісна 

освіта, науково-організаційна робота, що в кінцевому ланцюжку створює трансфер 

технологій в інформаційному суспільстві452. І тому для України, яка постійно перебуває в 

пошуку свого шляху, дуже важливо не припуститися принципових помилок. Ризик полягає в 

тому, що значно легше віддати перевагу успішному «шаблону», зокрема зовні привабливому 

економічному розвитку, без урахування в єдиній, цілісній моделі екологічної та соціальної 

сфер. Тим більше що втілення концепції сталого розвитку не гарантуватиме швидкого 

зростання добробуту людей, натомість вимагатиме напруженої роботи й консолідованих 

зусиль політиків, управлінців, учених та всього прогресивного населення України. Ще 

однією умовою сталого розвитку є політична воля з боку вищого керівництва держави на те, 

щоб пройти важким, але єдино правильним шляхом453. 

Змінилися і взаємозв'язки  між освітніми та іншими суспільними інституціями, які 

відповідають за соціально-економічний та культурний розвиток суспільства та країни. 

Розвинені технологічно країни, тобто країни з інноваційним укладом економіки, медицини, 

освіти, культури, усвідомлено прагнуть організувати освітній процес так, щоб більша частка 

спільноти отримала з часом статус всебічно розвинених особистостей.  

Питанню науково-організаційної роботи, системі освіти,  розвитку науки, суспільства, 

інноваціям, сучасним методам керування освітнім та виховним процесам, трансферу 

технологій, механізмам правового регулювання, захисту прав інтелектуальної власності 

присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних вчених: В. Кушнір, В. Луговий, 

В. Лутай, С. Майборода, В. Огаренко, Н. Протасова, В. Редюхін, Ю. Рубін, С. Салига, 

Л. Титарьов, О. Тихомиров, В. Усанов, С. Шевельова) і зарубіжні вчені (Дж. Вайс, 

Б. Гінзбург, Дж. Груф, Дж. Івек, Б. Кларк, П. Маасет, К. Моррісон, Геєць В. М., 

Семиноженко В. П., Краузе Г., Федулова Л. І., Михайлушкин А. И., Шимко П. Д., 

Верхюлст Г., Сервантес М., Лисенко В. С., Малицький Б. А. Соловйов В. П., Маслов В. П., 

Дагаев А.   

Незважаючи на широкий спектр досліджень із зазначеної проблематики, рівень науки, 

освіти, розвитку вищої освіти як відкритої системи, управління нею в руслі соціально-

економічних реалій українського сьогодення, що формує сучасність, значно втратив свої 

позиції в порівнянні с більш розвиненими країнами світу. Цей фактор має багато складових, 

а зокрема – держава виділяє малі кошти на розвиток вітчизняної освіти, науки, що 

призводить до руйнівних інтелектуальних та соціальних явищ, відношення соціуму до 

вченого, освітянина не на їх користь, а це призводить до відтоку еліти за кордон.  

Саме цьому важливому та актуальному питанню присвячена дана робота, мета її – 

демонстрація та стислий аналіз важливого значенню як складової розвитку інформаційного 

суспільства, суспільства майбутнього.  

                                                             
 451 Костюкевич С. О качестве высшего образования в контексте европейского опыта. Alma mater (Вестник 

высшей школы). 2010. № 6. С. 52-57. 
452 Скляренко О. О., Інформаційні технології в системі інноваційного розвитку та трансферу технологій // 

Проблеми науки. – 2013. – № 12 (156). – С. 17-21. 
453 https://kpi.ua/620-7. 
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Освіта – найважливіша без перебільшення сфера людської життєдіяльності, 

стратегічний чинник соціально-економічного, інноваційного, інтелектуального та духовного 

розвитку людства. За визначенням, прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції  

ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат удосконалення здібностей і поведінки 

особистості, за якого вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання, 

розуміння процесів сучасності. Освіта виконує певні функції – пізнавальна, виховна, 

розвивальна, координуюча, адаптаційна, профорієнтаційна, економічна, соціального захисту 

тощо454. Освіта належить до вищих цінностей здобутих людиною та суспільством: вона є 

передумовою їх існування та розвитку. Чим вищий освітній рівень особистості, тим вищий 

рівень суспільства, держави  в цілому455. 

Існує пряма залежність між рівнем освіти та рівнем продуктивності праці людини. 

Сьогодні в розвинутих країнах світу 70-85% від приросту ВВП забезпечується новими 

знаннями, втіленими в новітніх технологіях, обладнанні. На сьогодні  освіта стала в один ряд 

з такими пріоритетами людства, як охорона навколишнього середовища, безпека, охорона 

здоров’я та багато інших. Це зафіксовано в індексі людського розвитку – синтетичному 

показнику, який враховує загальний рівень освіти, тривалість життя і частку ВВП на душу 

населення. За прогнозами ЮНЕСКО, відповідного світовим стандартам благополуччя 

досягнуть лише ті країни, працездатне населення яких на 40-60% буде складатися з осіб які 

набули  вищу освіту. Тому держава повинна буди  зацікавлена в концептуальному  розвитку 

освіти, надаючи їй пріоритетне значення – збільшення фінанування, покращення 

інформаційного, кадрового, правового, науково-методичного забезпечення. Головні функції 

освіти – відтворення людського потенціалу національної економіки; створення 

інформаційної бази для розвитку людського потенціалу, забезпечення його розвитку і, як 

наслідок, – прискорення соціально-економічного розвитку суспільства та особового розвитку 

індивіду і тому давно вже назрів час для інноваційної освіти. Вже відбувся стрімкий 

розвиток новітніх технологій, зросла жорстка конкуренція в сфері інновацій, де значення 

рівня освіти стає головним показником, випереджаючи значущість засобів виробництва та 

природних ресурсів. І тому вже давно виникла гостра потреба в інноваційній освіти 

суспільства, яку вже дуже давно та якісно освоїли передові країни світу.  

Сучасна система вищої освіти України почала перші ще не дуже чіткі кроки по 

відповідності вимогам часу, що є одним з найголовніших чинників зростання якості 

людського капіталу, інновацій, запорукою динамічного та сталого розвитку економіки і 

суспільства в цілому456. Для того, щоб вітчизняна освіта ефективно виконувала важливі 

завдання по прискоренню розвитку сучасного інформаційного суспільства, необхідне її 

оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій розвитку освіти у широкому 

соціально-економічному контексті. Соціально-економічна динаміка та цивілізаційне 

майбутнє України залежить від успішного розвитку освіти та економіки знань. Знання це 

якісний товар, це показник розвитку держави, який має свою дуже високу ціну, яка  

вимірюється не тільки грошима, а і рівнем безпеки суспільства, рівнем медицини, екології, 

передових технологій, рівнем життя держави. Тому в край необхідним є вивчення та 

узагальнення сутності, властивостей, механізмів формування системи економіки знань, а 

також її впливу на суспільне виробництво, враховуючи процеси глобалізації457.    

За останні час в нашій державі нажаль відбувся розрив зв’язків циклу «наука – освіта – 

виробництво». Освіта, як і наука, залишається майже повністю відстороненою від процесу 

формування інноваційної економіки. Запровадження освіти інноваційного типу актуалізує 

                                                             
454 Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України. –К.: Юрінком Інтер, 2008. –1040 с. 
455 Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / 

В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. –448 с. 
456 Геєць В. Характер перехідних процесів до економік знань / Валерій Михайлович Геєць // Економіка 

України. – 2004. – № 4. – С. 6 (4-14). 
457 Дудук Н. И. Высшая школа Украины: стратегия управления и проблемы реформирования / Н. И. Дудук. –К.: 

Основа, 2002. –272 с. 
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деякі проблеми: співвідношення традицій та інновацій; критерії оцінки нового в освітньому 

процесі; становлення економіки знань; ставлення до інновацій суб‘єктів освітнього ринку; 

ефективне управління інноваціями, а також підготовка кадрів, які будуть готові до 

інноваційної діяльності тощо. Інноваційна освіта, з одного боку, стимулює інноваційні зміни 

в існуючій культурі та соціальному середовищі, з іншого – є результатом викликів соціально-

економічного розвитку. Інноваційна освіта передбачає процес створення нових знань в 

результаті активної взаємодії освіти, науки та виробництва. В даний час цінності 

створюються за рахунок підвищення продуктивності праці і використання нововведень, 

тобто застосування знань на практиці458. Економічне становлення все більше залежить від 

здатності здобувати нові знання та застосовувати їх у житті випереджаючи значущість 

засобів виробництва та природних ресурсів. Модернізація системи освіти та науки як основи 

розбудови економіки знань має стати національною метою для України XXI століття. Такий 

курс сприятиме утвердженню національного інтелектуального потенціалу нашої країни на 

гідному рівні та підвищенню її конкурентоспроможності у міжнародному просторі459. Але є і 

позитивні зрушення – протягом порівняно короткого часу Україна стала чи не єдиною 

країною на пострадянських теренах, у якій практично було завершено формування 

законодавчої бази освіти. Разом із тим дієвих механізмів упровадження законодавчої і 

нормативної бази не було. Тому завершує цей період окреслення методології, організаційних 

і науко-во-методичних основ подальшого розвитку вітчизняної освіти. Після схвалення 

ІІ Всеукраїнським з`їздом працівників освіти (жовтень 2001 р.) Указом Президента України 

у 2002 р. затверджено Національну доктрину розвитку освіти460. В основу документа 

покладено засади системної стратегії державної освітньої політики в контексті викликів 

нового часу, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, її гуманізацію і 

демократизацію, посилення особистісного виміру, переорієнтацію на інноваційний тип 

освіти. Започатковано перехід до 12-річної шкільної освіти, здійснено прогресивні кроки 

щодо контролю освітньої якості, розроблення і впровадження низки державних програм з 

інновацій в освіті, підтримки обдарованої молоді. Вжито заходи стосовно розвитку мережі 

дошкільної освіти. Україна формально приєдналася до Болонського процесу із створення 

привабливого і конкурентоспроможного Європейського простору вищої освіти461. Однак 

фактична імплементація основних його інструментів (циклова організація вищої освіти, 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, національні рамки кваліфікацій, 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти) 

затягувалася. У глобальному вимірі намітилося відставання країни також в імплементації 

Міжнародної стандартної класифікації освіти 2011 р. та її галузевої версії 2013 р. Система 

українського освітнього і наукового законодавства не відповідала зазначеним й іншим 

міжнародним документам. І тому Національна академія педагогічних наук України 

ініціювала розгляд на загальних зборах концептуальних засад розроблення Національної 

рамки кваліфікацій (2010 р.), яка через рік була затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р., та Національної стандартної класифікації освіти (2013 р.) 

як національного класифікатора України. Зрештою ці та інші ініціативи НАПН України 

знайшли унормування в нових законах про вищу освіту та наукову і науково-технічну 

діяльність. Загалом загострення кризових явищ в освітній і науковій сферах спонукало до 

більш рішучих реформаторських дій, зумовлених назрілими процесами євроінтеграції і 

глобалізації, що й сталося в наступному періоді, розпочатому у 2014 р. Його старт 
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прискорено подіями соціально-політичної революції кінця 2013 – початку 2014 рр. Період 

з 2014 р. характеризується комплексною модернізацією освітньо-наукової сфери. Найбільшу 

чутливість і здатність до змін виявили сфери вищої освіти і науки. Це виявилося у прийнятті 

прогресивних законів України «Про вищу освіту» (2014 р.)462 та «Наукову і науково-технічну 

діяльність»463. Таким чином, за роки незалежності Україна зробила істотні кроки на шляху 

формування, реалізації та розвитку державної політики в галузі освіти. Фундаментальні 

напрями оновлення освіти формувалися під впливом ідей утвердження державного 

суверенітету, побудови демократичного суспільства, становлення ринкової економіки, 

прагнення країни увійти в європейські освітній і дослідницький простори, а також до групи 

успішних країн глобалізованого світу. Хоча в нових документах з освітньої політики значно 

чіткіше окреслюється термінологічне поле базових понять, зміст і часові межі змін в освіті, 

водночас їх імплементація і дотримання систематично порушувалися. Тому старе й 

скасоване нерідко співіснує з новим і чинним. Крім того, системний моніторинг якості освіти 

практично не здійснюється, відтак об’єктивних даних для державного управління розвитком 

галузі бракує. За великої кількості концептуальних і нормативних напрацювань, масштаби, 

темпи і глибина перетворень в освітній сфері відчутно не задовольняють потреби держави, 

суспільства, особистості. 

Постійна зміна та невизначеність в політиці і соціальних пріоритетів в нашій державі 

спричинили необхідність розробки нових принципів освіти, яки б відповідали найкращим 

світовим стандартам. Процеси нових ідей започатковані в галузі вищої освіти, значно 

сповільнюються через відсутність узагальненої концепції розвитку системи, теоретико-

методологічних основ управління нею з огляду на найновіші досягнення науки, зміни 

світогляду. Осмислення сьогоденної ситуації стану та перспектив, векторів розвитку 

сучасної освіти, економіки знань вимагає конструктивістського розуміння освітнього 

процесу, що виходить з того, що навчання повинно орієнтуватися не на передачу статичних 

знань, а, скоріше, формувати технології роботи з інформацією, на основі яких учні зможуть 

отримувати власні та адекватні сучасним темпам світового розвитку знання. Безперечно, 

освітні інновації ХХІ століття пов’язані з вражаючим розвитком техніки та технологій. 

Освітні інновації та їх запровадження визначають майбутнє освіти як суспільного інституту. 

Побудова інноваційної освіти – це стратегічна мета будь-якої держави, яка розраховує на 

конкурентоспроможне майбутнє в сучасному відкритому світі. Вітчизняна освіта, 

ґрунтуючись на своїх багатих традиціях і прогресивному світовому досвіді, йде по цьому 

шляху, хоча і складно долаючи об'єктивні і суб'єктивні труднощі464. 

Інтегруючи до світових ринків, необхідно враховувати, що в умовах гострої 

конкуренції центральне місце у будь-яких виробничих системах належить винахіднику, 

тобто людському інтелекту, який стає головною продуктивною силою. За рахунок 

найповнішої реалізації свого наукового потенціалу Україна може отримати провідні позиції 

у світі. Збереження і підтримка динамічного розвитку освітньої сфери повинно стати 

заставою стійкого соціально-економічного розвитку країни, її переходу від сировинної 

моделі економічного зростання до зростання, яке спирається на розвиток сучасних галузей, 

на використання і виробництво нових технологій465. 

Проблеми освіти, зокрема управління цією сферою, актуальні як ніколи, оскільки 

необхідність своєчасного реагування на виклики часу вимагає модернізації системи 

управління освітою. Освіта як основа соціального, політичного, економічного, духовного та 

культурного розвитку суспільства проголошена державним пріоритетом. Освіта виступає 

державним і громадським Інститутом і передбачає відповідальність держави і суспільства за її 

стан. Вона являє собою головний засіб соціальних змін без руйнації структури економічного 
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463 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.  
464 Nicholls A. Managing Educational Innovations / A. Nicholls. – London, 1983. – 276 p. 
465 Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., допов. Київ, Академвидав. – 2012. – 

352 с. 
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фундаменту. Інвестиції в освіту стають головним чинником економічного, інноваційного і 

соціального прогрессу, який формую інформаційне суспільство. У специфічних умовах 

постійної глобалізації особливої актуальності набуває теоретичне осмислення складних 

процесів управління вищою освітою в Україні, що є важливою проблемою державного 

управління466.  

Деструктивні процеси, що відбуваються у вищій освіті, призвели до втрати монополії 

держави на певні ланки функціонування цієї галузі, у сфері вищої освіти виникла 

принципово нова ситуація. В результаті механізми, які в минулому забезпечували відносно 

стійкий стан галузі, почали перешкоджати її розвитку. Фаза нестабільності завершиться 

двома шлязами – повна і безповоротна деградацією системи, або формуванням більш 

досконалих механізмів. Були безумовно і намагання реформування освіти та управління нею, 

що ініціюються виключно "згори", освітня сфера поки що функціонує за законами ієрархічної 

централізованої системи. А це призводить до надмірної концентрації повноважень, 

відповідальності та контролюючих функцій у центральних органах управління, які не в змозі 

впоратися з таким навантаженням. Система освіти це складний і не подільний організм, 

яким не неможливо управляти, акцентуючи увагу лише на об'єктивному характері суспільних 

законів, без урахування дій соціальних суб'єктів. Ігноруючи ці фактори, процес приводить до 

високої централізації, безвідповідальності і навіть спротиву реалізації обраної управлінської 

стратегії. Новим кроком у формуванні ефективної системи управління освітою визначено 

державно-громадську модель управління, започатковану Державною національною 

програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття)467. Для реалізації якої окреслено повноваження 

центральних і місцевих органів управління, органів громадського самоврядування, 

наголошується на необхідності створення системи державно-громадської оцінки діяльності 

навчально-виховних закладів, що підтверджує намір держави делегувати окремі управлінські 

повноваження громадському сектору. Є ще і Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 

В Доктрині наголошується на необхідності врахування регіональних особливостей, тенденцій 

до розширення автономності навчальних закладів, чітко визначається відкритість державно-

громадського управління як поширення впливу громадської думки на прийняття 

управлінських рішень. Виходячи з цього виникає потреба в державному регулюванні 

функціонування освітньої сфери, як головного інноваційного чинника розвитку 

інформаційного суспільства, до якого належать законодавство, державні програми розвитку, 

позиції держави в розподілі та перерозподілі національного доходу.  

Висновки. Складність і багатоплановість сфери освіти як системи і об'єкта управління, 

що є динамічними, відкритими, самокерованими, багато параметрними ймовірнісними 

системами, не дає змоги в управлінській діяльності керуватися лише накопиченим досвідом та 

здоровим глуздом, потребує широкого використання наукових досягнень. Чільне місце тут 

відводиться освоєнню системних характеристик державного управління освітою, теорії 

організації та менеджменту, науково-організаційної діяльності, інновацій, прийняття та 

впровадження управлінських рішень, що стає передумовою переходу від емпіризму до 

науковості. 

Успішному розв’язанню зазначеної проблеми сприятиме обґрунтування нового змісту 

цієї підсистеми управління, перспектив її розвитку за умови партнерства між системою 

освіти, державою і суспільством. 

Підсумовуючи в доленосний для українського суспільства час складну 30-річну історію 

розвитку національної освіти України та з оптимізмом дивлячись у майбутнє, необхідно 

здійснити комплекс невідкладних дій загальносистемного значення покликаних об’єднати 

нас системами освіти провідних країн світу – спрямувати освітні зміни на забезпечення 

реального рівного і справедливого доступу до дійсно якісної освіти; запровадити ключовий 

освітній принцип людиноцентризму в освіті, максимальної реалізації в ній кожного 

                                                             
466 Жабенко О. В. Особливості й тенденції розвитку дер- жавного управління освітою в Україні (1946-2001 рр.) 

/ О. В. Жабенко: автореф. дис канд. наук. держ. упр. – К., 2003. –20 с. 
467 Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с. 
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українського громадянина впродовж усього життя; запровадити систематичний моніторинг 

та оцінювання якості освіти шляхом як національних обстежень, так і участі в провідних 

міжнародних порівняльних дослідженнях успішності учнів, студентів; зберігати і 

зміцнювати українську національну ідентичність в освіті, необхідно максимально 

інтегрувати її в європейські і світові освітні та наукові простори; освітні реформи мають 

супроводжуватися систематичним соціологічним вивченням та відповідним формуванням 

громадської думки щодо перетворень в освіті. Система вищої освіти є одним із головних 

соціальних інститутів, покликаних забезпечити якісне входження молодого покоління в 

сферу суспільних відносин. Аналіз дає підстави стверджувати, що найважливішим для 

сучасного державного управління вищою освітою є пошук таких стратегій, які б якнайкраще 

відповідали специфіці трансформації галузі. Успішному розв’язанню зазначеної проблеми 

сприятиме обґрунтування нового змісту цієї підсистеми управління, перспектив її розвитку 

за умови партнерства між системою освіти, державою і суспільством. 

Інноваційна діяльність в освітній сфері є принципово важливою відповіддю на виклики 

сучасності, що детерміновані переходом суспільства до інноваційного типу розвитку і 

зумовлюють гнучкість системи освіти, її відкритість до нового, реалізацію 

конкурентоспроможних освітніх національних і транснаціональних проектів. Імплементація 

освітніх інновацій є запорукою конкурентоспроможності національної освіти, її здатності 

формувати інноваційну людину. 
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2.14. FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS 

IN THE SOCIAL SPHERE BY CLOUDY TECHNOLOGY 

 

2.14. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасний етап розвиту України потребує підвищеної уваги до проблем соціальної 

сфери. Різко зросла чисельність населення, що потребує соціальної підтримки та захисту: 

безробітні, бездомні, переселенці, члени багатодітних сімей. Окрім того, зниження 

купівельної спроможності заробітної плати, пенсій та допомог, масові явища затримки 

виплат заробітної плати та пенсій привели до виникнення бідності та злиднів. Особливо 

загострилися соціальні проблеми Українського суспільства на тлі епідеміологічної ситуації 

щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (2020-2021 рр.). Пандемія привела до 

безпрецедентних проблем у світовій економіці, наслідки яких люди в усьому світі будуть 

відчувати протягом наступних кількох років. Так, в Україні з початку введення карантинних 

обмежень статус безробітних отримали 525 тис. населення, а це на 53% більше у порівнянні 

із 2019 роком468. Відповідно зросла кількість осіб, які звернулися до служб соціального 

захисту населення. 

Саме тому, сьогодні суспільство потребує висококваліфікованих фахівців соціальної 

сфери. Поняття «соціальна сфера» включає в себе сукупність галузей, програм і заходів, 

спрямованих на досягнення соціальних цілей і результатів, пов'язаних із підвищенням 

суспільного добробуту і поліпшення якості життя населення. Уміння фахівця соціальної 

сфери застосовувати в своїй діяльності інформаційні технології стає одним із основних 

компонентів його професійної підготовки. Інформаційні технології дозволяють йому, 

безпосередньо працюючи з клієнтами, постійно поповнювати і оновлювати базу даних про 

них і соціальних службах, вирішувати численні завдання поліпшення життя людей, 

моделюючи і прогнозуючи соціальні процеси з метою управління ними, швидко реагувати на 

виникаючі ситуації, підключаючи різні служби та установи до вирішення проблем клієнта.  

Соціально-економічні та державно-політичні перетворення в Україні, а також постійне 

зростання обсягу інформації загострили проблему підготовки компетентних фахівців 

соціальної сфери. У нашій країні зросла в останні роки потреба в спеціалістах соціальної 

сфери, до яких пред'являються особливі вимоги, пов'язані з тим, що людина цієї професії, яка 

має професійну спрямованість, професійні знання і уміння, повинна бути готова 

застосовувати власну інформаційну компетентність для постійного розвитку та 

самовдосконалення, повинна бути творчою, соціально активною, ініціативною. Так, 

наприклад, Г. Селевко, відносить інформаційну компетентність до ключових 

суперкомпетентностей фахівця, та визначає її як, володіння інформаційними технологіями, 

вміння працювати зі всіма видами інформації469. 

Все це, обумовлює підвищення ролі інформаційної складової в підготовці фахівців, що 

передбачає розробку і впровадження в їх підготовку професійно-орієнтованих програм і 

курсів, спрямованих на формування інформаційної компетентності. Реалізація такої 

професійної підготовки можлива за умови використання засобів комп’ютерних 

інформаційних технологій.  

Інформатизація суспільства ставить перед системою вищої освіти завдання підвищення 

ефективності всіх видів освітньої діяльності на основі використання інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, а також підвищення якості підготовки фахівців з новим 

типом мислення, що володіють інформаційної компетентністю. 

Засоби комп’ютерних технологій кардинально змінили те як сучасні здобувачі вищої 

освіти поринають у суспільні проблеми, саме тому завдання закладів вищої освіти дати 

                                                             
468 Безробіття доби коронавірусу: чому так і що робити.  
469 Селевко Г. К. (2005) Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств, 

с. 11.  
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можливість майбутнім фахівцям стати соціально-активними громадянами, використовуючи 

інструменти цифрової епохи. Особливо це стосується майбутніх фахівців соціальної сфери, 

професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана із вирішенням проблем різних 

прошарків населення. 

Замість того, щоб просто попереджати молодь про онлайн-ризики або намагатися 

обмежити їх діяльність, викладачі закладів вищої освіти повинні усвідомлювати важливість 

надання допомоги здобувачам у використанні можливостей засобів комп’ютерних 

технологій для досягнення соціальної справедливості і рівності. 

Сьогоднішні здобувачі наділені зовсім новим набором інструментів, за допомогою яких 

вони можуть діяти. Онлайн-простір може посилити голоси здобувачів і усунути перешкоди 

на шляху до громадянської участі. Так, наприклад, соціальні мережі служать  потужним 

засобом для координації і мобілізації людей, які географічно розосереджені. 

Так, зарубіжна дослідниця М. Вайгель зазначає, що засоби комп’ютерних технологій 

пропонують нову модель громадської участі, яка вимірюється рівнем залученості, а не 

витраченим часом. Можна підписувати онлайн-петиції, голосувати онлайн за певні соціальні 

проєкти, і жертвувати гроші на добру справу, і все це можливо з екрану комп'ютера або 

смартфона470. 

За словами дослідниці А. Джонс, характер громадянської активності змінюється. 

Сьогоднішні здобувачі є «прапороносцями того, як буде виглядати цифровий світ в 

майбутньому, і, отже, тими, хто визначає, що тягне за собою громадянство в Інтернеті»471. 

Питанням інформаціних технологій у закладах вищої освіти та використанню 

дистанційного навчання присвячені роботи таких науковців, як: А. Верлань, Р. Гуревич, 

М. Кадемія, В. Кухаренко, В. Олійник, В. Биков, В. Монахов, Е. Полат, О. Співаковський, 

П. Стефаненко. 

Положення, визначені в дослідженнях Л. Вітебського, Ю. Галагузової, Л. Завацької, 

С. Коношенка, Л. Міщик, З. Фалинської, С. Харченка, присвячені проблемі підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі, та є теоретичною базою 

для формування інформаційної компетентності фахівців соціальної сфери в закладі вищої 

освіти. 

Вітчизняний науковець О. Дрогайцев розглядає практику використання сучасних 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання гуманітарних 

дисциплін. Дослідження проведене автором підтверджує ефективність застосування засобів 

комп’ютерних технологій під час навчання у закладі вищої освіти, що в результаті ефективно 

впливає на формування не тільки інформаційної культури та інформаційного світогляду, але 

й інформаційної компетентності здобувачів загалом472. 

Формувння професійної компетентності фахівців соціальної роботи розглядає 

В. Балахтар473. Дослідниця наголошує на необхідності використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі вишу, з метою підготовки 

конкурентоспроможного фахівця, здатного до співробітництва з різними категоріями 

населення, успішного вирішення професійних задач, спроможного до саморозвитку та 

самоосвіти протягом всього життя. 

Дотичним до нашого дослідження є праця Т. Костєвої «Формування інформаційної 

компетентності магістрантів соціальної роботи в університеті»474, в якій автор обґрунтувала 

низку педагогічних умов формування інформаційної компетентності, а саме:  

                                                             
470 Digital citizenship is new citizenship.  
471 Лупиніс Т. Б. (2012) Організаційно-педагогічні умови та принципи формування інформаційної 

компетентності магістрантів соціальної роботи, с. 90. 
472 Дорогайцев О. (2009) Формування інформаційної компетентності здобувачів вищих навчальних закладів у 

процесі навчання гуманітарних дисциплін, с. 10. 
473 Балахтар В. (2018) Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування професійної 

компетентності особистості фахівця соціальної роботи, с. 19. 
474 Костєва Т. (2013) Формування інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи в університеті, 

с. 12. 
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- мотиваційно-ціннісне спрямування процесу формування інформаційної 

компетентності магістрантів соціальної роботи;  

- врахування сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій формування 

інформаційної компетентності;  

- технологічне забезпечення формування інформаційної компетентності;  

- системне використання електронних інформаційних джерел у процесі формування 

інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи.  

Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних авторів показав, що проблема використання 

засобів комп’ютерних технологій в підготовці фахівців зайняла певне місце в сучасній 

педагогічній науці. Однак в наявних дослідженнях, на наш погляд, недостатньо повно 

висвітлюються такі питання, як впровадження засобів комп’ютерних технологій в освітній 

процес підготовки фахівців соціальної сфери, зміст та види засобів комп’ютерних 

технологій, використовувані при підготовці фахівців соціальної сфери, шляхи розвитку та 

вплив засобів комп’ютерних технологій на ефективність навчання вищеназваних фахівців.  

Метою дослідження є висвітлення результатів теоретичного та емпіричного 

дослідження формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціальної 

сфери засобами комп’ютерних (хмарних, інформаційних) технологій. 

Перш ніж перейти до емпіричної  частини дослідження розглянемо основні дефініції 

проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери 

засобами комп’ютерних інформаційних технологій. 

У сучасному інформаційному суспільстві інформаційна компетентність є однією із 

пріоритетних і значущих компетентностей. Поняття «інформаційна компетентність» 

зустрічається в багатьох працях сучасних дослідників. 

Термін «інформаційна компетентність» на офіційному рівні з'явився в 1992 році в 

проєкті Ради Європи «Середня освіта в Європі». У завдання проєкту входили оцінка цілей і 

змісту освіти, механізми оцінки рівня навчальних досягнень учнів. В результаті було 

сформульовано визначення ключових компетенцій, серед яких інформаційна 

компетентність – володіння комп'ютерною технікою, розуміння її застосування, здатність 

пошуку та аналізу знайденої інформації. Інформаційна компетентність може бути 

охарактеризована як ефективність, конструктивність інформаційної діяльності475. 

Як інтегративне утворення особистості розглядає інформаційну компетентність 

Н. Баловсяк. Вона зазначає, що це утворення «віддзеркалює її (особистості) здатність до 

визначення інформаційної потреби, пошуку відомостей та ефективної роботи з ними у всіх їх 

формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній 

формі»476. 

Своєю чергою, М. Головань вводить поняття «інформатична компетентність», оскільки 

розглядає компетентність у галузі предмету інформатики. Так, вона зазначає, що 

інформатична компетентність це «інтегративне утворення особистості, яке інтегрує знання, 

про основні методи інформатики та інформаційних технологій, уміння використовувати 

наявні знання для розв’язання прикладних задач, навички використання комп’ютера і 

технологій зв’язку, здатності представляти повідомлення і дані у зрозумілій для усіх формі і 

виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних 

засобів інформаційних та комп’ютерних технологій для розв’язання завдань у професійній 

діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і 

результату діяльності»477.  

Аналіз понять інформаційної компетентності дозволяє зробити висновок, що 

інформаційна компетентність може розглядатися як якість особистості з певним набором 

знань умінь та навичок, або як складова професійної компетентності фахівця. У своєму 

                                                             
475 Каракозов С. Д. (2000) Информационная культура в контексте общей теории культуры личности, с. 43. 
476 Баловсяк Н. (2006) Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста, с. 152. 
477 Головань М. С. (2007) Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення, с. 63. 
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дослідженні будемо розглядати інформаційну компетентність майбутніх фахівців соціальної 

сфери як складову їхньої професійної діяльності. 

Окрім того, спираючись на вивчення нормативних документів та наукових праць 

виокремимо уміння та навички, що визначатимуть зміст інформаційної компетентності 

майбутніх фахівців соціальної сфери: 

- навички роботи з різноманітними джерелами професійної інформації; 

- уміння самостійно шукати, систематизувати, аналізувати інформацію в процесі 

навчальної та професійної діяльності; 

- здатність орієнтуватися у великих об’ємах професійно-орієнтованої інформації, 

свідомо її сприймати, виокремлювати головне та другорядне; 

- навички обміну робочою інформацією із іншими спеціалістами, проводити онлайн-

конференції з різноманітними організаціями соціальної сфери; 

- дотримуватись норм моралі та етики при використанні інформації у професійній 

роботі (принцип конфіденційності інформації); 

Як бачимо із вищевикладеного, формування інформаційної компетентності неможливе 

без використання засобів комп’ютерних технологій. Ряд дослідників підтверджують 

ефективність використання комп’ютерних технологій у навчальній діяльності закладу вищої 

освіти. 

У нашому дослідженні будемо розглядати хмарні технології як засіб формування 

інформаційної компетентності фахівців соціальної сфери. Розглянемо характеристики 

широко поширених хмарних технологій, які демонструють ефективність їх використання в 

навчанні. По-перше, це можливість організації спільної роботи. Вона дозволяє брати участь в 

процесі навчання великої кількості викладачів і здобувачів. По-друге, це відсутність 

прив'язки користувача до конкретного місця, що дозволяє швидко включати різні рішення в 

навчальний процес і використовувати його для різних форм навчання. І, по-третє, при 

використанні хмарних сервісів відсутні обмеження на розмір групи здобувачів  та час 

проведення занять, що сприяє їх використанню здобувачами при виконанні самостійних 

робіт, в тому числі колективних. 

Перейдемо до розгляду емпіричної частини дослідження. Під час проведення 

дослідження використовувались наступні методи: теоретичні (аналіз наукової, методичної 

літератури); емпіричні (спостереження, бесіда, анкетування); статистичні (математична 

обробка інформації, аналіз). 

Дослідження проводилось у 2018-2021 роках на базі Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ). У дослідженні 

прийняло участь 70 здобувачів денного та заочного відділення магістерського рівня вищої 

освіти спеціальності 231 Соціальна робота. 

Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери 

розглядаємо як спеціально організований освітній процес спрямований на формування знань, 

умінь та навичок у сфері сучасних інформаційних технологій, їх використання у навчанні та 

професійній діяльності в умовах інформатизації суспільства. 

На першому етапі дослідження, для визначення початкового рівня сформованості 

інформаційної компетентності майбутніх фахівців, нами використовувався метод 

анкетування.  

Анкета передбачала перелік питань пов’язаних з діагностикою здобувачів за такими 

критеріями: 

- визначення рівня інформаційної активності; 

- визначення рівня мотивації до отримання нової інформації; 

- визначення рівня сформованості уміння використовувати інформаційні 

(комп’ютерні) технології у процесі навчальної та професійної діяльності. 

Аналіз анкет здобувачів дав змогу зробити наступні висновки за кожним з визначених 

критеріїв. Оцінка інформаційної активності показала, що 56% здобувачів проводять у 

середньому 3-4 години за комп’ютером, 86% з них проводять цей час в Інтернеті. Але слід 
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зауважити, що висока інформаційна активність у 33% здобувачів пов’язана з проведенням 

дозвілля, у 30% з проведенням часу за грою в комп’ютерні ігри та лише 

для 14% респондентів – навчання, виконання самостійної роботи, успішне складання сесії, 

12% проводять час за комп’ютером з метою отримання нових знань, та 11% здобувачів 

вмотивовані отримувати нові професійноорієнтовні знання використовуючи сучасні 

інформаційні технології. 

За результатами анкетування здобувачів було розподілено за трьома рівнями 

сформованості інформаційної компетентності.  

Здобувачі, які показали низький рівень (43%) сформованості інформаційної 

компетентності недостатньо добре знайомі з інформаційними засобами навчання, не 

володіють прийомами постановки власних цілей інформаційної діяльності. Для цієї групи 

характерні несформованість інформаційних потреб і мотивів. Внаслідок цього, в їх 

мотиваційній сфері переважають ситуаційні мотиви, нечітко виражений інформаційний 

інтерес. Вони недостатньо володіють алгоритмами пошуку необхідної інформації, 

відчувають труднощі в її творчому застосуванні при вирішенні конкретних професійних 

завдань. 

Здобувачі, які продемонстрували середній рівень (36%) сформованості інформаційної 

компетентності добре орієнтуються в різних інформаційних джерелах і володіють 

алгоритмами оптимізованого пошуку інформації. Вони свідомо формулюють свої 

інформаційні запити і розуміють важливість вивчення прийомів роботи з інформацією. 

Мотивація їх інформаційної діяльності орієнтована на індивідуальний успіх і 

самоствердження в очах значущих суб'єктів. Вони намагаються вирішувати поставлені перед 

ними завдання різними способами, проявляють активність і ініціативу. Вони успішно 

використовують отриману інформацію при вирішенні завдань, наполегливо борються з 

труднощами і намагаються запропонувати свій шлях вирішення різних проблем. 

Високий рівень (21%) сформованості інформаційної компетентності продемонстрували 

здобувачі, вільно орієнтуються в інформаційних джерелах (Рис. 1). Вони можуть досить 

точно сформулювати інформаційний запит, відчувають потребу в самопізнанні, 

саморозвитку і як найповнішої реалізації своїх творчих можливостей і індивідуальних 

здібностей в інформаційному середовищі. Головними мотивами їх інформаційної діяльності 

є майбутні професійні досягнення, які вони розглядають з точки зору їх максимальної 

корисності для оточуючих і суспільства, мають свій індивідуальний стиль в роботі з 

інформаційними засобами навчання. 

 
Рис. 1. Рівні сформованості інформаційної компетентності (перший етап дослідження) 

 

Другий етап дослідження передбачав безпосереднє вивчення навчальної дисципліни 

«Сучасні інформаційні технології» майбутніми фахівцями соціальної сфери.  

Основною метою вивчення дисципліни було формування всіх компонентів 

інформаційної компетентності, ознайомлення здобувачів з основами сучасних комп'ютерних 

технологій, прищеплення їм навичок роботи з персональним комп'ютером, як з основним 

засобом обробки інформації в процесі навчання. Значна увага приділялася формуванню у 

здобувачів навичок роботи з хмарними сервісами, як сучасним інструментом для роботи з 

інформацією через мережу Інтернет.   



249 

Під час навчання використовувалися безкоштовні сервіси від Google та Microsoft.  

Наприклад, проводилася робота над груповими проектами під час якої здобувачі 

розподілялися на підгрупи, кожна з яких отримувала доступ до одного документу в якому й 

створювалися проекти. Кожна група здобувачів мала змогу працювати разом в Документах 

Google (або Microsoft) та спостерігати зміни в режимі реального часу. У будь-який момент 

будь-який здобувач мав можливість отримати доступ до останньої версії документа, та мав 

змогу підключатися до спільної роботи і вносити правки одночасно з іншими.  

За допомогою Календаря Google складали розклад роботи над завданнями, 

налаштовуючи календар для певної групи, із зазначенням часу  спільної роботи або 

консультацій.  

Важливим аспектом було ознайомлення здобувачів з найпопулярнішими редакторами  

відомими на сьогоднішній день – Google документи та Google таблиці. Увага здобувачів 

акцентувалася на тому, що за допомогою цих редакторів є можливість відкривати і 

переглядати документи, не встановлюючи спеціального програмного забезпечення та з   

будь-якого пристрою, таким чином, робота з документом стає більш мобільною. Це 

дозволило розширити можливості здобувачів по використанню в навчальному процесі так 

званих «Вимушених пауз», перебуваючи в громадському транспорті, чергах, тренуванні, і 

коли є можливість 5-10 хвилин для роботи, але перед очима немає матеріалів. 

Наступний тип онлайн інструментів з яким знайомились здобувачі дозволяє 

представляти інформацію в мережі. Під час навчання були використані Google презентації, 

Microsoft Sway та Microsoft PowerPoint. Виконуючи самостійну роботу здобувачі мали змогу 

зберігати презентації в хмарі, з можливістю транслювати її з будь-якого комп'ютера, 

підключеного до мережі Інтернет. Окрім того, важливим «бонусом», що зацікавив здобувачів 

був більш великий перелік інструментів для візуалізації при встановленні мультимедійного 

контенту в таку презентацію, що дозволяло зробити її більш виграшною, ніж традиційний 

формат слайдів. 

Однак, в процесі навчальної діяльності відбувалося не тільки засвоєння нових знань, а 

також збагачення і уточнення вже наявних. Так, наприклад база знань про використання 

технології електронної пошти розвивалася за такою схемою: початкові знання про 

можливості програми – поштового клієнта (написання листів, ведення адресної книги, 

прийом і відправка пошти); поступове надбання досвіду, що крім базових можливостей, 

також необхідні знання в галузі ведення ділової переписки, автоматизації оформлення 

текстової інформації, налаштування сортувальників листів, розшифровки сервісних 

повідомлень від поштових серверів, захисту від спаму тощо. Ці нові знання відкривали перед 

здобувачами нові види діяльності, які вони можуть реалізувати в навколишньому 

інформаційному просторі. 

На третьому етапі дослідження здобувачам було запропоновано повторне 

анкетування з метою виявлення сформованості інформаційної компетентності за 

результатами проведеної експериментальної роботи (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Рівні сформованості інформаційної компетентності (третій етап дослідження) 

 

Відповіді здобувачів показали наступні результати: високий рівень інформаційної 

компетентності 36%, середній рівень 53%, низький рівень 11%. 
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Висновки. Отже, актуальність формування інформаційної компетентності фахівців 

соціальної сфери обумовлена тим, що майбутні спеціалісти відчувають істотні ускладнення, 

пов'язані з умінням організувати пошук і відбір професійної інформації, необхідної для 

вирішення завдань; умінням оцінювати достовірність, повноту, об'єктивність і інші 

характеристики інформації, що надходить; умінням надавати інформацію в різних видах і 

формах, обробляти її за допомогою комп'ютерних технологій; умінням застосовувати 

отриману інформацію для прийняття професійних рішень, що є наслідком недостатньої 

теоретичної та методичної підготовки їх у закладі вищої освіти. Одним з найбільш 

актуальних способів формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців 

соціальної сфери в системі вищої освіти є застосування в процесі навчання сучасних 

комп'ютерних технологій для розвитку у них умінь і навичок, що дозволяють ефективно 

знаходити, оцінювати та використовувати інформацію. 

Дослідження показало, що онлайн сервіси мають ряд переваг для закладів вищої освіти, 

які дозволяють використовувати їх в освітньому середовищі: мінімальні вимоги до 

інструментальних засобів; мінімум витрат на програмне забезпечення; можливість роботи з 

будь-якого сучасного пристрою; підтримка різних операційних систем; доступ через вікно 

браузера. Використання хмарних сервісів дає можливість швидко і ефективно організувати 

навчальне середовище для будь-яких груп здобувачів і підтримувати інтерес до навчання за 

рахунок сучасного соціального середовища спілкування здобувачів один з одним і з 

викладачем. При такому навчанні забезпечується систематична та ефективна взаємодія на 

основі інформаційних технологій і засобів телекомунікацій в режимі онлайн. У віртуальному 

освітньому середовищі на основі хмарних технологій враховуються і в повній мірі 

реалізуються всі компоненти освітнього процесу, а саме засоби навчання, методи навчання, 

організаційні форми. Хмарні технології в освітньому середовищі є головним засобом 

пізнавальної діяльності та пізнавальної активності особистості. 
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2.15. APPLICATION OF DIGITAL PLATFORM KAHOOT! IN THE WORK 

OF A TEACHER OF MATHEMATICS 
 

2.15. ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ KAHOOT! В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ 
 

На сьогодні інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) займають важливе місце в 

нашому житті. Їх застосування стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче 

місце, обладнане комп’ютером, було великою рідкістю. ІКТ дали нові можливості для 

роботи і відпочинку, багато в чому полегшили працю і буденне життя кожної сучасної 

людини. Теперішнє суспільство навряд чи можна уявити без інформаційно-комунікативних 

технологій. 

ІКТ дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки 

світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. На сьогодні практично неможливо 

знайти сферу, в якій зараз не використовуються ІКТ. Особливо актуальним є їх 

впровадження в освіту та науку, адже вони сприяють розвитку наукових знань, сприяють 

підвищенню якості освіти.478  

Сьогодні в Україні формується нова система освіти, яка орієнтована на входження у 

світовий освітній простір і передбачає широке використання інноваційних в тому числі і 

інформаційно-комунікативних технологій. Цей процес супроводжується істотними змінами в 

педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. Новий час, нові завдання освіти 

пред’являють нові вимоги до школи, до вчителя, до його праці. 

Інновації – це актуально значущі новоутворення, які виникають на основі різноманіття 

ініціатив і нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно 

впливають на її розвиток, а також на розвиток широкого освітнього простору.479 

Інноваційна освіта – це нова педагогіка, нові освітні процеси, нові технології. Розвиток 

здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог – ось на що 

спрямована інноваційна система.480 Результатом інновацій є: нові навчальні технології, 

оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання та виховання, зростання педагогічної 

майстерності вчителя, рівня його культури, мислення, світогляду.481 

Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Цій темі в Україні 

присвячені дослідження таких науковців, як В. Ю. Биков, Я. В. Булахова, О. М. Бондаренко, 

Р. С. Гуревич, В. Ф. Заболотний, М. Ю. Кадемія, Г. О. Козлакова, О. А. Міщенко, 

О. П. Пінчук, О. В. Шестопал, Л. С. Шевченко та інші.  

Використання сучасних інноваційних інформаційно-комунікативних технологій у 

навчанні є важливим чинником розвитку освітнього процесу та суспільства взагалі. Завдяки 

інформаційним технологіям та Інтернету, учні отримують можливість спільної роботи над 

проектами, доступу до різних інформаційних джерел в країні і за кордоном. Учитель 

використовує ІКТ на уроках, під час самостійних, практичних та контрольних робіт, на 

заняттях гуртка та факультативу. Як засвідчує практика, якість і ступінь засвоєння 

навчального матеріалу, а також вплив на активізацію пізнавальної діяльності учнів, істотно 

зростає. 

На сьогоднішній день в освіті використовується багато різноманітних цифрових 

інструментів, платформ, засобів навчання та контролю знать. Творчо використовувати 

мобільні технології на уроках дозволяє сервіс Kahoot!, запущений в серпні 2013 року в 

Норвегії. Це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити інтерактивні 

                                                             
478 Cтоляр Р. Інформаційні технології в сучасному світі.  
479 Биков В. Ю. (2011) Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті – імператив її 

модернізації, с. 119. 
480 Гуревич Р. С. (2012) Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід, с. 213.  
481 Там само, с. 224. 
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заняття, робити перевірку знань школярів, здійснювати опитування тощо. Kahoot! 

розроблявся як інструмент для експресного створення вікторин, опитувань, обговорень. Його 

використовують понад 50 мільйонів людей в 180 країнах світу.  

Теоретичний доробок наукових розвідок у напряму використання електронних освітніх 

ресурсів в роботі вчителя свідчить про актуальність теми як серед вітчизняних, так і 

закордонних науковців. На даний момент досліджено напрями підвищення ефективності 

навчання з використанням різноманітних інформаційно-комунікативних технологій 

(В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, М. Кадемія, Д. Опеншоу, Н. Тверезовська, 

І. Хорев,); дидактичні властивості комп’ютерних засобів (Є. Полат); педагогічні підходи до 

комп’ютеризації навчального процесу (Б. Гершунський, Є. Машбиць, І. Підласий); теорію і 

практику особистісно-орієнтованого навчання (І. Бех, С. Подмазін, І. Якиманський, 

В. Рибалка); методи творчого навчання за допомогою телекомунікаційних засобів 

(Г. Андріанова, А. Кудін, А. Хуторський). Однак, незважаючи на велику кількість наукових 

праць актуальною залишається проблема використання нових цифрових інструментів у 

роботі вчителя, вивчення їх особливостей і функцій, переваг та недоліків, алгоритму 

використання на уроці і в позаурочний час.  

«Kahoot!» – це платформа яка призначена для того, щоб зробити процес навчання 

більш цікавим, яскравим, приваблюючим. Вона може застосовуватися як під час здобуття 

знань, так і для закріплення матеріалу, поточного та модульного контролю знань учнів, їх 

самостійного навчанння. 

Перевагами Kahoot! є наступні: 

- вчитель може організовувати як індивідуальну, так і групову роботу з учнями, 

використовуючи Kahoot!; 

- школярі можуть відповідати на складені викладачем запитання за допомогою 

власних смартфонів чи планшетів, які мають доступ до інтернету; 

- вчитель може розробляти різноманітні вправи (вікторини, тести) для опитування 

учнів за допомогою цієї платформи; 

- створені в Kahoot! завдання яскраві та привабливі, оскільки дозволяють включати до 

їх складу фотографії чи відеофрагменти; 

- темп виконання завдань, кількість балів за правильну відповідь призначає вчитель; 

- вчитель може ввести елемент змагання між учнями; 

- вчитель може організувати процес обговорення питань перетворюючи його у 

захоплюючу навчальну гру.482 

Також Kahoot! можна використовувати як інструмент формувального оцінювання, що 

дає можливість за короткий проміжок часу опитати та виявити рівень знань кожного учня; як 

інструмент для створення школярами власного тесту під час самостійної та позакласної 

роботи; як інструмент анкетування під час рефлексії наприкінці заняття; як інструмент для 

створення розважально-пізнавальної гри за тематикою матеріалу, що вивчається на уроці. 

Недоліки платформи Kahoot!: 

- для повноцінної роботи на цій платформі треба придбати платну версію; 

- недостатня кількість мовного інтерфейсу (вона обмежується 14 мовами, причому, 

українська відсутня); 

- суворі параметри налаштування; 

- обмеженість різноманіття типів завдань.483 

Алгоритм створення «Kahoot!». Для того, щоб розпочати роботу з сервісом, учитель 

повинен зареєструватися на сайті https://www.getkahoot.com. Для цього треба натиснути Sign 

up for free (Зареєструватися безкоштовно). Заповнити реєстраційні дані, ввести ім’я, адресу 

електронної скриньки, обрати пароль та натиснути Great account (Створити обліковий запис). 

Реєстрація завершена.  

                                                             
482 Наливайко О. О. (2020) Використання цифрового додатка Kahoot! в освітньому просторі, с. 119. 
483 Там само, с. 120. 

https://www.getkahoot.com/
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Рис. 1. Схема реєстрації користувача на платформі «Kahoot!» 

 

Після цього можна створювати власні тести, опитування з будь-якої теми, або обрати із 

запропонованих. Запитання тестів відображатимуться лише на вчительському екрані – 

ноутбуці чи проекторі, а на гаджетах дітей будуть тільки чотири варіанти відповіді, з яких 

треба обрати правильну. 

 

 
Рис. 2. Схема створеної вправи-тесту з математики 

 

До речі, на сайті вже є багато готових тестів, якими можна скористатися, однак, вони 

розроблені англійською мовою. 

 

 
Рис. 3. Приклад вправи-тесту, що пропонує Kahoot! 
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Для того, щоб створити  власний тест обираємо опцію Quiz (Вікторина). 

 

 
Рис. 4. Схема-малюнок вибору типу завдання 

 

 
Рис. 5. Форма завдання Quiz (Вікторина) 

 

Заповнюємо поля: Назва вікторини, Опис вікторини, Мова (підтримується українська 

мова).  

 

 
Рис. 6. Схема-малюнок заповненої форми-завдання Quiz (Вікторина) 
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Додаємо зображення обкладинки. 

 

 
Рис. 7. Схема дії по створенню центральної частини вправи 

 

 
Рис. 8. Ілюстрація створеної центральної частини вправи 

 

Натискаємо кнопку Add question (Додати питання), щоб продовжити створення тесту. 

 

 
Рис. 9. Схема дії для продовження створення вправи-тесту 

 

Таким чином, вчитель може самостійно налаштувати виконання вправи-тесту так, як 

він вважає за доцільне, а саме, збільшити/зменшити час на роздуми над запитанням, вибрати 

його тип, задати кількість балів за правильну відповідь та ін.). Також тут можна самостійно 
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налаштувати звіт про виконання тесту учнями (кількість голосів, процентне співвідношення, 

діаграма, «хмара слів», графік, тощо.) 

Kahoot! дозволяє вчителеві бачити відповіді кожного учня окремо, а також аналізувати 

результати виконання вправи у формі зведеної таблиці. 

Є ще одна корисна перевага у Kahoot! Якщо у школярів немає гаджетів, вчитель може 

завантажити в мобільний додаток запитання з варіантами відповідей і роздрукувати для 

учнів картки з QR-кодами (однак ця послуга є платною). Вони є в готовому вигляді для 

скачування на сайті. Кожна картка має персональний номер, тому її легко закріпити за 

окремою дитиною. Це чотирикутне зображення, де з кожного боку стоїть літера a, b, c чи d, 

що відповідає варіанту відповіді. Під час виконання вправи вчитель ставить запитання 

учням, а вони повинні підняти картку з правильним, на їх думку, варіантом відповіді.  

Щоб перевірити результати, вчителеві треба навести свій смартфон на клас – програма 

відсканує всі відповіді відразу. Вчитель може не розголошувати учням класу, хто і як 

відповідав, яку саме оцінку отримав, скільки балів набрав, однак сам матиме повну картину 

того, як клас засвоїв тему. 

Kahoot! – це онлайн-конструктор різноманітних навчальних вікторин, тестів та ігор, які 

можна використовувати як під час уроку, так і для домашнього самостійного навчання учнів, 

повторення матеріалу. В цьому випадку вчитель може підготувати запитання заздалегідь, 

завантажити їх, щоб учні відповідали на них вдома. Тут немає необхідності, щоб усі діти 

проходили опитування одночасно. Отож Quizalize можна використовувати як для 

контрольних робіт у класі, так і для самостійних домашніх завдань. 

Вчитель може зайти в тест зі свого комп'ютера в будь-який момент і подивитися на 

результати роботи всього класу чи окремих учнів. Учень після кожного запитання може 

побачити, чи правильно він відповів, скільки балів отримав за роботу. При цьому програма 

враховує не лише якість виконання тесту, а й час, який було витрачено учнем. 

Щоб школярі не боялися помилок чи реакції однокласників, кожному учаснику 

опитування можна дати нікнейм або умовний номер. Хто є хто – знатиме лише вчитель. 

Висновок. Таким чином використання Kahoot! в роботі вчителя математики дозволяє 

не тільки підвищувати рівень засвоєння навчального матеріалу учнями, а й робить навчання 

цікавим, яскравим, ігровим, мотивуючи учасників освітнього процесу до набуття нових 

інформаційно-комунікативних компетенцій. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні нових тенденцій у 

цифровізації діяльності закладів освіти; пошуку нових цифрових освітніх інструментів, що 

можуть бути задіяні в системі навчально-виховної роботи у закладах загальної середньої 

освіти. 
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Part 3. CURRENT PROBLEMS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT 
 

 

3.1. DIGITAL FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TOURISM 
 

The relevance of scientific institutions of tourism is due to the fact that in modern conditions 

of development of the direction of development is the systematization of the development 

of the history of tourism. Sustainable tourism development as a concept has a significant potential 

for its formation, but in modern conditions, unfortunately, in many countries there is no well-

founded roadmap for the development of tourism. The main problems involved in the development 

of tourism are the relevant systemic experience of tour operators in organizing services of this type 

of tourism, certain problems in financing the development of tourist infrastructure, significant 

government support for central and local governments and more. Therefore, substantiation 

of scientific principles of sustainable tourism development is a prerequisite for solving all problems, 

which is explained by the signs of studying the tourism industry as a particular tourism product that 

has a clear classification and essence. 

Due to the practical exhaustion of opportunities for self-regulation of tourism and, given that 

in the tourism sector the environmental factor is becoming an economic category, it is impossible 

to ensure its further sustainable development without government measures to curb the spontaneous 

development of tourism. Overcoming the existing negative trends, creating systemic and 

comprehensive prerequisites for sustainable tourism development is one of the priority areas 

for sustainable development of countries. The concept of sustainable tourism development is based 

on the doctrine of sustainable development, which is a set of ideas, concepts, positions and 

postulates of various sciences, and aims to change the relationship between man and nature 

to enhance economic growth and create a coordinated global strategy for human survival. 

restoration of natural communities to the extent necessary to return to the limits of economic 

capacity of the biosphere. Sustainable development expresses the idea of achieving harmony 

between people, society and nature; resolving the contradictions between nature and society, 

the environment and the economy, developed and developing countries, the needs of the people and 

the reasonable needs, etc.484  

In addition to the general effects of environmental impact, tourism causes major changes 

in specific ecosystems. The most vulnerable are small islands, coastal areas, coral reefs, 

mountainous areas. As for the latter, concerns about their condition and a desire to draw attention 

to the problems led to the UN General Assembly declaring 2002 the Year of the Mountains. 

The impact of tourism on mountain ecosystems varies from continent to continent, from country 

to country. For example, the big problem of the Alps and other European mountains 

is the dominance of private cottages, or, as we say, country houses, which, along with car entrances, 

cause irreparable damage to vegetation – an important natural component of the mountain 

ecosystem. Such recreational suburbanization is often carried out uncontrollably, without taking 

into account the physical and geographical properties of the area, hydrological features, 

susceptibility to erosion, landslides, avalanches. There is a problem and the so-called visual 

pollution caused by distortion of landscapes by disorderly development. Perhaps in the future, with 

the growing wealth of Ukraine, this problem will become relevant for our country. But so far, more 

worrying are hotels, rest homes, sanatoriums, camps, which sometimes, without basic sewage 

treatment plants, pollute mountain rivers and contribute to the creation of natural landfills. 

Socio-economic and environmental problems that need to be addressed are485: 

- irreversible degradation processes, environmental pollution; 

- population explosion, food shortages, unemployment; 

                                                             
484 Ositnyanko D. O., Primak T. Yu. (2020) Implementation of the principles of sustainable development in the tourism 

industry. Efficient economy. 1.  
485 Там само.  
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- depletion of natural resources, destruction and impoverishment of species (floristic and 

faunal) diversity; 

- uneven development and the growing gap between economically developed and poor 

countries. 

Tourism is also a powerful factor in socio-cultural impact and very often negative.  

In many regions, tourism has resulted in an increase in crime, prostitution, alcohol and drug 

use. Adaptation to the needs and expectations of tourists during religious rituals, ethnic rites, 

festivals leads to their standardization and impoverishment486. Tourists' neglect of local traditions 

in clothing (short skirts or shorts in Muslim countries), behavior (visiting the teahouse by women 

in Central Asian countries), lifestyle creates tension in relations between locals and travelers487. 

The principles that should ensure the sustainable development of tourist regions 

in the economic sphere are: coordinated planning and management of tourism development 

with other types of economic activities and directions of development of the country and the region 

as a whole; promoting the development of small and medium enterprises as a basis for job creation 

in the tourism sector; support for the introduction of environmentally friendly technologies 

in the tourism industry; tourism marketing in order to increase the efficiency of the local economy 

and reduce the pressure on the environment through a more even distribution of tourists in time and 

space. In the social sphere, the sustainability policy measures are: the efforts of governments 

to work closely with all stakeholders, including national tourism councils, travel agencies and 

organizations, the private sector, and local communities to make decisions on tourism development; 

ensuring equal conditions for the indigenous population along with other participants in the tourism 

business in obtaining economic, social and cultural benefits from the development of tourism, 

giving it the primary right to employment; respect and preservation of local cultures, traditional 

crafts, folklore; encouraging responsible behavior of tourists, cultivating respect for national laws, 

cultural values, social norms and traditions488. 

The UN WTO (World Tourism Organization a UN Specialized Agency) emphasizes 

the priority of tourism in the implementation of the CSW (Commission on the Status of Women) 

«Decent Work and Economic Growth", 12 "Responsible Consumption and Production", 

14 "Conservation of Marine Resources" and 17 "Partnership for Sustainable Development"489. 

Although it is safe to say that tourism plays a leading role in addressing all sustainable development 

goals. 

The UN WTO Program Document "Tourism and Sustainable Development Goals to 2030" 

states: "Every year at the international and national levels there are problems related to greenhouse 

gas emissions, economic losses, resource management, impact on local communities, etc. 

Thus, using a positive and favorable tourism sector in sustainable development and mitigating 

its potential negative effects requires a strong partnership and strong action by all tourism 

stakeholders in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development490.  

The role of tourism in achieving the 17th CSB (Council for Sustainable Business) can 

be significantly enhanced when sustainable development becomes a shared responsibility and 

moves towards the main directions of policy and business decision-making in the field 

of tourism"491. The WTO analyzed the national reviews of 64 countries on compliance with 

the CSB in tourism, emphasizing the value of tourism not only as a driver but also as an accelerator 

                                                             
486 Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism 
Research, 38 (1), 291-308.  
487 Ositnyanko D. O., Primak T. Yu. (2020) Implementation of the principles of sustainable development in the tourism 

industry. Efficient economy. 1.  
488 Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism 

Research, 38 (1), 291-308.  
489 GSTC (2013), “Criteria for the Global Tourism Sustainability Council”. 
490 Babov K., Bezverkhniuk T. (2019) Stainable development of tourism: priorities for Ukraine. Actual problems 

of public administration. 1 (177). 23-29. 
491 Ilkevich S. V. Managerial perspectives and effects of sustainable tourism from strategic management perspectives. 

Strategic decisions and risk management. 2018; (3): 132-139.  
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of CDC (Centers for Disease Control and Prevention) implementation through its diverse and 

multiplier effect on other sectors and sectors of the economy and public life. An opportunity for all 

governments to create a sound and favorable political foundation, to encourage and enable tourism 

policymakers to take an active part in the national planning of the CSW Tourism is most often 

mentioned in national reviews of CSW 8, 12 and 17; there are few recommendations linking 

tourism to CSW 3, 4, 7 and 10, which suggests the need to strengthen initiatives in these areas; 

Some reviews highlight the problems and threats of tourism in the implementation of the CSW, 

including irresponsible consumption and production, irrational management of resources and waste: 

CSW 12, 14 and 11. The analysis also showed that the potential of tourism to implement the CSD 

(Commission on Sustainable Development) directly depends on external threats such as change 

climate change, biodiversity loss, natural disasters, regional and international security and global 

economic instability, as reflected in CSW 16, 13, 15, 11 and 8492. 

Thus, the UN WTO program document "Tourism and Sustainable Development Goals – 

a journey to 2030" outlines the key points493. 

1. Politicians identify the broad contribution of tourism to the CSW: 41 of the 64 national 

surveys emphasize the role of tourism in the implementation of the CSW 8, 12 and 17. 

2. Active involvement of tourism policymakers in CSR (Corporate social responsibility) 

implementation planning required: only 13 of the 41 reviews mentioned the involvement of tourism 

policymakers in national CSR planning, which means that there is a lack of sufficient influence 

in the institutional mechanisms governing national CSR implementation processes. This could lead 

to a loss of opportunities to exploit the true potential of tourism in the implementation 

of the 2030 Agenda for Sustainable Development494. 

The next initiative of the WTO in the implementation of global CSWs was the creation 

in 2004 international network of observatories for sustainable tourism development495, which 

monitors the economic, environmental and social impact of tourism at the destination level. There 

are currently 24 observatories in the world: 9 in China, 5 in Indonesia, 2 in the United States, and 

one each in Greece, Mexico, Brazil, Croatia, New Zealand, Portugal, Italy and Panama. The goals 

of the observatories of sustainable tourism development are listed below496. 

1. An integrated approach that provides a basis for systematic, timely and regular monitoring 

of resource use and a better understanding of the impact of tourism. 

2. Evidence to create a solid foundation of material and structured data to justify management 

decisions. 

3. Active involvement of local stakeholders in measuring risks, impacts, constraints and 

opportunities. 

4. Creating a network for information exchange to improve knowledge, cooperation, 

communication and reporting. 

5. Measuring effectiveness for monitoring and advising on the implementation of plans, 

policies and management actions in the field of sustainable development. 

6. Continuity and regularity of monitoring. 

According to the WTO recommendations for observatories of sustainable tourism, nine 

mandatory problem areas should be assessed during monitoring: seasonality; employment; 

economic contributions of destinations; management (control, regulation, public administration); 

satisfaction of the local population; management of energy consumption, water resources, 

wastewater, solid waste. The ability to correctly compare results between destinations is often 

the driving force and the main goal of unifying measurable indicators to assess sustainable tourism, 

                                                             
492 Там само. 
493 Seetanah, B. (2011). Assessing the dynamic economic impact of tourism for island economies. Annals of Tourism 

Research, 38 (1), 291-308.  
494 Babov K., Bezverkhniuk T. (2019) Stainable development of tourism: priorities for Ukraine. Actual problems 

of  public administration. 1 (177). 23-29. 
495 Там само. 
496 GSTC (2013), “Criteria for the Global Tourism Sustainability Council.  
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but each tourist destination is a complex ecosystem with its own individual characteristics, which 

necessitates the development of indicators based on national priorities497. 

The concept of sustainable tourism development is reflected in the economies of many 

countries. It is widespread and popular in Italy, France, USA, England, Spain, Germany, Lithuania, 

Poland, Malaysia, etc498. To date, we can talk about four established models of tourism 

development in different geographical areas: Anglo-American, Asian, Western European, Eastern 

European499. 

The world has practical experience in implementing several models related 

to the implementation of the model of sustainable tourism development. They can be grouped 

as follows500: 

- development of the tourist business taking into account the small family hotel industry. 

- construction of large and medium-sized tourist facilities in rural areas: specialized private 

hotels in the form of tourist destinations and cultural and ethnographic centers, etc. 

- creation of state (or, less often, private) tourist parks. 

Specific features of designing the formation of sustainable development of the tourism 

industry are given in Table. 1. 

 

Table 1. Specific features of designing the formation of sustainable development  

of the tourism industry in different countries* 
Model Appointment Specifics 

Anglo-American 

(UK, US, Canada) 

Exit from the post-

war economic crisis 

focus on motorists; accommodation; disregard for national specifics; 

narrow range of additional services; lack of state support; 
Activities: hiking, horseback riding, hunting, fishing, sightseeing. 

Asian (Sri Lanka, 

Malaysia, Japan) 

Expanding the range 

of tourist offers of 

the country 

special role of national color; comfortable accommodation in "VIP-

villages" or expensive national hotels in rural areas; a wide range of 

additional services; active state support; 

Activities: mountain metal, mountaineering, scuba diving, safari. 

Western European 

(France, Italy, 

Spain, Germany, 

Denmark, Finland, 

Austria) 

Increasing the 

economic role of the 

village 

Organized rural life; accommodation in separate houses of the 

countryside; proximity to the reservoir; active state support; 

effective information support; 

Activities: winemaking, cheese making, visiting picturesque places. 

Eastern European 

(Bulgaria, Poland, 

Czech Republic, 

Lithuania, Cyprus, 

Greece) 

Redistribution of 

tourist flows in the 

country 

Organized rural life; accommodation in rural areas; obsolete housing 

and communal services; high cost of creating a rural tour of 

enterprises; 

Activities: participation in agricultural activities. traditional 

activities, involvement in the rural way of life. 

* compiled by the author on the basis of 501 

 

Concepts of sustainable tourism development, which are actually implemented in world 

practice, usually, in addition to the economic (commercial) aspect, also carry a certain ideological 

burden. As a rule, sustainable development of tourism is associated with solving socio-cultural 

problems (preservation of national and ethnocultural heritage, preservation of natural and historical-

cultural environment, architectural and historical space, revival and promotion of traditional values 

and lifestyles, etc.). In the practical solution of the latter, the leading role belongs to local 

communities. 

                                                             
497 GSTC (2013), “Criteria for the Global Tourism Sustainability Council”. 
498 Ilkevich S. V. Managerial perspectives and effects of sustainable tourism from strategic management perspectives. 

Strategic decisions and risk management. 2018; (3): 132-139.  
499 Babov K., Bezverkhniuk T. (2019) Stainable development of tourism: priorities for Ukraine. Actual problems 

of public administration. 1 (177). 23-29. 
500 GSTC (2013), “Criteria for the Global Tourism Sustainability Council”. 
501 Richardson, R. The Role of Tourism in Sustainable Development. Oxford Research Encyclopedia of Environmental 

Science.  
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Speaking about the promotion of the idea of sustainable development of tourism based on its 

greening and approximation to green standards in the EU countries, the following statistics can be 

given: in the EU countries the number of places to live is constantly growing by 5-7% annually. 

The urgency of sustainable tourism development is due to its impact on both economic and 

socio-demographic development of different territories. The development of tourism 

is an additional driver of the economy, primarily due to the diversification of services, increasing 

the share of services in GDP, increasing incomes, overall welfare502. Implementation 

of the principles of sustainable development in tourism will achieve: 

- ecologically balanced use of natural resources; 

- conservation and restoration of biodiversity; 

- attracting investment to eliminate the damage to the environment; 

- support of the region's economy without irreversible impact on ecosystems; 

- involvement of local population in the process of ecological orientation of the population; 

- ensuring legality in the implementation of tourist activities; 

- social orientation of tourism and resorts; 

- application of the concept of environmental management and marketing. 

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) criteria503, which describe destination 

sustainability indicators, were first introduced by the Global Council for Sustainable Tourism 

Development in 2013 to achieve a common understanding of destination sustainability. Appropriate 

indicators of success have been developed to implement the criteria for sustainable tourism 

destinations, which, unlike the criteria, do not set a goal, but answer the question of how to achieve 

it, and are in fact a roadmap for sustainability to become standard. practice in all forms of tourism. 

Criteria for sustainable development of the destination are divided into four interrelated areas504: 

- demonstration of effective sustainable management; 

- maximizing economic benefits for the host community and minimizing negative impacts; 

- maximizing benefits for communities, visitors and culture; minimization of negative 

impact;  

- maximizing the benefits of the environment and minimizing the negative consequences.  

In some cases, the criteria may not be applicable to a specific destination, due to limited 

resources or local regulatory, environmental, social, economic or cultural characteristics. In real 

conditions, comprehensive, simultaneous and full implementation of all criteria is usually 

impossible, but they provide basic guidelines for sustainable development of the destination505. 

Sustainable development is a general concept of the need to strike a balance between meeting 

the modern needs of humanity and protecting the interests of future generations, including their 

need for a safe and healthy environment. Overcoming the existing negative trends, creating 

systemic and comprehensive prerequisites for sustainable tourism development is one of the priority 

areas for sustainable development of countries. The concept of sustainable tourism development 

is based on the doctrine of sustainable development, which is a set of ideas, concepts, positions and 

postulates of various sciences, and aims to change the relationship between man and nature 

to enhance economic growth and create a coordinated global strategy for human survival. 

restoration of natural communities to the extent necessary to return to the limits of economic 

capacity of the biosphere. Implementation of the principles of sustainable development in tourism 

will achieve: ecologically balanced use of natural resources; conservation and restoration 

of biodiversity; attracting investments to eliminate the damage to the environment; support 

of the region's economy without irreversible impact on ecosystems; involvement of local population 

in the process of ecological orientation of the population; ensuring legality in the implementation 

                                                             
502 Ilkevich S. V. Managerial perspectives and effects of sustainable tourism from strategic management perspectives. 

Strategic decisions and risk management. 2018; (3): 132-139.  
503 Sharma, A., & Nicolau, J. L. (2020). An open market valuation of the effects of COVID-19 on the travel and tourism 

industry. Annals of Tourism Research, 83, 102990.  
504 Там само.  
505 Там само.  
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of tourist activities; social orientation of tourism and resorts development; application 

of the concept of environmental management and marketing. 
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3.2. NON-CASH PAYMENT SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Today, in the total amount of money turnover of states, non-cash turnover covers about 90% 

of the total cash flow. The modern market of non-cash payments using digital technologies reduces 

the need for cash, accelerates the turnover of funds in the economy, reduces the cost of circulation 

of funds, promotes the accumulation and accumulation of funds, and under the influence 

of digitalization rapidly increases turnover. The widespread use of non-cash payments is also 

facilitated by the presence of an extensive infrastructure of payment system institutions, as well 

as the state's interest in their distribution506. 

Recently in Ukraine there is a growing interest in digitalization, which translated 

from English means "digitization" or "digitization" of information, which encourages the search 

for new theoretical and methodological approaches to effective management in conditions 

of digitalization, under which is understood as the transformation, penetration of digital 

technologies to optimize and automate business processes, increase productivity and improve 

communication with consumers507. Analysis of research papers has shown that digitalization 

is defined as: 

- a way to bring any kind of information into digital form 508;  

- the process of converting a certain information field from analog to digital format 

for easier further use on modern electronic devices509;  

- creation of a digital version of analog things on paper documents, video and photo images, 

sounds, ie the process of transferring information into digital form 510;  

- the process associated with the tendency to bring into electronic form various types of any 

information511; 

- the process of application of modern information and communication technologies 

by enterprises, which focuses on the transformation of existing business processes using 

the capabilities of modern information technologies512;  

- transformation, penetration of digital technologies for optimization and automation 

of business processes, increasing productivity and improving communication with consumers513.  

Thus, digitalization is considered from the standpoint of digitization of information and more 

broadly – from the standpoint of digital transformation of the economy through the introduction 

of information technology, which indicates that digitalization is becoming an environment that 

is constantly updated under the influence of technology and encourages change to adapt to this 

digital environment, which is currently being formed in the world, ie acts as a factor of change. 

Therefore, the digitalization of business can help overcome market barriers and the transition 

to a new modern segment of the economy. But studies of scientific approaches to digitalization and 

digitalization of the economy demonstrate the complexity of the process of adapting the positive 

experience of international companies in the activities of industrial enterprises514. 

                                                             
506 Fedyshyn, M. & Vovk, M. (2021). Didzhytalizatsiia bezghotivkovykh rozrakhunkiv v umovakh pandemii covid-19. 

Ekonomika ta suspilstvo, (32).  
507 Filyppova, S. V. (2020). Didzhytalizatsiia yak seredovyshche ta faktor zmin systemy upravlinnia pidpryiemstvom. 

Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 6. S. 330-335. 
508 Koliadenko, S. V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini ta sviti. Ekonomika. 

Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. № 6. S. 105-112. 
509 Abakumenko, O. (2016). Didzhytalizatsiia bankivskoho sektoru Ukrainy. Finansovi doslidzhennia, № 1 (1) S. 69-75.  
510 Sokolova, H. B. (2018) Deiaki aspekty rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. 

№ 1 (51). S. 92-96. 
511 Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsionalnyi ta korporatyvnyi aspekty: 

monohrafiia / N. P. Meshko, O. M. Sazonets, O. A. Dzhusov ta in. Donetsk: Yuho-Vostok, 2012. 470 s.  
512 Hudz, O. & Fediunin, S. (2019). Dydzhytalizatsiia, yak konkurentna perevaha pidpryiemstv. «Ekonomika. 

Menedzhment. Biznes» № 3 (29). S. 18-24.  
513 Hrybinenko, O. M. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky v novii paradyhmi tsyfrovoi transformatsii. Mizhnarodni 

vidnosyny. Seriia. Ekonomichni nauky. № 16.  
514 Filyppova, S. V. (2020). Didzhytalizatsiia yak seredovyshche ta faktor zmin systemy upravlinnia pidpryiemstvom. 

Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. № 6. S. 330-335. 
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It is known that more than 60% of the largest corporations around the world are working 

to develop their own digital transformation strategy. There is a steady increase in the number 

of requests for digitalization from domestic companies as well. 

According to some studies, digitalization will be the main tool to achieve Ukraine's strategic 

goal, which is to increase GDP by 8 times, namely up to 1 trillion USD in 2030, and ensuring 

the well-being, comfort and quality of life of Ukrainians at a level higher than the European 

average515. 

On October 13, 2020, the Ukrainian Government and the Governor of the National Bank 

of Ukraine presented the results of new online services for bank customers. Yes, the service 

of transmission (or sharing) of digital documents has become one of the first in the world. Sharing 

e-passports in the Action application is a service that, in particular, allows citizens to identify their 

identity in the bank and provide their documents in digital format to open a bank account without 

leaving home. The service can be used both on the bank's online resources (mobile application 

or website) and in the regular branch of the bank. Access codes (QR code and barcode) 

are automatically generated on the client's smartphone and read in the bank. Then the client 

confirms the permission to transfer their own data from the Action, and the bank can provide 

the necessary service to the client516. 

Digitalization now gives a chance to at least partially smooth out the negative effects 

of the introduction of new information technologies while overcoming the effects of the crisis 

in the world economy. The domestic market of non-cash payments is no exception. Thus, 

the digitalization of non-cash payments is the transformation of non-cash payments and payments 

using digital technologies517. 

According to the Instruction on Non-Cash Settlements in Ukraine in National Currency,   

non-cash settlements are transfers of a certain amount of funds from payers 'accounts to recipients' 

accounts, as well as transfers by banks on behalf of enterprises and individuals in cash to bank 

accounts. recipients of funds518. 

Non-cash payments are a link that directly connects each of the economic entities with 

the market environment, public finances and promotes participation in the production process, 

distribution and consumption processes. Non-cash payments help reduce the costs of circulation 

associated with cash settlements on the farm and minimize the amount of money that operates 

in circulation. In addition, the concentration of non-cash payment turnover in the credit system 

allows rational use of all temporarily free funds stored in bank accounts for the purposes of direct 

bank lending to market participants, significantly speed up payments, including through 

the introduction of the latest electronic means of communication. language. 

The analysis of literature sources gives grounds to be convinced that non-cash payments are 

payments for business transactions without the use of cash, which is carried out through banks and 

other financial institutions in which the relevant accounts are opened. 

The organization of non-cash payments is based on the following principles (Fig. 1). 

It is important to note that the movement of non-cash means of payment and cash are 

interrelated. Thus, the company receives revenue for products sold, work performed or services 

provided by transferring money to a current account, ie non-cash. At the same time, the company 

that serves its bank has the opportunity to receive funds for the payment of wages to its employees 

and other payments (incentives, business trips) and cash for current needs and business expenses 

(this amount is limited by the bank)519.  

                                                             
515 Ukraina 2030e – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ukrainskyi instytut maibutnoho. 2020.  
516 NBU ta Mintsyfry spilno pratsiuiut nad tsyfrovizatsiieiu bankivskoi systemy Ukrainy. 2020  
517 Fedyshyn, M. & Vovk, M. (2021). Didzhytalizatsiia bezghotivkovykh rozrakhunkiv v umovakh pandemii covid-19. 

Ekonomika ta suspilstvo, (32).  
518 Instruktsii pro bezghotivkovi rozrakhunky v Ukraini v natsionalnii valiuti,  zatv. Postanovoiu NBU vid 21. 01. 2004 

№ 22.  
519 Kulish, A. Yu. (2016). Stan ta analiz bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini ta osoblyvosti yikh obliku na 

vitchyznianykh pidpryiemstvakh. International scientific journal. № 2. S. 116-119.  
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Fig. 1. Basic principles of non-cash payments520 

 

In addition, companies, receiving a fee in the form of cash, make it to the bank to their current 

account. In the future, with the suppliers of products, with the budget for taxes, with centralized 

funds for mandatory deductions, with credit institutions on loans, they are paid in cash. In this case, 

cash circulation turns into non-cash. 

Effective activity of economic entities in non-cash payments is achieved through: 

1) improvement of commercial calculation at the enterprise; 

2) increasing the responsibility of enterprises for the timely and full implementation 

of payments for all obligations; 

3) constant search for new mechanisms for the organization of non-cash payments, which 

would allow on an economic basis to overcome the negative processes in the monetary sphere; 

4) strengthening contractual discipline; 

5) accelerating the turnover of funds. 

It is worth noting that non-cash payments in general are characterized by a significant variety 

of both their types and features of implementation (Fig. 2). 

The most common and simplest tool for non-cash payments in modern conditions 

is a payment order. It is used in the calculation of payments of commodity and non-commodity 

nature. Payments are made: 

1) under the conditions of actually shipped products (performed works, provided services); 

2) in advance; 

3) to complete the settlement of acts of reconciliation of mutual indebtedness of enterprises; 

4) for the transfer by enterprises of amounts due to individuals (wages, pensions, cash income 

of collective farmers, etc.) to their accounts opened in banking institutions; 

5) in other different cases by agreement of the parties. 

 

                                                             
520 Tyshchenko, V. V. (2018). Vzaiemozviazok mizh rivnem bezghotivkovykh rozrakhunkiv ta efektyvnistiu 

finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: 

Ekonomika. T. 23, Vyp. 2. S. 113-117. 
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Fig. 2. Cashless payment instruments521  

 

Banks accept orders from payers only within the limits of available funds on their accounts. 

Payments by payment orders, in the practical activities of economic entities, are as follows 

(Fig. 3).   

 
Fig. 3. Settlements using a payment order  

                                                             
521 Instruktsii pro bezghotivkovi rozrakhunky v Ukraini v natsionalnii valiuti, zatv. Postanovoiu NBU vid 21. 01. 2004 

№ 22.  
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According to the scheme shown in Figure 3 for settlements using a payment order, we have 

to observe that: 

1. The supplier ships the products (performs work, provides services) and issues an invoice. 

2. The payer, having received the goods and the invoice from the supplier, sends the payment 

order to the servicing bank. 

3. The payer's bank sends the documents on the transfer of funds to the account 

in the supplier's bank. 

4. The supplier's bank shall credit the relevant amount to the supplier's account. 

5. The supplier's bank shall submit to the supplier an extract from the current account 

on crediting funds, to which a copy of the payment order with the mark of the payer's bank shall 

be attached. The payer's bank informs the payer (buyer) about the write-off of funds. 

Payment request-order is a combined settlement document, the feature of which is: 

1) requirements of the supplier (recipient of funds) directly to the buyer (payer) to pay 

the cost of products supplied to him under the contract (work performed, services provided); 

2) the payer's order to his bank to transfer the amount from his account to the supplier. 

The request-order (upper part of the document) is filled in by the recipient of funds and sent 

directly to the payer. If you agree to pay the order, the payer fills in the lower part of this settlement 

document and hands it over to the bank that serves him. For the purpose of guaranteed accelerated 

delivery by the payer of claims-orders it is recommended to transfer them complete with settlement 

and unloading documents for the products delivered according to the contract (agreement) 

(performed works, rendered services, etc.). Payment requests-orders are accepted by banks within 

twenty calendar days from the date of issuance. The day of filling in the order-requirement is not 

taken into account. The Bank accepts payment orders in the amount that can be paid in cash 

on the payer's account. 

Settlement checks are used to make non-cash payments between legal entities, as well as legal 

entities and individuals in order to reduce cash payments for goods, work performed and services 

rendered. This document contains a written order of the account holder (issuer) to the institution 

of the bank (issuing bank), which maintains his account, to pay the check holder the amount 

specified in the check. The check issuer can be a legal entity or a natural person who makes 

a payment with a check and signs it. Thus, to obtain a checkbook, the company must submit 

to the issuing bank "Application for receipt of checkbooks" in one copy. Settlements using 

a settlement check are displayed according to the following scheme (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Settlements using a settlement check 

 

According to the scheme presented in Figure 4 for settlements using a settlement check, we 

have to observe that: 

1. The payer submits to the issuing bank an application for a checkbook, as well as a payment 

order for the deposit of funds. 

2. The issuing bank shall deposit funds in a separate analytical account "Check settlements". 

3. The payer on the basis of the application receives a checkbook in his bank. 
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4. The payer, having received the supplier's invoice for goods or services, writes and 

transmits a check to the supplier. 

5. The supplier ships the goods to the buyer. 

6. The supplier shall submit to the servicing bank a check together with three copies 

of the registers. 

7. The bank of the check holder, after checking the correctness of the register of check details 

and the timeliness of its submission for payment, accepts the check with the register and together 

with the second and third copies of the register collects the check to the issuing bank. 

8. The issuing bank debits the amount of the check from the buyer's account to which it was 

deposited. 

9. The issuing bank transfers funds to the account of the check holder. 

10. The supplier's bank credits the amount indicated in the check to the supplier's account. 

Checks from the checkbook are issued at the time of payment and are issued by the checker 

for the goods and services received by him. In this case, the check issuer transfers the balance 

balance from the "root" of the previous check to the "root" of the issued check and displays the new 

limit balance. 

When paying for goods, works performed or services provided, the check holder checks 

the compliance of the check with the established sample, its validity, correctness, lack 

of corrections and compliance with the amount of the check root to the amount indicated 

on the check. It must have a clear stamp or seal of the bank and the name of the issuer. Unused 

checks after the expiration of the checkbook or expiration of the limit are subject to return 

to the issuing bank. In case the client terminates further payments by checks and has an unused limit 

on the checkbook before its expiration, the checker submits it to the bank together with a payment 

order to credit the unused balance balance to the account from which the funds were deposited. 

Payment request is a settlement document by means of which an indisputable collection and 

write-off of funds from the payer's account is carried out without his consent, on the basis 

of documents submitted to the bank by the recipient of funds. Moreover, such recovery is carried 

out in cases provided by current legislation of Ukraine. Undisputed recovery of funds is carried out 

through the bank by debiting funds from the accounts of relevant enterprises (organizations). 

In this case, the original executive document or a duly executed duplicate shall be attached 

to the settlement document. 

In addition, the payment request should be considered as an order of the recipient of funds 

(supplier) to transfer funds from the payer's account, which with the accompanying register 

is submitted by the collector (recipient) to the bank where he is served. 

The right to collect and write off funds is indicated in the purpose of payment, which must 

be recorded in the payment request. The collector is responsible for the correctness of filling in all 

the data. 

Payments are made according to the following scheme: 

1. The recipient of funds writes out and submits to the institution of the bank that serves him, 

a payment request to the payer and a register of payment claims. 

2. The payee's bank shall send the payment request and the payer's bank register. 

3. The payer's bank shall issue a payment request to the payer and notify the payment. 

4. On the basis of the verified payment request, the bank institution shall debit the specified 

amount from the payer's account. 

5. The payer's bank receives documents on the transfer of funds to the recipient's bank. 

6. The recipient's bank credits the specified amount to the recipient's account. 

A letter of credit is essentially a contract that is separate from the contract of sale or other 

contract on which it may be based and is used for settlements between the supplier (beneficiary) 

and the applicant for the letter of credit (payer). In letter of credit transactions, all interested 

parties deal only with documents and not with goods, services or other types of performance 

of obligations to which these documents may be related. According to this form of payment, 
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the buyer transfers the money to the supplier's bank in order to keep it on the letter of credit until 

the beneficiary fulfills its obligations to the buyer. 

At the international level and in Ukraine, transactions with letters of credit are regulated 

by the Unified Rules and Customs for Documentary Letters of Credit (UCP 600), developed and 

approved by the International Chamber of Commerce in 2007. In accordance with domestic law 

since 2017, Ukrainian companies letters of credit subject to the conclusion of an import agreement 

in the amount exceeding 5 million dollars. USA (equivalent to this amount at the official exchange 

rate of hryvnia to foreign currencies set by the NBU on the day of the contract). From 2018, 

the National Bank of Ukraine abolished the requirement to use the letter of credit form of payment 

when making an advance payment to a non-resident for domestic enterprises. 

Thus, from 2018 in Ukraine, the use of the letter of credit form of payment remains 

at the discretion of the resident entity and depends on the legislation of the counterparty. 

In addition, a number of regulations have been adopted at the state level aimed at improving 

the organization of settlements using letters of credit. In particular, the Resolution of the Board 

of the National Bank of Ukraine of April 11, 2018 № 38 "On Amendments to Certain Legal Acts 

of the National Bank of Ukraine" provides: 

1) reducing the number of instructional materials that regulated transactions with letters 

of credit; 

2) granting permission to banks and enterprises that enter into a contract using a letter 

of credit to carry out the entire process of document management in electronic form. 

This position of state bodies indicates their intention to encourage companies to use the letter 

of credit form of payment. The conditions and procedure for conducting the letter of credit form 

of payment are provided in the agreement between the beneficiary and the applicant of the letter 

of credit. Each letter of credit is intended for settlements with only one beneficiary and cannot 

be forwarded. To open a letter of credit, the company submits to the issuing bank an application 

completed in at least three copies. The statement indicates the terms of the letter of credit, which 

the bank can verify in writing. After accepting the application, the issuing bank determines 

the method of execution of the letter of credit and makes appropriate accounting entries. 

When opening a letter of credit deposited with the issuing bank, the applicant submits 

an application and a payment order for the transfer of funds from his account to the analytical 

account "Settlements on letters of credit".  

The main obstacle when using the letter of credit form of payment is its significant cost, 

which affects the cost of goods purchased, for example, as a result of import transactions. Given 

that companies must constantly maintain the competitiveness of their products in the market, they 

try to avoid any additional costs that may reduce the efficiency of their operation. The use of a letter 

of credit form of payment may be appropriate provided that the negative consequences for the 

company of non-performance of the contract are much worse than the cost of bank fees and interest 

(subject to uncovered letter of credit) or loss of potential economic benefits from immobilization 

use of covered letter of credit). 

For more detailed information and understanding of these types of letters of credit opened 

by the issuing bank, we present their definitions: 

• covered letter of credit (deposited) is a letter of credit for which payments are made under 

which the funds of the paying company are reserved in advance in full on a separate account 

in the issuing bank or in the executing bank; 

• uncovered (guaranteed) is a letter of credit, to cover which the funds of the banking 

institution provided to the paying company on loan terms are used; 

• irrevocable letter of credit – a letter of credit that can not be revoked without the consent 

of the recipient of letters of credit522. 

It should be noted that the letter of credit form of payment is not widespread. The main 

deterrent to its use is its high cost. At the same time, at the state level, attempts are being made 

                                                             
522 Kulyk, V. A. (2018). Oblik akredytyviv z urakhuvanniam vymoh mizhnarodnykh standartiv. Naukovyi visnyk 

Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: Ekonomichni nauky. № 2. S. 9-14.  
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to liberalize the letter of credit form of payment by simplifying the requirements for its application 

and giving companies the right to draw up all documents related to the use of letters of credit 

in electronic form. However, a significant advantage of the letter of credit form of payment is its 

reliability, which is especially important during the crisis in Ukraine, when most domestic 

companies are trying to conquer new foreign markets and do not yet have permanent, time-tested 

business partners. 

Analysis of the economic literature and the practical use of the above types of non-cash 

payments, gives reason to believe in the existing advantages and disadvantages, due primarily 

to the role played by means of payment in the economic activities of enterprises (Table 1). 

 

Table 1. Advantages and disadvantages of non-cash payments 
Kind 

cashless 
document 

Advantages Disadvantages 

 
Payment 

authorization 

It has a universal character. Used in 
calculations for various payments. The 
simplest and fastest scheme of document flow. 

For the payer: in the case of prepayment for 
commodity transactions there is no full 
guarantee that the products, services, works will 
be delivered on time and of proper quality. 
For the recipient of funds: delay in issuing 
payment orders to payers due to lack of funds 
on the current account. 

Payment 
requirement- 
authorization 

It has a universal character. Used in 
calculations for various payments. Increases 
the responsibility of the subjects of settlement 
relations for the organization of settlements. 

The speed of payment is lower due to the fact 
that the debit authorization is issued by the 
payer. The possibility of delaying the payer's 
consent to payment due to lack of funds on the 
current account. Lack of guarantees from the 
recipient to receive the amount specified in the 
payment request. 

Settlement 
check 

For the supplier: relative speed of 
calculations; high degree of guarantee; high 
speed of receipt of funds on the account of the 
check holder and, accordingly, acceleration of 
capital turnover and reduction of receivables. 
For the buyer: a high degree of guarantee of 
receipt of the goods due to the fact that the 
check is issued and transferred at the time of 
receipt of the goods. 

Restriction of payments by checks if the 
amounts of payments are significant; ease of 
forgery. 

Payment 
requirement 

Allows you to check the supplier's compliance 
with the terms of the contract in terms of 
product range and quality and to state a 
reasoned request for payment. 

Labor-intensive, rejection of acceptance. 

Collection 
authorization 

Transfer of ownership of the goods to the 
buyer is carried out at the time of receipt of 
documents for him. 

Risk of non-purchase of goods documents after 
the goods have already been sent to the importer; 
long term. 

Letter of credit 

For the buyer are the following: a guarantee 
that the funds will be credited to the current 
account only after delivery of the goods to the 
address specified in the contract; uncovered 
letter of credit allows not to allocate resources 
for prepayment; financing of foreign 
economic operation using a letter of credit 
cheaper than attracting a prepayment loan; the 
signature of the guarantor is not required for 
the execution of the contract; the servicing 
bank can offer a financing scheme using a 
letter of credit, which will significantly reduce 
its cost. For the supplier: in case of correct 
registration of the documents provided by 
conditions of the letter of credit, receipt of 
payment from bank is guaranteed; you can get 
financing secured by property rights under the 
letter of credit 

For the buyer include: withdrawal of money 
from circulation for a certain period of time; 
that the covered letter of credit is more 
expensive than delivery on the terms of deferred 
payment; the fact that the letter of credit 
provides for the allocation of resources for their 
transfer to the coverage account; that in case of 
opening a letter of credit it is necessary to 
submit financial to the bank 
documents to assess the financial condition, to 
transfer the property as collateral (mortgage) 
and to bear the costs of their certification. 
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In addition to these types of payment documents, non-cash payments also include electronic 

means of payment. 

According to paragraph 1 of Article 14 of the Law of Ukraine "On Payment Systems and 

Funds Transfer" it is established that an electronic payment instrument is a payment instrument that 

allows its holder to use the payment device to obtain information about funds due to the holder and 

initiate their transfer523. 

Users have the right to use electronic means of payment to make payment transactions 

in accordance with the account regimes established by regulations of the NBU and the terms 

of the agreement with issuers. 

Increasing the use of electronic payment systems is inevitable, as they have very important 

and undeniable advantages, namely:  

1) availability – any user has the opportunity to open their own electronic account for free; 

2) ease of use – to open and use an electronic account does not require any special 

knowledge, all the following steps are intuitive; 

3) mobility – regardless of its location, the user can carry out any financial transactions with 

his account; 

4) efficiency – the transfer of funds from account to account occurs within a few seconds; 

5) security – the transfer of information is carried out using the SSL protocol with a code key 

128-bit or other cryptographic algorithms.  

One type of electronic means of payment is payment cards. A payment card is a special means 

of payment in the form of a plastic or other type of card made and issued to pay for goods and 

services, transfer funds from your accounts to other people's accounts, receive cash at banks, ATMs 

and other settlement transactions under the agreement between the bank and customer. To open 

a card account, the company submits to the servicing bank the same documents as for opening 

a current account (except for a card with sample signatures). If the company has a current account 

with this bank, it is enough to submit an application524. Payment cards are classified according 

to various criteria (Fig. 5). 

Consider in more detail payment cards by type of ownership (by type of holder), which are 

personal and corporate cards: 

- personal payment cards are issued by the bank in the name of the client – an individual and 

are used to make various payments; 

- corporate can be issued only for business entities (legal entities or individuals – 

entrepreneurs). The use of this type of card for payments under foreign economic contracts, wage 

payments and social payments is prohibited. Also, to carry out transactions with a corporate card, 

you must enter into an agreement between the current account holder and the bank. The contract 

must specify all types of payment transactions available to a particular client, as well as the rules, 

conditions and maximum term of their execution525. 

According to the scheme of use, bank payment cards are divided into: 

- debit payment cards – the most common in financial and economic activities, as they are 

tied to current accounts of customers and allow you to purchase goods and services in the amount 

equal to the current deposit of the customer; 

- credit payment cards – the feature is that their issuance is accompanied by the opening 

of credit lines, due to and within which payments are made or the issuance of cash. The terms 

of the loan and the procedure for making credit card payments are determined by the issuing banks 

and may differ significantly. Thus, according to some of the cards, the loan must be repaid within 

a month, and according to others - in a shorter time, without interest. For some cards, one-time 

                                                             
523 Pro platizhni systemy ta perekaz hroshei v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku № 2346-III  
524 Kulish, A. Yu. (2016). Stan ta analiz bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini ta osoblyvosti yikh obliku na 

vitchyznianykh pidpryiemstvakh. International scientific journal. № 2. S. 116-119. 
525 Kushnir, S. O. (2019). Perevahy vykorystannia bankivskykh platizhnykh kartok u sferi ahropromyslovoho 

kompleksu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny 

ta svitove hospodarstvo. Vyp. 25 (1). S. 134-137.  



272 

payments may be limited to certain amounts, for others – only the general limit of the credit line, 

for third cards may exceed this limit. 

 

 
Fig. 5. Classification of payment cards 

 

In the process of financial and economic activities of agricultural enterprises, payment gaps 

often occur. This is primarily due to a lack or absence of the required amount of cash in the current 

account at the time of payment. Solving this problem is possible through overdraft lending. 

The main difference between an overdraft and a regular loan is that all funds received 

on the client's account are used to repay the debt. It is due to the overdraft that the current expenses 

of agricultural enterprises can be made, in particular: 

1) payment of settlement documents for inventory; 

2) performance of works and provision of services; 

3) repayment of accounts payable, payment of wages to employees and payments equated 

to it; 

4) deduction of funds to the budget for taxes and fees; 

5) other current expenses. 

According to the research, we consider it appropriate to highlight the advantages and 

disadvantages of using bank payment cards for agricultural enterprises (Table 2).  

Taking into account the advantages and disadvantages of the use of bank payment cards 

in enterprises, it is advisable to propose the following promising areas for improvement 

and development of the payment card market, which will directly ensure the financial stability 

of the enterprise:  

1) improving the protection of bank payment cards against fraud; 

2) conducting trainings for staff to increase their financial literacy not only to inform about 

the possibilities of using payment cards, but also about the advantages of non-cash payments over 

cash; 

3) ensuring the development of payment infrastructure and stimulating non-cash payments 

using payment cards; 

4) stimulating non-cash payments by imposing restrictions on cash payments; 

5) introduction of new functionalities for non-cash payments using payment cards. 
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Table 2. Advantages and disadvantages of bank payment cards 
Advantages of bank payment cards Disadvantages of bank payment cards 

1) reducing dependence on the mode of operation of bank 

branches; 

2) the possibility of prompt replenishment of the card and making 
payments from it; 

3) improving the image of enterprises and increasing their sales; 

4) the possibility of receiving advertising support from payment 

systems and banks that issue cards; 

5) avoidance of risks associated with the storage and transportation 

of cash for various payments; 

6) reducing the amount of documentation, facilitating the work of 

accounting related to cash accounting; 

7) control of employees over the direct conduct of settlements; 

8) speed of settlements during the procurement of agricultural 

products / raw materials from individuals; 

9) the convenience of using corporate cards when traveling or 
buying stationery 

1) the possibility of software problems; 

2) high frequency of hacker attacks for illegal 

seizure of information 

 

According to the NBU: “As of January 1, 2021, the largest number of payment cards was 

issued in the international payment system MasterCard (47.6 million units, or 64.8%). The second 

and third places in terms of the number of issued payment cards are occupied by the international 

payment system VISA (25.2 million units, or 34.3%) and the National payment system "SPACE" 

(0.6 million units, or 0.81%). The share of other card systems operating in Ukraine in 2020 was less 

than 0.01%. The leaders in card issuance are JSC CB PrivatBank (46.8% of all issued cards), JSC 

Oschadbank (18.4%) and JSC Universal Bank (6.0%)526. 

The infrastructure for non-cash payments is significantly expanding. Thus, the number 

of points of sale that accept payment cards in 2021 increased by 20% – up to 356 thousand 

compared to the first half of 2020. The number of payment terminals (contact and contactless) 

per 1 million permanent population of Ukraine as of July 1, 2021 was about 10 thousand units 

(a year ago, on July 1, 2020 – 8.5 thousand units per 1 million population)527. 

As you can see, payment card users used them to make card-to-card transfers, the time 

is 43%, transactions used to pay for goods, services and card transfers to accounts accounted 

for 29%, retail payment transactions accounted for 27% and a small 1% of non-cash transactions 

using payment cards were used in self-service devices. 

The key indicator of the development of the non-cash economy is the share of non-cash 

transactions in the total volume of payment card transactions, which in 2018 amounted to 45.1%, 

in 2019 50.3% and 55.8 in 2020, which exceeds the project targets "Cashless economy” in 2020 

by 0.8%. 

Trends in the market of non-cash payments indicate an increase in transactions (non-cash and 

cash) using payment cards in quarantine 2020, which reached 5,997.1 million units, which is 18.6% 

more than in 2019, and their amount is UAH 3,957.3 billion, which is 10.6% more than in 2019. 

In order to increase the efficiency and confidentiality of payment transactions to market 

participants by both financial institutions and merchants and buyers, it is advisable to use payment 

instruments that do not require identification of the payer in cases where this is not a prerequisite 

for the transaction . Such a mechanism can be easily implemented with the help of an electronic 

bearer payment instrument, which is issued without opening a bank account, electronic money. 

According to Article 15 of the Law of Ukraine "On Payment Systems and Funds Transfer", 

electronic money means a unit of value stored on an electronic device, accepted as a means 

of payment by persons other than the person issuing them, and is a monetary obligation of this 

person, performed in cash or non-cash form528. 

                                                             
526 Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2020 rik.  
527 Bezghotivkovi rozrakhunky.  
528 Zakon Ukrainy «Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini» (2001), № 29.  
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Electronic money is a monetary obligation of the issuer in electronic form, which 

is on the device at the disposal of the user. Such a device can be a microprocessor card, a user's 

computer, an electronic money payment server, where users' electronic money is stored centrally, 

and so on. In electronic money settlement systems, bank accounts are used when money is entered 

and removed from the system. These are the bank accounts of the issuer of electronic money, not 

users. In the case of electronic issuance, the traditional money of users is credited to the issuer's 

bank account. When presenting electronic money for redemption, traditional money is debited 

from the issuer's bank account and provided to the bearer. For example, it could be a seller who sold 

goods or services for electronic money, or a consumer if he no longer needs such a means 

of payment. 

Electronic money or electronic payment methods (new electronic payments methods) 

are various payment mechanisms created for the purpose of current settlements by consumers 

of goods and services. According to the director of the Ukrainian School of Finance and Banking 

M. I. Savluk, "e-money" is not an analogue of cash or a third independent form of money, 

but is a high-tech analogue of deposit money, which in the long run should replace the check. 

The development of electronic money is the improvement of the mechanism of storage, movement 

and functioning of deposit money. However, he stressed that in the scientific economic literature 

there are opposing views on this issue. The emergence of electronic money is due to: 

1) the development of information and cryptographic technologies, which allowed to store 

money on technical devices and transfer it; 

2) the needs of e-commerce systems that need a tool to make break-even micropayments. 

Thus, it can be concluded that electronic money is a monetary obligation of the issuer 

in electronic form and is stored on the electronic device of the holder. Business entities have 

the right to use electronic money received exclusively in exchange for non-cash funds and only 

for settlements with traders for goods in electronic form purchased for production (economic) 

needs, expressed in hryvnias. 

Electronic money is circulated through the operation of payment systems, where the payment 

system is a payment organization, members of the payment system and the set of relationships that 

arise between them when transferring funds, which is a mandatory function of the payment system. 

Transactions are usually bypassed by the banking system, ie via the Internet or mobile 

communications. 

The circulation of electronic money is organized by special Internet payment systems, 

such as: Yandex, Money, RuPay, UkrMoney, PayPal, E-gold, WebMoney, LIQPAY, Limonex, 

FlashCheque, etc. 

To work in any of these systems, an electronic wallet is opened, which is an electronic invoice 

in the payment system. Crediting funds to the e-wallet is similar to crediting funds to a bank 

account – by depositing cash at the box office of the system or by cashless transfer. With the help 

of an electronic wallet, both profitable and expenditure transactions are carried out. Electronic 

money is converted into cash through the payment office of the payment system or by bank transfer 

or postal transfer. 

Given the above, we will try to outline a set of benefits of electronic money, which determine 

the convenience of their use and can cause greater use by business entities: 

1) speed of calculations; 

2) anonymity; 

3) cost reduction; 

4) increase in sales; 

5) uncontrollability for state fiscal bodies. 

Despite the rather broad regulations governing the functioning of electronic money 

in Ukraine, the inclusion of electronic money in the system of financial resources management has 

some difficulties. 

One of the main advantages of electronic money is the simplification of settlement operations 

with foreign counterparties, which is why electronic money denominated in foreign currency 
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is widely used. The current chart of accounts does not provide for a separate account for such 

money, which creates problems in reflecting transactions with them in the accounting system. 

At the present stage of development of the domestic economic system it is necessary 

to rethink approaches to the management of financial resources of the enterprise in order to update 

them. Such forms of payment as promissory notes are quite rare in the practice of Ukrainian 

enterprises. This is due to the obsolescence of this form of payment and its uncompetitiveness 

compared to electronic money. The economic system is being transformed as a result 

of the transformation of relations between economic entities, and recent trends indicate the rapid 

development of electronic means of commerce. This necessitates the adaptation of the accounting 

system to modern business conditions. 

It is advisable to focus on the requirements for the issuance of electronic money and 

transactions with them (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Requirements for the issuance and conduct of electronic money transactions529  

 

The use of electronic money has its advantages:  

1) for consumers – it is convenience, cost reduction, as well as security of privacy;  

2) for sellers – increase sales, reduce costs, favorable terms of contracts;  

3) for financial intermediaries, as well as for other participants in electronic settlements – 

important issues are both security of payments and their confidentiality (provided by the economic 

nature of electronic money, which is not a means of accessing a bank account such as payment 

cards, Internet banking or mobile banking ). 

According to the results of the study, it can be concluded that non-cash payments are one 

of the main methods of payment between enterprises, organizations and institutions in our country 

and in other countries. Cashless payments using modern digital technologies can significantly speed 

up payment transactions, reduce the amount of cash and the share of risk in the settlements 

of customers with suppliers, ie they are convenient, fast and efficient. As progress progresses, banks 

are trying to move to the issuance of virtual or digital cards, as this not only saves the bank, but also 

allows customers to start using the card as quickly as possible. You can also use cards to perform 

a huge number of transactions, the most common of which is to pay for any purchases, both 

in regular stores and on the Internet. 

                                                             
529 Tyshchenko, V. V. (2018). Vzaiemozviazok mizh rivnem bezghotivkovykh rozrakhunkiv ta efektyvnistiu 

finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: 

Ekonomika. T. 23, Vyp. 2. S. 113-117.  



276 

References 

1. Abakumenko, O. (2016). Didzhytalizatsiia bankivskoho sektoru Ukrainy. Finansovi 

doslidzhennia, № 1 (1) S.69-75. URL: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/20.pdf. 

2. Bezghotivkovi rozrakhunky. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash. 

3. Fedyshyn, M. & Vovk, M. (2021). Didzhytalizatsiia bezghotivkovykh rozrakhunkiv v 

umovakh pandemii covid-19. Ekonomika ta suspilstvo, (32). URL: https://doi.org/10.32782/2524-

0072/2021-32-66. 

4. Filyppova, S. V. (2020). Didzhytalizatsiia yak seredovyshche ta faktor zmin systemy 

upravlinnia pidpryiemstvom. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni 

nauky. № 6. S. 330-335. 

5. Hrybinenko, O. M. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky v novii paradyhmi tsyfrovoi 

transformatsii. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia. Ekonomichni nauky. № 16. URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197. 

6. Hudz, O. & Fediunin, S. (2019). Dydzhytalizatsiia, yak konkurentna perevaha 

pidpryiemstv. «Ekonomika. Menedzhment. Biznes» № 3 (29). S.18-24. URL: 

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2215. 

7. Instruktsii pro bezghotivkovi rozrakhunky v Ukraini v natsionalnii valiuti, zatv. 

Postanovoiu  NBU vid 21. 01. 2004 № 22. URL: https:// zakon.rada.gov.ua. 

8. Koliadenko, S. V. (2016). Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia 

v Ukraini ta sviti. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. № 6. 

S. 105-112. 

9. Kulish, A. Yu. (2016). Stan ta analiz bezghotivkovykh rozrakhunkiv v Ukraini ta 

osoblyvosti yikh obliku na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. International scientific journal. № 2. 

S. 116-119. 

10. Kulyk, V. A. (2018). Oblik akredytyviv z urakhuvanniam vymoh mizhnarodnykh 

standartiv. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia: Ekonomichni 

nauky. № 2. S. 9-14. 

11. Kushnir, S. O. (2019). Perevahy vykorystannia bankivskykh platizhnykh kartok u sferi 

ahropromyslovoho kompleksu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 

Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vyp. 25 (1). S. 134-137. 

12. NBU ta Mintsyfry spilno pratsiuiut nad tsyfrovizatsiieiu bankivskoi systemy Ukrainy. 

2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/. 

13. Pro platizhni systemy ta perekaz hroshei v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 

2001 roku № 2346-III. URL: https:// zakon.rada.gov.ua. 

14. Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2020 rik. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvitnatsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik.  

15. Sokolova, H. B. (2018) Deiaki aspekty rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini. 

Ekonomichnyi visnyk Donbasu. № 1 (51). S. 92-96. 

16. Stratehii vysokotekhnolohichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii: natsionalnyi ta 

korporatyvnyi aspekty: monohrafiia / N. P. Meshko, O. M. Sazonets, O. A. Dzhusov ta in. Donetsk: 

Yuho-Vostok, 2012. 470 s. 

17. Tyshchenko, V. V. (2018). Vzaiemozviazok mizh rivnem bezghotivkovykh rozrakhunkiv 

ta efektyvnistiu finansovoho zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva. Visnyk Odeskoho 

natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. T. 23, Vyp. 2. S. 113-117. 

18. Ukraina 2030e – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu. Ukrainskyi instytut 

maibutnoho. 2020. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-

ekonomikoyu.html#6-2-1. 

19. Zakon Ukrainy «Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukraini» (2001), № 29. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14. 

 

 

 

https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash
https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvitnatsionalnogo-banku-ukrayini-za-2020-rik
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1


277 

3.3. USING OF SWOT-ANALYSIS IN RECREATION, PHYSICAL AND 

REHABILITATION MEDICINE 
 

Physical and rehabilitation medicine is recognized as primary medical specialty present all 

over the European Union. More than 1,500 residents are trained in this specialty. Delegates 

from Ukraine are active participants in the Committees of the European Section and the Council 

for Physical and Rehabilitation Medicine (FRM) uniting 31 European countries including Turkey, 

Ukraine, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Israel, Montenegro and Russia. This contributed 

to launching harmonization of the rehabilitation system with the European standards in Ukraine. 

It also assisted in training of residents, in development and implementation of the FRM educational 

process in Ukraine530 as well as in implementation of the rehabilitation system in the national health 

care facilities. Devising scenarios for the development of FRM at different organizational levels 

(healthcare facility, structural unit, individual methods of diagnosis, treatment, etc.) is one 

of the critical issues to be addressed. 

Acronym SWOT was introduced in 1963 by Kenneth Andrews, professor of the Harvard 

University. Initially SWOT analysis was applied to presentation and structuring of knowledge 

on the current situation and trends.  

In 1965, Edmund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth R. Andrews, and 

William D. Guth, the Harvard University professors, proposed the technology of using a SWOT 

model to develop a company behavior strategy. The LCAG (acronym represents the initials 

of the authors) scheme was proposed, which is based on a sequence of steps aimed at choice 

of strategy531.  

The United Nations Recovery and Peacebuilding Programme states that SWOT analysis 

is one of the most effective business tools that can be used to analyze the internal and external 

environment: a popular tool employed by both small businesses and large corporations. A simple 

SWOT analysis can also be very effective for healthcare facilities, especially hospitals532. It allows 

seeing the bigger picture due to ongoing changes in the context and external factors, which 

encourages to perfrom SWOT analysis systematically. Hypothetically, we chose SWOT-analysis. 

The works533 describe how the SWOT analysis of information systems was used to determine 

cognitive and emotional disorders in patients with dyscirculatory encephalopathy and to justify 

the use of electropuncture diagnosis (EPD) in FRM. The work 534 describes application      

of SWOT-analysis for devising scenarios in the development of different sectors of economy. 

The work535 presents the SWOT analysis results on the competitive positions of the Nemyriv resort 

destination. In 536 the author updates the problem associated with the lack of formalized search 

for interactions between SWOT factors, which complicates the search and solution of problems and 

justification of the development strategies. In doing so the author employed typical sets and models 

of factors. 

Hypothesis: Informaciological analysis of literature, Internet resources and own research 

using SWOT analysis will allow selecting instruments to devise scenarios of FRM development 

at different levels of the organization.    

Methodology: The authors use SWOT analysis, statistical, informaciological and historical 

methods in this research. 

                                                             
530 Machuga N. Z. (2012). Analysis of the components of the "quality chain" of medical services, p. 514. 
531 Kulivnyk V. S. et al. (2021) Kurortology: historical organizational and clinical aspects, p. 124. 
532 Samokhin A. V. (2006). Electropuncture diagnostics and therapy by R. Folly method, p. 155. 
533 Vysotskaya E. V. (2018). SWOT-analysis of information system for determining cognitive and emotional disorders 

of health customers with dyscirculatory encephalopathy. p. 45. KULIVNUK V.S. (2021). Information substantiation 

of electropuncture diagnostics using in Recreation, Physical and Rehabilitation medical services, p. 15. 
534 Samokhin A. V. (2006). Electropuncture diagnostics and therapy by R. Folly method, p. 120. 
535 Kulivnuk V. S. (2021). Information substantiation of electropuncture diagnostics using in Recreation, Physical and 

Rehabilitation medical services, p. 16. 
536 Ibidem. 
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Research objective: Devise models of scenarios for SWOT analysis at different 

organizational levels of FRM.  

Universal examples: for convenience it is informative to group the information and present 

it in the table format (Table 1). 

In the field of Recreation, Physical and Rehabilitation medical services, the strengths include 

those items: professionalism of medical staff; modern medical (rehabilitation) equipment; 

convenient location, comfort and safety in providing of medical (rehabilitation) services; positive 

patient feedback; understanding of health consumer needs; established market positions; expanding 

the range of services.  

There are weaknesses of Recreation, Physical and Rehabilitation medical services: unstable 

financial policy and monopoly position of the Ministry of Health. We can highlight these 

opportunities537: sale of services that return a profit out of health insurance system; health customer 

loyalty. 

Finally, there are some threats of Recreation, Physical and Rehabilitation medical services538: 

competition in rehabilitation field; high interest rate on credit; increased sensitivity to the economic 

situation in service sector; reduction of health customer incomes. 

 The analysis of all above mentioned items show us that medical institutions as economic 

entities need an influx of financial capital for their activities that can be obtained from investors or 

(and) through long-term credits. 

 

Table 1. Example of SWOT analysis table 
Strengths (internal) Weaknesses (internal) 

What are your strengths? 

What do you do better than others? 
Which unique resources and opportunities do you have? 

How do others accept your strengths? 

What are your weaknesses? 

What do competitors do better than you? 
What improvement can you implement? 

What do others think about your weaknesses? 

Opportunities (external) Threats (external) 

What trends and conditions can have positive influence 

on you? 

What opportunities are there for you?  

What trends and conditions can have negative influence 

on you? 

What do your competitors do that can affect you? 

Is there financial stability and support in place? 

What impact do your weaknesses have on threats?  

Source: 539. 

 

The analysis of all mentioned factors gives grounds to state that healthcare facilities 

as business entities need for their activities flow of financial capital from investors and/or through 

long-term loans.  

The work 540 uses SWOT analysis of the CognitiveDE Information System and its results 

are presented in Table 2.  

The obtained results allowed identifying strengths (60-100%) and weaknesses (0-59%) 

of the CognitiveDE information system. The threats of this system and the ways of its further 

development were also determined. Therefore, we determined a set of goals whose achievement 

will eliminate the available problems.  

Data collection: Data from literature, Internet resources and own research were collected and 

processed.  

Analysis and findings. The results of the SWOT analysis of the FRM medical resort 

Avangard are presented in Table 3.  

The strengths and weaknesses identified in the SWOT analysis allowed determining threats 

and opportunities in devising scenarios for physical and rehabilitation medicine development. 

                                                             
537 Machuga N. Z. (2012). Analysis of the components of the "quality chain" of medical services, p. 513 
538 Kulivnyk V. S. et al. (2021) Kurortology: historical organizational and clinical aspects, p. 188. 
539 Machuga N. Z. (2012). Analysis of the components of the "quality chain" of medical services, p. 513. 
540 Vysotskaya E. V. (2018). SWOT-analysis of information system for determining cognitive and emotional disorders 

of health customers with dyscirculatory encephalopathy, p. 46. 
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Table 2. Results of the SWOT analysis of the CognitiveDE Information System 

Strengths Weaknesses 

1.  Technical and informational support of a 
psychiatrist (psychotherapist, medical 
psychologist)  

1.  Human factor impact in the course of registration 
and data input (subjectivity)  

2.  Providing information in the format convenient for 
health professionals  

2.  When changing the patient’s family name (if 
necessary), the info on his/her previous family name 
is not displayed  

3.  Protection of patient’s passport data using AES 
encoding algorithm  

3.  Formatting may be distorted in the printed document 

4.  Possibility of operational registration of patients 
with dyscirculatory encephalopathy (DEP) 
 

4.  High accuracy in the diagnosis of cognitive and 
emotional disorders is insured only if a patient is 
identical to those patients whose data were used to 
develop the system.  

5.  Possibility of determining the functional status of 
internal organs and tissue systems: functional and 
topical diagnosis.   

5.  No information on patients examined in other 
psycho-neurological healthcare facilities 

6.  Possibility of differential and synthetic diagnosis.    

7.  High accuracy level in the diagnosis of emotional 
disorders (94, 9%) and cognitive disorders (97, 
2%)  

  

8.  Implementation of the principle of one-time data 
entry with their subsequent storage in the 
CognitiveDE database  

  

9.  Availability of analytical and reference information   

10.  Flexibility and adaptability   

 Opportunities  Threats 

1 Expansion of the CognitiveDE information system 
functional    

1 Loss of data on the condition of patients with DEP  

2 Using advanced DBMS 2 Unauthorized access to the CognitiveDE system 

3 Creation of the mechanisms for integration with 
similar systems  

3 Transition to similar system 

4 Roll-out of the information system to healthcare 
facilities of other specializations  

4 Loss of financial facilities to service the system   

Source: 541. 

 

Analyzing the tourist flows of Vinnytsia region (Ukraine) it is advisable to consider 

the number of visitors to the Avangard resort (Nemyriv town). Throughout 2014-2018, the resort 

was visited by 31,471 people. The SWOT analysis was also used for a detailed study of this resort 

destination competitive position542. The obtained results are presented in Table. 4. 

Therefore, the qualitative and quantitative results of the SWOT analysis indicate a certain 

overage of weaknesses over strengths, as well as the existing and expected overage of external 

opportunities over threats. The completed comprehensive analysis of the current situation 

in the resort destination in Nemyriv town allowed determining key issues and factors hindering 

the tourism development in the town. 

                                                             
541 Vysotskaya E. V. (2018). SWOT-analysis of information system for determining cognitive and emotional disorders 

of health customers with dyscirculatory encephalopathy, p. 46. 
542 Kulivnyk V.S. et al. (2021) Kurortology: historical organizational and clinical aspects, p. 120. 
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Table 3. Results of the SWOT analysis of the FRM medical resort Avangard 
Strengths (internal) Weaknesses (internal) 

• Many years of working experience 
• Increasing partner relationships with the related 
entities 
• Training of medical students and resident doctors  
• Certified system of service provision quality is in place 

• High staff turnover 
• Staff training shortcomings  
• High working load on staff 

Opportunities (external) Threats (external) 

• Population aging 
• Increasing road traffic injuries 
• COVID-19 pandemic aftermath 

• Depopulation in the country 
• High unemployment levels 
• Competition of salary sizes among similar entities  

Source: 543. 
 

The analysis of all above mentioned items show us that medical institutions as economic 

entities need an influx of financial capital for their activities that can be obtained from investors 

or (and) through long-term credits. 

SWOT-analysis of the information system for determining cognitive and emotional disorders 

in health customer with dyscirculatory encephalopathy was used in 544. 
 

Table 4. Results of the SWOT analysis of the competitive positions  

of Nemyriv town resort destination 
Strengths (internal) Weaknesses (internal) 

• Unique historical and cultural heritage of the national 
and international significance 
• Potentially branded objects and products are available 
• Town and region are economically developed. 
• Significant recreational resources are available. 
• Favorable location in terms of transport and logistics 
(highways and railways of the international importance). 
• Objects and territories of the nature reserve fund are 
available within the town. 
• Specific spatial planning combining urban 
development with recreational areas. 
• Own energy, industrial and construction facilities. 
• High level of human capital concentration. Research 
institutions and student youth are in place. 
 
 
 

• Low quality of commercial and municipal services 
(transport, public WC, street cleaning). 
• Problems with the improvement of the city amenities, 
high ‘natural’ littering and neglect of some areas. 
• Significant man-made load on the environment. 
• Low quality and insufficient range of tourist services. 
• Low activity of the city community as a whole, 
including in the area of tourism, service sector, 
insufficient development of customer-oriented small and 
medium business. 
• Low level of cooperation, partnerships, clustering of 
services. 
• Lack of traditions in the system management of the 
strategic development and project management processes 
of the town. 
• Lack of effective organizational structure for tourism 
development management, lack of professional staff in 
the municipal administration system. 

Opportunities (external) Threats (external) 

• Modern information technologies with their further 
development are available. 
• Increasing demand for tourism products in the 
domestic market (organized and unorganized tourism). 
• Proximity to the regional centers and other settlements 
with a total population of over 2 million people (as sales 
markets). 
• Transit tourist flow is available. 
• Partnership with twin cities continues to develop.  
• Developed public-private partnership. 
• Youth public organizations and students are interested 
in the development of tourist projects. 
• Representatives of the Ukrainian Diaspora and foreign 
national minorities residing in Vinnytsia region are 
interested in the historical and cultural heritage. 
• Alternative sources of the project financing (local 
government support funds, international technical 
assistance project). 
• Horizontal cooperation with other cities and regions 
(directly, through city associations and other partnerships). 
• Green tourism is demanded among residents of the 
Vinnytsia region. 

• Unsatisfactory condition of the country's transport 
infrastructure, low quality of transportation services. 
• Budget deficit, inability to finance projects due to 
unfair distribution of the budget between center and 
regions. 
• Competition from other cities and regions of Ukraine 
with similar recreational resources. 
• Deterioration of the ecological situation in the city 
(region). 
• Inefficient public administration of the tourism 
industry as a whole. 
• Deepening macroeconomic crises in the national and 
global markets. 
• Lack of support for the government initiatives in the 
development of tourism sector by business, the public and 
central authorities. 
• Information closeness of the government and society. 
• Decrease in consumers’ purchasing power and 
demand for tourist services. 
 
 

Source: 545 

                                                             
543 Kulivnuk V. S. (2021). Information substantiation of electropuncture diagnostics using in Recreation, Physical and 
Rehabilitation medical services, p. 14. 
544 Ibidem. 
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The work 546 employed the SWOT analysis of the information system of the Medisa software 

and hardware complex to allow its application for electropuncture diagnostics (EPD) in FRM. 

The results are presented in Table. 5.   
 

Table 5. Results of the SWOT analysis of the information system  

for electropuncture diagnosis (EDP) in FRM 

Strengths Weaknesses 

1.  Technical and informational support of the FRM 
doctor 

1.  Dependence of diagnosis results on specifics  of an 
individual  diagnostician  

2.  Providing information in the format convenient for 
health professionals  

2.  Dependence of diagnosis results on the equipment of 
the diagnostician workplace  

3.  Patient’s data protection 3.  Dependence of diagnosis results on appropriate 
preparation of a patient for electropuncture diagnosis 
procedure.  

4.  Operational registration of patients is in place  4.  Disease is not diagnosed if it is not studied well 
enough.  

5.  Ability to determine the functional status of 
internal organs and tissue systems: functional and 
topical diagnosis.  

5.  Disease is well-studied but a diagnostician never saw 
it before.  

6.  Possibility of differential and synthetic diagnosis   6.  Possible ethical reasons, a doctor does not have 
insufficient knowledge of semiology and diagnosis 
methodology.  

7.  Possibility of early detection of disorders in organs 
and tissue systems, as well as hidden (latent) foci 
and infection including their impact on the body's 
immune system.  

7.  Difficulties in processing increasingly and rapidly 
growing scientific information  

8.  Possibility to test drugs, bacterial, viral and other 
infectious antigens (etiological diagnosis of 
diseases).  

8.  Difficulties in recognizing premorbid conditions in 
practically healthy people547 etc.  

9.  Possibility of individual selection of homeopathic 
and allopathic medications without their 
administration into a human body.  

9.  Contraindications for EDP: 
• lack of extremity or one or several fingers; 
• local disturbances: changes or defects of skin 
and/or near tissues in EDP sites.  

10.  High accuracy of clinical diagnosis: ENT-82%, 
bronchi - 84%, aorta - 83%, hypertension - 78%, 
etc.   

  

11.  Possibility of determining the effects of various 
pathogens, pesticides, herbicides, nitrates, 
radionuclides etc. on the body.  

  

12.  Possibility of control for efficacy of any treatment 
method.  

  

13.  Possibility of restoring electrical homeostasis in the 
affected organs and tissues548.  

  

 Opportunities  Threats 

1.  Expansion of diagnosis and treatment databases 1.  Loss (complete or partial) of the databases  

2.  Creating mechanisms for integration with other 
systems.  

2.  Loss of maintenance of the system.  

3.  Transfer of EDP technology to other health 
facilities of physical and rehabilitation medicine.  

  

Source: 549. 

                                                                                                                                                                                                          
545 Ibidem. 
546 Ibidem, p. 15. 
547 Samokhin A. V. (2006). Electropuncture diagnostics and therapy by R. Folly method, p. 185. 
548 Vysotskaya E. V. (2018). SWOT-analysis of information system for determining cognitive and emotional disorders 
of health customers with dyscirculatory encephalopathy, p. 47. 
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Therefore, the performed SWOT analysis revealed problems and their solution improved 

the  EPD technology and contributed to the expansion of diagnosis and therapeutic capacity 

of the information system. Thus, SWOT-analysis revealed the tasks, the solution of which improved 

the electropuncture diagnostics technology and contributed to the expansion of diagnostic and 

therapeutic capabilities of the information system. 

Conclusions. 
1. Real models of scenarios based on the SWOT analysis have been developed at different 

levels of the organization: Avangard FRM resort, information system (Medisa EPD software and 

hardware complex), Nemyriv resort destination. 

2. The implemented information technology is based on the available instrumental research 

methods, so it can be used for a wide range of FRM facilities. 

3. The strengths and weaknesses identified in the SWOT analysis helped to identify 

opportunities and threats for devising FRM development scenarios. 

4. The use of correlation analysis in combination with the computer capacities would speed 

up and facilitate the work on analyzing the interaction of the SWOT factors. 
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3.4. TRENDS IN DIGITALIZATION IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE 

 

Modern economic conditions are impossible without the use of digital technologies, and their 

development is becoming increasingly important and contributes to the progress of the world 

economy. Recently, almost all industries are facing the need for transformation, as new 

technologies innovations and models of consumer behavior radically change the old, sustainable 

business models. 

Until recently, insurance was one of those segments of the financial market that was 

characterized by a tendency to traditional ways of doing business and the slow pace 

of implementation of technological innovations and the process of informatization. However, 

the current challenges, determined by the COVID-19 pandemic and creating the right conditions 

for operation, have significantly affected the development of the insurance industry in the direction 

of its digitalization. Today's trends point to the high innovation activity of the insurance business 

and the awareness of insurance market participants of the priority of digital transformations. 

Currently, changes in the functioning of this sector of the economy are so rapid that they need deep 

reflection and appropriate study. 

The introduction of digital technologies in all spheres of life and their importance 

for economic development have led to a great interest of scientists in the digitalization 

of the insurance business. Note that digital transformation (digitalization) is defined 

as the transformation of existing analog (sometimes electronic) products, processes and business 

models of the organization, which is based on the effective use of digital technologies. Various 

aspects of digitalization of the insurance industry are reflected in the scientific achievements 

of well-known domestic and foreign scientists. Despite the diversity of research on the digitalization 

of the insurance market, there are many issues that need further research.550 

The aim of the study is to generalize the theoretical and practical principles of digital 

transformation of insurance, as well as to substantiate the prospects for the use of digital 

technologies to optimize the management of insurance risks in today's challenges. 

Throughout its history, insurance has undergone several fundamental technological 

innovations, including the introduction of actuarial calculations, which has become the basis 

of modern insurance business; use of labor of insurance agents, which became the basis of mass 

insurance; the use of computers and information technology, simplify the implementation of many 

business processes in insurance and more. 

In today's reality, in order to maintain the stable operation of insurance companies, the issue 

of developing new and improving existing sales channels of insurance products is acute. Serious 

help in expanding the insurance market today is the use of the potential of information and 

computer technologies and information networks. 

It should be noted that in this direction is important digital transformation, which involves 

the introduction of modern technologies in business projects of economic entities. This approach 

is as follows: 

- use of modern equipment and software; 

- fundamental changes in management; 

- improving the efficiency of corporate culture and external communications. 

As a result of the above actions, there is an increase in productivity of each employee, 

as a result, increases the level of customer satisfaction, and the insurance company gains 

a reputation as a progressive and modern organization. 

In the era of digital transformation, traditional office companies are being replaced 

by platform companies, and approaches to building business processes are being formed. Mobile 

technologies, social networks, cloud services, integrated devices, big data and various analytical 

tools affect the potential of human capital. Companies use digital innovations to radically review 

their performance and competitive advantages, increase productivity, customer benefits, and 

                                                             
550 Bazylevych V. D., Prykazyuk N. V., Lobova O. M. (2020) Digitalization in ensuring the competitive advantages 

of insurance companies. P. 15.  
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increase profits. Many companies come up with innovative initiatives. However, most of them are 

not able to implement the necessary transformation that modern business needs. Insurance 

companies are interested in the basic innovations of the digital economy. In order to simplify 

processes and mechanisms, they actively use technologies such as automation, chatbots, cloud data 

processing, technologies with elements of artificial intelligence. 

The current stage of development of Ukraine's economy is difficult for Ukrainian insurance 

companies, which in turn creates a need for effective management, forecasting, use of new methods 

and tools of data processing (data visualization), creating sustainable competitive advantages, 

creating tools to respond quickly to dynamic environmental changes. The main criterion 

for the effective functioning of the insurance market is the financial reliability of its participants – 

insurers, and assessing the level of financial security of insurance companies and the use of levers 

is one of the most important tasks for their long life and stable operation. 

The developed countries of the world have a well-established insurance business, which 

is financially profitable for both the insurer and the insured. The level of profitability in this area 

is much higher than the economic average. Therefore, in recent years there has been a process 

of rapid development of the insurance horizon. For the countries of Western Europe, the USA, 

Canada, Japan and many other countries it is natural that 85-95% of objects are insured. In contrast 

to the situation on the Ukrainian insurance market, insurers (families) of developed countries have 

several insurance policies that cover the risks of property insurance, motor transport, health 

insurance, and investors who want to invest in a new project, primarily think about protecting them 

in case various risks. 

The Ukrainian insurance market is at the stage of formation and transformation 

in the direction of forming a perfect and financially stable insurance market. Insurance companies 

should play a significant role in the accumulation of free funds, active investment policy. 

To perform these tasks, it is necessary, first of all, to ensure the appropriate level of financial 

security of the domestic insurance market. 

There are the following range of reasons for ensuring the financial security of the insurance 

market: 

- Due to the effective functioning of the insurance market, it is impossible to create 

an effective system of protection of citizens, entrepreneurs, business entities, the state and support 

the social stability of society; 

- insurance market – should be a significant source of long-term investment in the economy; 

- the need for further development of the insurance market is due to the fact that 

the accumulated funds can become a source of funding for the budget; 

- the insurance system makes it possible to reduce the burden on the state budget in terms 

of compensation for unforeseen losses of natural and man-made nature; 

- through the system of compulsory insurance, it is possible to solve certain problems 

of social security due to the transfer of state social benefits from the budget to insurance benefits; 

- the insurance industry can and should be used as an effective tool for pension reform. 

The main criterion for assessing the effectiveness of insurance companies, government 

agencies in the formation and formation of the country's insurance market is the state of its security.  

Most researchers note that the essence of financial security of the insurance market 

is manifested in ensuring the financial sustainability of insurance companies and preventing threats 

that affect the functioning of the insurance market in a particular period of time and taking into 

account the dynamics of its development. 

Threats to the financial security of the insurance market, depending on the sources 

of their occurrence, are divided into internal and external. In most cases, internal threats 

in the insurance market arise due to inefficient financial management within insurance companies, 

in particular unbalanced tariff policy and unbalanced allocation of insurance reserves by direction 

and timing (Fig. 1). 
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Fig. 1. Threats to the financial security of the insurance market551 

 

Thus, the security of the insurance company means – a set of interrelated indicators that 

determine the state of operation, performance, and prospects for the development of the insurance 

company. 

In addition, it is worth mentioning the financial security of policyholders, intermediaries, 

certain segments of the insurance market and specific insurance transactions, services and products. 

Obviously, the issue of security of the insurance market, and consequently of any insurance 

company, is multifaceted and requires a comprehensive approach. 

Information and technical changes in the insurance market until 2020 were minimized 

to the trend of benchmarks and experiments, and the risks were discussed in the context 

of the application of technology. At present, risk control in the insurance industry is a strategic basis 

for further development. 

According to Gartner, as part of even partial digitization, the insurance business will "follow" 

on five pillars in the next few years: cost reduction, digital scaling (visualization for transparency), 

online growth, commerce and organizational change. It is the visualization that allows you to create 

digital models of each of the connected objects to get a transparent view of each current operating 

process. This makes it easier to visualize risks, plan costs and manage resources. According 

to insurance experts, with the intensive introduction and use of visualization tools, insurance 

companies will be able to increase their efficiency by 10%. 

Currently, domestic insurance companies tend to use the following simple visualization 

tools (Fig. 2). 

Thus, visualization in insurance is a powerful tool of the insurer's work and a direction 

of strong influence on the thinking of a potential insured. Therefore, incorrect, incorrect design can 

confuse the user. In order to orientate oneself in the field of insurance, it is necessary to consider 

the main indicators of the insurance market development, which give a general idea of the state 

of its financial security in general. 

                                                             
551 Ibidem, p. 17. 
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Fig. 2. Visualization tools552 

 

The number of insurance companies in 2021 was 155, of which 13 were life insurance 

companies (Life Insurance Company) and 142 insurance companies that provided other types 

of  insurance (Non-Life Insurance Company). The reduction in the number of insurers was 

primarily due to the voluntary renunciation of licenses and withdrawal from the market on their 

own initiative (Table 1). 

 

Table 1. Number of insurance companies in Ukraine in 2016-2021553 

Period the total number of incl. Non-life insurance company incl. Life Insurance company 

As of 31.12.2016 310 271 39 

As of 31.12.2017 294 261 33 

As of 31.12.2018 281 251 30 

As of 31.12.2019 233 210 23 

As of 31.12.2020 210 190 20 

As of 31.12.2021 155 142 13 

 

In addition, according to the NBU, in January 2022, nine more risky insurance companies left 

the market, there were 133, the number of life insurers has not changed. 

The structure of insurance premiums has remained relatively stable in recent years. 

The predominant share is formed by motor insurance (CASCO and OTSPV) – 36%. Premiums 

on life insurance, voluntary health insurance and accident insurance account for a total of 28%. 

Significant amounts of premiums were also collected for property and fire risk insurance, financial 

risks. 

The statutory funds of most Ukrainian insurance companies remain small. This indicates 

the low competitiveness of insurers, as, according to expert estimates, for successful competition 

in the global insurance market, the statutory fund should be about $ 50 million. USA. No Ukrainian 

insurance company has such a statutory fund, which limits their ability to insure large risks 

                                                             
552 Mandra N. G., Laktionova O. Y. (2020) The need for digital technologies in the business processes of insurers. 

С. 204.  
553 Official site of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets.  
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(which is what Ukraine needs today). The low capacity of the insurance market to accept risks does 

not promote the use of insurance as a mechanism for financing risks and an instrument of state 

insurance protection.554 

Most of the main indicators of financial security of the insurance market of Ukraine show 

a lag behind the regulatory values, which in turn indicates the low financial capital intensity and 

the existence of restraining factors in the development of the insurance market of Ukraine. Such 

factors include the lack of visualization and clarity of data of domestic insurance companies, 

in contrast to insurers operating in the European Union. 

Radical changes in technology, especially in the Internet, digital, mobile and social platforms, 

lead to significant changes in customer requirements, patterns of behavior and decision-making. 

This is facilitated by a significant increase in the number of users of the global Internet and 

an increase in the market for Internet services. According to the International Telecommunication 

Union, at the end of 2021, 63% of the world's population, or 4.9 billion people, are Internet users. 

The level of this indicator compared to 2005 increased by 44. n., indicating a growing interest 

in the Internet environment. Increasing the sales of Internet access media, the capabilities of Internet 

providers, increasing the speed of the Internet, stabilizing traffic are the main factors expanding 

the audience of Internet users. 

For policyholders, the ability to conduct online transactions allows you to perform 

the necessary actions to purchase an insurance product without leaving home. At the same time, 

insurers have the opportunity to increase sales and insurance revenues, as well as reduce their costs. 

The latter is achieved by reducing transaction costs by simplifying the insurance procedure, saving 

on fees to agents, brokers or intermediaries, which leads to lower product prices, higher profits and 

increased competitiveness of the insurer. As world practice shows, as a result of the introduction 

of online policy sales, insurers can reduce their costs by about 9-12%. 

It should be noted that in recent years, insurance is a sector of Ukraine's economy, which 

is characterized by a stable annual increase in the volume of services provided. However, despite 

the nominal growth of the insurance market, the industry currently provides a redistribution of too 

little of the gross domestic product. Experts of the National Bank of Ukraine, which since July 2020 

has been the regulator of the non-banking financial services market, define the level of insurance 

in Ukraine in comparison with other countries as extremely low. For example, the value of this 

indicator in Europe is 5.0%, and the world average is 6.1%. Undoubtedly, this situation is primarily 

due to economic instability in the country, which is due to both the financial crisis against 

the background of the annexation of Crimea and the war in the east, and the crown crisis. 

In addition, the country does not pay enough attention to the social component of economic 

development, which leads to lower living standards, and insufficient solvency of the population – 

to reduce demand for insurance products. 

As world experience and domestic practice show, digital transformation changes the depth 

of the basis of interaction between insurers and policyholders. Digitization trends include 

a significant change in the traditional business processes of the insurer due to the electronic 

transformation of insurance products, expanding the use of online services, the use of data 

"connecting things", the real use of "big data", the use of bots in ongoing insurance contracts. 

Radical changes in technology, especially in the Internet, digital, mobile and social platforms, 

lead to significant changes in customer preferences, their patterns of behavior and decision-making. 

Thanks to the rapid development of digital technologies in the last decade, consumers have found 

themselves in a more favorable position, as they have learned to use large amounts of information, 

find the necessary data and more. Therefore, more and more potential customers have 

the opportunity to purchase insurance policies on the websites of insurance companies. 

There is a common perception of online insurance as the sale of insurance policies online. 

But, in our opinion, online insurance is a system of economic relations, including a set of forms and 

methods of interaction between the insured, the insurer and other professional participants 

                                                             
554 Official site of the League of Insurance Organizations of Ukraine.  
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in the insurance market, aimed at meeting the needs of the insured in insurance protection via 

the Internet. 

The transfer of some organizational aspects of the insurance business to the Internet provides 

potential and real customers of the insurance company new opportunities, namely: 

- staying at home to get a general idea of the insurance market, the insurer and its services; 

- using the insurance calculator to calculate tariffs independently; 

- get online advice on various insurance issues; 

- assess the risk in relation to the potential object of insurance; 

- submit an application for concluding an insurance contract, conclude a contract and pay 

an insurance premium; 

- notify the insurance company about the occurrence of the insured event, etc. 

Both insurers and insurers benefit from the development of the online insurance market. 

As world practice shows, because of the introduction of policy sales via the Internet, insurers can 

reduce their costs by about 9-12%.555 This effect is achieved by reducing transaction costs 

by simplifying the insurance procedure, saving on the reward of the agent, broker or intermediary, 

which will reduce the price of the product, increase profits and increase the competitiveness 

of the insurer. 

Analyzing the European insurance market, we can identify the following approaches 

to the sale of insurance products: 

- traditional personal or individual approach, which includes a full range of premium brand 

services. Here the attention is paid to the "quality" of top management, fair tariffs and quality 

customer service, thanks to which the maximum effect is achieved; 

- direct sales based on a low and fair price take into account the wishes of those customers 

for whom the price of the product is a decisive factor. This approach includes offering standardized 

products, as well as a fast and convenient way to obtain a service (often on your own) provided via 

the Internet or telephone. 

Both approaches have potential for development, especially direct sales in the "low cost" 

segment, which show high growth rates in all sectors of the economy. In today's world, almost all 

insurance companies represented on the Internet provide the full range of services needed 

to purchase and maintain an insurance policy, but in different countries there are some differences 

in the structure of sales. In Germany, for example, there are many more life insurance policies than 

risk insurance policies, while in the Netherlands, on the other hand, the majority of insurance 

services are provided in the health insurance segment. It should be noted that in many developed 

countries there are a large number of insurance brokers on the Internet, which offer the client 

possible options for companies and their products. 

In recent years, the Ukrainian insurance market and, in particular, online insurance has gained 

some momentum. This was influenced by the adoption of the Laws "On e-commerce" and 

"On electronic trust services", which led to the convenient conclusion of insurance policies.556  

The most common platform for direct insurance is the official websites of insurance 

companies, which are used by all insurance companies. Mobile applications are being developed 

for online sales 

The use of modern technologies is a matter of success and victory in the fiercest competition. 

Already today, the company that offers different categories of consumers the following is preferred: 

- customer-oriented set of services; 

- optimal time of realization of these services; 

- the most convenient form of policy and the most affordable price. 

The main directions of digitalization of the insurance market today are several phenomena: 

internetization, individualization and digitalization of insurance activities (Table 2). 

 

 

                                                             
555 Official site of the League of Insurance Organizations of Ukraine.  
556 The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On electronic trust services".  
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Table 2. Characteristics of the main directions of digitalization of the insurance market557 
Direction Characteristic 

 
Internetization 

Use of the Internet, new production technologies, wireless communication technologies and 
cloud technologies in the business processes of the insurance company both with the external 

audience - policyholders, and with employees and insurance agents 

 

Individualization 

Development of an individual insurance proposal (for tariffs, risks and other conditions) 

using large databases, new production technologies and wireless communication 

technologies based on obtaining the widest possible set of data about the insured (including 

potential) and the object of insurance 

Digitization The use of digital technologies (digitization) in the internal and external business processes 

of the insurance company 

 

Internetization as a direction of digitalization of the insurance market is carried out through 

the use of the Internet, new production technologies, wireless technologies and cloud technologies 

in the insurance company's business processes with external audiences – policyholders and 

employees and insurance agents. The most common term today is "Internet insurance", which has 

a narrower meaning and implies the sale of insurance services over the Internet. 

Internetization of insurance activities is implemented in insurance companies through not only 

the Internet sale of insurance services, but also the collection of information about policyholders via 

the Internet, as well as the settlement of insurance cases via the Internet. 

Factors contributing to the development of the internetization of the insurance market are: 

– increase in the number of Internet users and persons engaged in Internet commerce 

operations; 

– the emergence of legislation governing the interaction of the insurer and the insured via 

the Internet; 

– higher profitability of Internet sales of insurance services and settlement of insurance cases 

via the Internet; 

– more active use by insurers of Big Data technologies aimed at personalization of insurance 

services, their offer and settlement of losses. 

The individualization of economic relations (Table 3), the departure from mass standardized 

products in the insurance market, is manifested in the development of individual insurance 

proposals (tariffs, risks and other conditions) through the use of large databases, new production 

technologies and wireless technologies. based on obtaining the widest possible set of data about 

the insured (including potential) and the object of insurance. 

Individualization of the insurance proposal implies an individual risk assessment 

by increasing the amount of information collected about the insured and the object of insurance, 

as well as the preparation of an individual proposal for insurance at the request of the insured. 

Various automated devices for collecting information about the insured (insured) or the object 

of insurance, such as telematics and telemedicine, allow to obtain an extended list of indicators 

required for pre-contractual risk assessment. After receiving the necessary indicators, the insurer 

has the opportunity to create individual conditions for the insurance program. 

Digitalization in the insurance market refers to the use of digital technologies (digitization) 

in  the internal and external business processes of the insurance company. Along with this concept, 

the term "digitization of business processes" can be used. New production and wireless technologies 

can be used most often in the process of digitalization. Currently, business processes such 

as accounting and reporting, risk assessment of the insured in the process of pre-insurance 

discipline, sale of insurance services and dispute resolution are prone to digitalization in insurance 

companies (Table 3).  

In many respects, the interest of insurance companies in the digitalization of the insurance 

business will be determined by the degree of development of blockchain technologies and 

the possibility of their use in various business processes. 

                                                             
557 Mandra N. G., Laktionova O. Y. (2020) The need for digital technologies in the business processes of insurers. 

С. 205.  
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Table 3. Technologies of individualization of the insurance offer558 
Technology of individualization Description of technology and its application 

Big Data Technology of processing large data sets for the purpose of collection, 

analysis, systematization and use for development of individual offers to 

policyholders 

Internet devices Collection of additional information about devices that have access to the 
Internet and are potential objects of insurance, to create the safest living 

conditions for the insured 

Indicator collection devices 

(telematics, remote collection of 

life and health indicators) 

Purposeful remote collection of additional information about the objects of 

insurance to minimize the risk during insurance 

Wireless technologies Using the online positioning system to obtain additional information about 

the insured (insured) to provide the highest quality services in the field of 

insurance 

Gathering information in virtual 

reality 

Analysis of the information that the insured (insured) places on the Internet 

and social networks, in order to identify potential threats to the provision of 

the highest quality insurance services 

 

Distributive databases in combination with smart contracts ("digital" contracts in computer 

execution) can be used by insurers at the stage of concluding insurance contracts, including the sale 

of policies related to other insurance services, as well as at the stage settlement of the insured event. 

 

Table 4. Digitalization of business processes in insurance companies559 

Business process Realization 

Accounting Accounting automation programs through the use of new production technologies 

Tax and 

accounting 

reporting 

Reporting without submitting paper reporting forms to the relevant authorities using new 

production and wireless technologies 

Insurer risk 

assessment 

Use of telematics (preliminary assessment of driving style), health sensors (preliminary 

assessment of blood pressure, heart rate and other indicators) through the use of new 

production technologies and wireless communication technologies 

 

 

Sales 

Application of blockchain (inclusion of insurance services in complex programs developed 
on the basis of blockchain technology); smart contracts (contracts concluded using wireless 

technologies); blockchain connection to microinsurance and / or mutual insurance systems; 

mobile applications for smartphones based on the use of new production technologies 

 

Settlement of 

disputes 

Use of mobile applications for smartphones to apply for an insured event, photo damage, 

photo documents, etc.; creating a settlement history based on blockchain technology; 

technological online communications with related markets to confirm insured events; 

settlement of insurance cases with the use of digital technologies 

 

Document flow 

Protection of personal information by blockchain technology; creation of a client profile for 

further transactions on blockchain technology; translation of documents, including with the 

insured, into electronic form; remote access of insurance agents 

 

However, digitalization has some problems, namely: 

- limitations and difficulties with the scale of the use of digital technologies in connection 

with the need to bear the costs of re-equipment of IT-insurance and retraining of employees; 

- security, including access to personal data; 

- competition of digital channels with other channels of services of insurance companies; 

- the need to restructure the internal business processes of the insurance company; 

- insufficient number of qualified specialists. 

It should be noted that there is the Insurance Governance Leadership Network (IGLN) – 

a global organization that brings together non-executive directors of some of the largest insurance 

companies in Europe, North America and Asia. Thanks to this Network, managers of insurance 

companies around the world have the opportunity to discuss the most important issues facing 

the industry. The target users of the Network are non-executive directors, but it also includes senior 

                                                             
558 Ibidem, p. 206.  
559 Ibidem.  
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management of companies (especially managers responsible for risk management) and 

representatives of regulatory bodies that manage and supervise the establishment of reliable 

insurance institutions. 

That is, Ukrainian insurance companies are in the process of digital transformation, which 

includes: electronic insurance, Internet and direct sales of insurance services, Cybersecurity, mobile 

services and on-line services, automation of the payment process, Blockchain technology, 

transformation of the insurance company's website into a tool for communications and sales. There 

is a transition to on-line reporting to the regulator National Commission for State Regulation 

of Financial Services Markets and in the future the National Bank of Ukraine. 

The reorientation of the insurance business to a remote electronic format became especially 

important during the period of quarantine and restrictive measures related to the spread    

of COVID-19. At the same time, the methods of offering and selling insurance products have 

changed significantly, while, in fact, the products themselves have not changed for the most part. 

Consumers are increasingly moving to online interaction and expect any service to be available 

digitally. 

Currently, the online insurance system used by insurers as an alternative to personal meetings 

with potential customers covers a range of technologies, including: insurance calculator, online 

payment for insurance contracts, ordering and purchasing insurance contracts online, online 

consultation, video consultation-modes and others. 

Systemic digital transformation has become a determinant of positive developments 

in various areas of insurance. However, research shows that insurance companies that provide risky 

types of insurance have a higher level of digitalization. This is due to both the complexity of life 

insurance products and the need for advice from potential policyholders from insurance company 

specialists, insurance agents or brokers. Buyers of insurance services, especially older people, still 

want to have direct (face-to-face) contact with other people, making their choices and not having 

the appropriate digital skills. 

Currently, the leading position in the field of digitalization is confidently held by motor 

insurance (land transport insurance and compulsory insurance of civil liability of vehicle owners). 

The process of digitalization of motor transport risk insurance was launched by the Motor 

(Transport) Insurance Bureau of Ukraine (MTIBU) in February 2018 with the introduction 

of the "electronic policy" system. This innovation provided the opportunity to conclude internal 

contracts of compulsory insurance of civil liability of owners of land vehicles (those that operate 

exclusively in Ukraine) in electronic form. The dynamics of concluding electronic contracts shows 

that this is a convenient and necessary service for car owners. In 2020, more than a third 

of contracts of compulsory civil liability insurance of owners of land vehicles (37% of the total) 

are concluded in electronic form. Note that the share of such agreements in 2019 was 15%, and 

in 2018 – only about 2%. In general, in 2020 the number of electronic contracts of compulsory 

insurance of civil liability of owners of land vehicles amounted to 3.05 million units, which 

is 2.5 times more than in 2019. The amount of insurance payments under such contracts 

is  2.6 billion, which is 1.76 times more than the previous year. 

The information system "Electronic European protocol" introduced in October 2017 

at the MTIBU is becoming more and more popular among insurers. This service has opened 

opportunities for participants in road accidents (accidents), without calling the traffic police, 

to register insurance events in electronic form. According to official data, during 2019-2020 

the indicators of the use of the electronic European protocol showed a clear positive trend, 

increasing in number by 2.8 times (in 2019, 1620 electronic European protocols were issued, and 

in 2020 – already 4627 units).560  

It should be noted that now the participants of the accident have the opportunity to draw up 

an electronic European protocol not only through the MTIBU website, but also through the mobile 

application "My Policy", which increased the availability and convenience of the service. 

                                                             
560 Official site of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets.  
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Continuing to support breakthrough innovations in the field of civil liability insurance of land 

vehicle owners is identified as a priority of the MTIBU. At the same time, the association 

of insurers that carry out compulsory insurance of civil liability of owners of land vehicles 

for damage caused to third parties, primarily plans to introduce electronic contracts of international 

insurance "Green Card". The task of the MTIBU, which needs an urgent solution, is the need 

to integrate all digital services (those that are already working effectively, along with solutions that 

are just being implemented) in a single digital car insurance platform – "smartphone traffic safety". 

In today's world, most insurers provide digital technology insurance coverage for car owners. 

In particular, all basic programs of voluntary motor insurance (CASCO insurance) have been 

transferred to the electronic policy format. 

It should be noted that a significant obstacle to the widespread use of online insurance 

in Ukraine is the rather distrustful attitude of the majority of citizens to financial institutions 

in general and to insurers in particular. Many insurance clients, mostly the older generation, have 

a strong idea of caution with insurance companies. This is due to the negative experience 

of communicating with unscrupulous insurers, which led to distrust of partners in the entire 

insurance market. 

Based on the analysis, it can be noted that the introduction and development of electronic 

contracts OTSPV is gaining momentum, as evidenced by the high growth rate of revenues 

from the sale of insurance policies online. This is due to the adoption of relevant legislation, which 

allows you to carry out relevant activities online. 

The need to create the most comfortable conditions for customers of insurance companies 

at all stages – from concluding a contract and paying payments to payments and renewal 

of  contracts – requires insurers to further digitize business processes. However, the introduction 

of digital technologies largely depends on the success in solving problems that hinder the digital 

trends of the Ukrainian economy as a whole. In particular, the experts of the Ukrainian Institute 

of the Future singled out a number of institutional, infrastructural, ecosystem and governmental 

problems of transformation of the Ukrainian economy into digital, which need a radical 

solution (Fig. 3). 
 

 
Fig. 3. Problems that hinder the development of digital trends in Ukraine and the transformation 

 of the Ukrainian economy into digital561 

 

Digital transformations determine the broad generation of cyber risks, which highlights 

the need for cyber insurance. Cyber insurance is an insurance product that protects economic 

entities from risks related to information and communication technologies, the use of the Internet, 

ICT infrastructure and activities in cyberspace. 

                                                             
561 Bazylevych V. D., Prykazyuk N. V., Lobova O. M. (2020) Digitalization in ensuring the competitive advantages 
of insurance companies. P. 20. 
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Digital insurance is understood as a way to meet the needs of policyholders in specific 

insurance coverage due to accidental adverse events occurring mainly in the digital economy, and 

the associated use of technological equipment, which is the material basis for economic relations. 

For insurance companies in Ukraine, the introduction of cyber risk insurance opens up new 

competitive opportunities in the insurance market.562 

The question of the mobility of the modern insurance market and the companies operating 

in it is acute. Therefore, the key to the stable development of insurance activities in Ukraine is: 

- quick response to new conditions, customer requests; 

- ability to adapt, gain positive experience, analyze and correct negative moments; 

- to develop harmoniously, to find a balance between the accumulation of new knowledge 

and their practical application. 

Meeting the needs of insurers, whose expectations have changed significantly due 

to the digitalization of the economy, is the main goal of insurance companies. Therefore, we believe 

that modern consumers of insurance services need the following: 

- ease of use, round-the-clock and fast access; 

- clear and understandable information about the insurance service. For the insurer, this 

means an increase in profits in the short term, as transaction costs are reduced when promoting 

the product in the value structure; 

- introduction of innovative insurance products, which is useful for the long-term insurance 

period. 

Successful insurers are increasingly penetrating new areas, creating new opportunities 

for the implementation of insurance services on mutually beneficial agreements between them and 

customers. 

Thus, it can be noted that the Ukrainian insurance market is in the process of transition 

to a qualitatively new stage of development that meets global trends, and further improvement 

of  the regulatory framework for insurance services will have a positive impact on the creation 

of full online insurance. 

The digitalization of the insurance industry is aimed at creating a modern insurance system 

that is designed to meet the interests of citizens, businesses and the state in a balanced way. 

The implementation of this task is complicated by the low level of digital inclusion in the country, 

the high cost of digital tools, software, computers and other digital equipment. The process 

of digital transformations in the insurance business is hampered by the lack of professional digital 

competencies of employees of insurance companies, inconsistency of the level of digital skills 

of consumers of insurance services, etc. 

The economic importance of digital technologies in the insurance business and, consequently, 

the demand for online insurance in Ukraine will continue to grow. Continuation of the digital 

transformation of the insurance industry is the main direction of development of the insurance 

market of Ukraine in the near future. 

The development of the insurance market based on the paradigms of the digital economy can 

be realized only if the legislative, institutional and fiscal barriers are removed; widespread use 

of tools to encourage innovation activities, including state support through tax and financial 

instruments, as well as creating conditions for the free attraction of venture capital. 

Thus, insurance is not yet recognized as an urgent need by our society. It has not yet become 

an important financial instrument for regulating the national economy. The insurance market 

in Ukraine still does not play a proper role in ensuring the insurance protection of economic entities. 

The main tasks of ensuring the formation of a full-fledged insurance market in Ukraine are: 

development and implementation of effective state policy in the field of insurance, bringing current 

legislation in line with EU requirements; providing conditions for the development of competition, 

training of insurance companies in techniques and tools for data visualization; improving state 

insurance supervision. 

                                                             
562 Zhelizniak, R. J. Bonets'kyj, O. O. and Zhulevych, M. (2019) The World Insurance Market Development 

in the Conditions of Digitalization. P. 104.  
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The study suggests that the rapid development of digital technologies and the challenges 

of the modern world necessitate the digital transformation of traditional business processes 

in the insurance industry. The development of the digital environment in the field of insurance 

allows insurers to improve the mechanisms of insurance risk management, expand the range 

of insurance products and services, taking into account the interests of consumers and meeting their 

needs. 

Continuation of the digital transformation of the insurance industry is the main direction 

of development of the insurance market of Ukraine in the near future. Digitalization of insurance 

business processes will be an effective lever for risk management that can meet the interests and 

needs of all participants in insurance relations. 

The effectiveness of the introduction of digital technologies in the insurance sector is largely 

determined by the success of solving institutional, infrastructural, ecosystem and governmental 

problems that hinder the digitalization of the Ukrainian economy as a whole and require a radical 

solution. 

Thus, the development of online insurance contributes to the entry of the insurance market 

into a qualitatively new stage of its development. The online age allows insurers and policyholders 

to take full advantage of information technology. Both subjects of insurance relations receive 

a positive result. For the insured, the ability to conduct online operations in the field of insurance, 

in the first place, provides convenience, allowing you to perform the necessary procedures without 

leaving home. For the insurer, the main benefit of direct insurance is an increase in sales and, 

as a result, an increase in financial income from the conclusion of insurance policies. It should also 

be noted that the effective functioning of the online sales of insurance products requires the efforts 

not only of insurance market participants, but also the state, which through the application of laws 

and regulations will regulate the conduct of insurance transactions on the Internet. 
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3.5. DYNAMICS OF ECONOMIC PROCESSES IN TRANSITION TO THE DIGITAL 

ECONOMY 

 

Time can be considered another dimension except for the three spatial ones in which 

the system is formed. This dimension can be figuratively called the “timeline” or “lifeline”. Each 

system has its past, present, and future. In unity and integrity, they form a particular systemic 

whole – a system of transformational reproduction of the process of the system’s functioning. 

Leibniz argued that space is an order of coexistence, and time is an order of sequence 

of phenomena563. 

Any economic system is based on a set of interconnected technological processes. Each 

technological process requires strict adherence in space and time to specific work processes 

in which there is a change in the size and properties of labor objects. 

The reproduction of any system is based on the formula: “A whole that is greater than the sum 

of its parts.” According to this formula, the system is formed in space and time. In space, it is built 

of individual interconnected elements (parts). In time, the reproduction cycle of the system 

is formed from separate interdependent operational processes. 

The time factor is attracting the attention of modern economists in connection with the study 

of the problems of the manifestation of the time factor in the transition to the digital economy. 

In particular, the following issues are studied:564 

• problems of saving time; 

• time gain and risk; 

• formation of time in trade; 

• time factor in transport operations; 

• short-term and long-term periods in marketing; 

• time factor in examples of areas (health, education, communication, etc.); 

• time factor in macro-and microeconomic modeling; 

• evolutionary modeling; 

• time factor in marginal theory; 

• parameters of the time factor in dynamic economic processes, etc. 

The phase transition to a new socio-economic formation, the digital economy, changes 

the basic structure of economic systems both in space and time. 

Key parameters of economic dynamics during modern industrial revolutions. 

The fundamental changes that economic systems must undergo in space are the transition 

to alternative energy, additive technologies (3D-printing) in material production, and the transition 

from concentrated space large enterprises to distributed production and horizontal consumer 

networks small production units. 

A radical change in the content of economic processes should also be noted. There is total 

informatization (digitalization) of key components of the economic system: production, 

communications, and consumption. The transition from human influence mainly on the material 

composition of objects of labor to the predominant influence on their information base is being 

realized. Dematerialization of these components significantly affects the dynamics of economic 

processes. 

The dynamics of economic systems, i.e., their ability to change over time, are determined 

by time parameters. 
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Time parameters are economic indicators that are directly or indirectly formed, taking into 

account time indicators. Time parameters reflect the quantitative and qualitative aspects of system 

reproduction implementation of individual processes (subprocesses). Among the main ones are: 

• sequence; 

• duration; 

• pace; 

• speed; 

• time density; 

• the level of synchronicity of processes; 

• switching time. 

All these factors are equally important for some reproduction processes. For others, only 

a few. 

The sequence is the order of alternation of subprocesses (existence and changes in the state 

of elements). Depending on the nature of the overall reproduction process and its constituent 

subprocesses, we can speak of three sequence modes: cruel, relatively cruel, and accessible. 

Duration is the period from the beginning to the end of a particular process; is formed 

from moments or time intervals that occur one after another and together constitute the entire period 

of existence of the system in a certain state - from its emergence to the transition to a qualitatively 

new state. During the process, the system undergoes quantitative and/or qualitative changes. 

The following types of durations should be considered the most relevant for the economic 

system:  

• duration of the operation is the time during which the production operation is carried out 

to change the shape or properties of the object of labor; 

• duration of the manufacturing process is the time during which a set of operations for the 

production of a particular product (products, works, services); it includes phases of work operations 

and phases of necessary breaks (switching time); 

• duration of the sales process is the time during which a set of operations for the sale of 

manufactured goods (products, services) from the moment of its transfer to the buyer to receive 

payment from him; 

• duration (period) of working capital turnover is the time during which working capital 

undergoes a complete cycle of turnover, including phases: active payments, inventories, work in 

progress, ready for sale goods, shipped products, and funds received on the balance sheet of the 

manufacturer; depreciation duration (service life) of fixed assets - the time during which the system 

(or its component) completely loses its functional properties (for example, there is a complete loss 

of performance of a particular element of fixed assets); 

• duration of depreciation of fixed assets is the time during which the return (depreciation) 

of funds spent on the purchase of a particular element of fixed assets; 

• duration (period) of cost recovery is the time the return of capital is spent on a specific 

share (project, construction, business transaction, etc.) at the expense of income from its sale. 

Pace is a value that characterizes the rate of change of the system's state or the intensity of its 

development. It is usually measured by the time a conditional unit of changes in the system's 

condition occurs (in particular, a unit amount of work is carried out; the unit of path length 

is overcome, etc.).  

Speed of change of the system's state is a value inverse to the speed. It characterizes 

the magnitude of quantitative changes in the system’s state that occur per unit of time. 

The system’s functioning and development process depend entirely on system memory speed, 

i.e., the system’s speed to accumulate, consolidate, and reproduce information. 

There are two types of speed indicators: the speed of the system’s reproductive (creative) 

activities and the speed of destructive processes occurring in the system and its participation 

in the external environment. 

The speed of reproductive activity characterizes the amount of creative work implemented per 

unit time in the system (i.e., the number of products produced by the company per day, month, year) 
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or in the environment (i.e., reproduction per unit time; renewable natural resources; environmental 

components)). 

The speed of destructive processes characterizes the quantitative indicators of wear or loss 

of functional properties per unit time by the system itself or through its activities by environmental 

components (i.e., loss of nutrients in soils, increasing pollution of ecological components, etc.). 

It should be noted as an essential feature of this type of processes. Although it is possible to talk 

about the speed or rate of wear (and such processes occur in systems), the consequences of such 

processes can be manifested consistently (for example, in the form of increased fuel consumption 

per unit distance) and in the form of one-time (emergency) system failures after the accumulation 

of wear and tear. 

Rhythm is the alternation of phenomena and processes that occur with a specific sequence and 

frequency. 

The economic system is primarily about certain symbolic phenomena and processes that 

determine its final capacity. For example, in machine-building enterprises, such phenomena include 

the periods of beginning and end of the assembly of finished products. The activity of separate 

enterprise divisions and less significant private processes, for example, periods of manufacturing 

of individual details, are adjusted to these phenomena. 

According to the degree of stability (stable repetition), rhythms are differentiated into two 

types:  

periodic, in which the same kind of phases are repeated at approximately equal intervals 

(in the enterprise, such may be periods of release of any products, in nature – the change 

of seasons); 

cyclic, when at a constant average duration of the cycle, the time interval between its identical 

phases has a variable period. Thus, in an enterprise with a serial type of production, while 

maintaining the average monthly production program, the intervals between two adjacent outputs 

at the beginning and end of the month may differ; in nature, periods (rhythms) of climate 

fluctuations are cyclical. 

Time density is an indicator that characterizes the result of changes in the state of the system 

for a specific interval (unit) of the total period; including the time of purposeful (productive) system 

activities and the time the system needs for breaks, switching between operations, level 

transformation her homeostasis. 

Synchronicity is the degree of simultaneity of processes from one to another when specific 

segments of processes (subprocesses) occur in parallel with the same time intervals (rhythm, beat), 

or with constant periods of advancement (lag) relative to each other. 

The system functions the more efficiently, the more individual processes of its functioning are 

synchronized with each other, as well as with the general cycle of reproduction of the whole system 

and with the cycles of reproduction of the components of the external environment. 

Switching time is the period of time required for the system to change: the parameters of its 

state, features of functions performed, quantitative indicators and/or qualitative nature of ongoing 

processes, and, accordingly, the above characteristics (sequence, duration, pace, level 

synchronicity). Switching time characterizes the adaptive capabilities of the system. The survival 

of the system and the success of its operation and development depend on how quickly the system 

can change the parameters of its state (including crucial time characteristics). It is no coincidence 

that one of the most critical parameters of the car is: first, the time during which it can accelerate 

to a speed of 100 km/h, and secondly, the time during which it can reduce this speed to zero. Both 

parameters are vital for the car and its passengers. 

For economic systems, an essential feature of their work (especially in market conditions) 

is the ability to respond quickly to changes in economic conditions (including changes, if necessary, 

production volume, product profile, switch to new products, diversifying the order portfolio, etc.). 

The success of economic systems depends not only on the speed but also on the resource 

intensity (quasi-energy intensity) of switching, i.e. costs of energy, materials, labor, financial 
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resources required for the implementation of the conditional unit of transformation processes. 

Ultimately, this determines the effectiveness of the system changing its state. 

Factors changing the dynamics of economic systems in transition to the digital economy. 

There is no doubt that improving the efficiency of economic systems is mainly due to reducing 

the time of various economic processes. The transition of society to the digital economy creates 

opportunities to significantly reduce the duration of these processes at different stages 

of the economic cycle, from production to consumption. These changes all or most of the above 

time parameters. Table 1 provides an analysis of the factors that reduce the duration of economic 

processes in different transformational areas of the transition to the digital economy, which is based  

 

Table 1. Factors that reduce the duration of economic processes 
Transformation direction Factors reducing the duration of economic processes 

Additivization of production (3D printing) Exclusion of production stages, which provide: technological 

preparation, production of primary models, tool preparation, and 

assembly finished products (partially). 

Transition to alternative energy sources Exclusion of stages: exploration, extraction of primary energy sources, 
creation of transport infrastructure, transportation, fuel storage, and 

elimination of relevant environmental consequences 

Informatization  of the economy Reduction of a significant number of units for the production of relevant 

materials and manufacturing stages required for this means of 

production 

Dematerialization of production 

and consumption processes 

Acceleration of processes: promotion of objects of labor between 

production units, transportation, other types of logistics 

Networking of the economy Accelerate product promotion processes from production to consumers 

Intellectualization  of economic processes Accelerate decision-making processes, optimize the components of 

production cycles and logistics 

 Formation of circular economy Reduction of resource playback cycles bases and waste disposal 

 

Various economic factors influence time indicators. For example, due to scientific and 

technological progress, the quality of industrial and household appliances is increasing, increasing 

the time of physical wear and tear of equipment. The time of production operations is also steadily 

reduced, which increases overall productivity. 

As we can see, the change in time parameters is the cause of changes in the economic system 

and vice versa. The value of time parameters, in turn, may be the result of various processes 

occurring in the system or the environment. 

Different types of factors can act as reasons for influencing time parameters: 

• natural resources; for example, the depletion of natural resources and deteriorating 

conditions of their extraction leads to an increase in the period of reproduction of certain types 

of natural resources; 

• environmental; increasing the load on ecosystems leads to increased periods 

of reproduction of the quality of the environment; 

• technical; scientific and technological progress contributes to the growth of social 

productivity and reduces the cost of time to perform a unit of work: production, movement of goods 

and passengers, processing and reproduction of information, etc.; 

• economic; improving the mechanisms and tools for managing economic processes 

in combination with competition between enterprises reduces the time of transaction processes; 

• organizational; improving the means of communication, the formation of economic and 

social networks reduces the time of movement of capital between different economic entities, 

in particular, producers and consumers of products; 

• social; improving the quality of life of the population in developed countries contributes 

to increasing the period of the productive activity of the people; information complication of social 

life causes an increase in the period of reproduction of labor factors, etc. 

The consequence of the influence of these factors is a change in time parameters. This, 

in turn, affects the cost, labor, and technical parameters of economic systems. Thus, there 

is a continuous process of mutual conversion of time parameters into the mentioned parameters 
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of the system's state and those, in turn, into the parameters of time in the steady process 

of development of economic systems. The progressive development of systems is necessarily 

accompanied by the improvement of time parameters (acceleration of the pace of individual 

operations, increasing the periods of productive work, increasing the synchronicity of unique 

production processes, etc.). The degradation of economic systems is inevitably associated with 

deteriorating time parameters. 

Management of time parameters in the digital economy. Any process of improvement and 

self-improvement of systems is inextricably linked with the management of time parameters. 

Any increase in the efficiency of systems, any savings to one degree or another, is the cause 

or effect of saving time. 

At the same time, time management is the most challenging process of constantly finding 

optimal solutions, where approaches based on the principles of linear thinking are inappropriate: 

"less is better" or "more is better". The optimization of time parameters management is objectively 

due to the contradictory nature of the system. 

On the one hand, a high rate of metabolism is a tool to stay ahead of competitors in the fight 

for a source of free energy and a means of successfully solving the problem of natural selection. 

On the other hand, all values of time parameters have their energy (quasi-energy) price. 

The steady-state, in which the importance of the system parameters is close to the level of its 

homeostasis, provides the system's most efficient (with minimum energy consumption) functioning. 

Any deviation in the system's parameters of its state of homeostasis is associated with additional 

costs: additional costs per unit of work, or the relative loss of free energy (loss of income, lost 

benefits) or system capabilities. So, overtaking the forced mode of accompanying cars, the car 

is compelled to increase specific (on 100 km of a way) fuel consumption. Gaining in speed 

(and position relative to its potential competitors), it loses in costs, affecting further movement. 

Even higher energy (quasi-energy) costs in bifurcation transformations when the system, 

modernizing its structure, moves to a new level of homeostasis. In such changes, the system 

experiences a state of catastrophe from a physical point of view: the linear nature of the system 

is disrupted, its connections are severed, and productive activities to attract free energy 

to the system cease. In this state, the system can consume only previously accumulated energy 

without receiving free energy from the outside. 

However, there are reasons for economic systems to abandon the comfortable and sustainable 

mode of stationary. It is the physical and moral wear and tear of the system, as a result of which 

the system's parameters begin to deteriorate in absolute and relative terms. As a result of physical 

wear and tear, the system experiences a deterioration of its parameters relative to its parameters 

in the past. Due to moral wear and tear, the system's parameters deteriorate concerning the natural 

state of other systems (primarily – competitors). In both cases, the result is a reduction in the flow 

of free energy to the point of complete cessation. 

Thus, bifurcation transformations of the system can be considered a forced measure in its 

desire to maintain a sufficient level of competitiveness. However, such changes can be justified only 

if the system's operation after its modernization will be able to cover the losses caused by forced 

downtime during development due to the expected increase in inefficiency. 

In the digital economy, new production and management technologies are creating new 

opportunities to significantly improve time management efficiency and reduce the specific time cost 

per unit of output. The main directions of this are shown in Figure 1. 

Strategic plans of economic systems (enterprises, regions, national economies), aimed 

at improving their efficiency and related attempts to steadily intensify the parameters of time, 

should be harmoniously linked with tactical tasks to maintain its stationary state, which actually 

"feeds" system as a source of free energy (quasi-energy). The reality is that there is always a need 

to choose between: 

• future benefits and current needs; 

• strategic and tactical goals; 

• efficiency and stability; 
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• risk and reliability; 

• "crane in the sky" and "tit in hand". 

 

 
Fig. 1. Directions of time parameters management in the digital economy 

 

Managing time parameters is inevitably associated with finding a compromise between 

strategic goals and tactical objectives, trying to balance two groups of factors: the consolidation 

of time and ensuring stationary. The third group of factors that determine the period and rate 

of wear of individual subsystems and the system as a whole must be taken into account. 

There are significant opportunities to consolidate the time of modernization transformations. 

The most promising areas are related to full virtualization and instrumentalization of transformation 

processes. The first is the maximum transfer of work related to the system's justification, 

preparation, and transformation to the virtual, i.e., computer level. The second direction involves 

the ultimate unification (according to the “transformer principle”). 

Conclusions. The time factor is a highly important category closely related to economic 

factors. On the one hand, the time factor affects economic indicators (productivity, product quality, 

production costs, etc.). On the other hand, the economic system's state and its functioning indicators 

determine the time spent on production and consumption per output unit. The critical factors of time 

that affect the state of the economic system include the sequence of phases of production processes, 

their duration, pace, speed, time density, the level of synchronicity of cycles, and switching time. 

The transition of society to the digital economy significantly accelerates the course 

of economic processes and improves their quality. It is facilitated by the transition to alternative 

energy and additive technologies, cyberization of the economic space, dematerialization 

of production means, networking of economic relations, artificial intelligence, and “cloud” 

technologies. 
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3.6. DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA PRINTING DOCUMENTS PROTECTED 

ON THE BASIS OF THE MOIR EFFECT 

 

Electronic identification of printed documents, as the number of falsifications increases every 

year, is extremely important, as the number of falsified documents increases every year in both 

the public and private sectors565. Every year the means and methods of protection become more 

modern and combined. Printed documents are of great importance in society, as they are used 

to identify a person, to certify certain legal aspects and to service the circulation of documents566. 

Such documents usually need protection, as they are beneficial for falsification567. Therefore, there 

is a need to develop means of protection for printed documents. Improving reliability is possible 

through the use of graphic elements, namely latent images. Latent images have one thing 

in common, namely the change in visibility of image elements when changing the conditions 

of observation568.  

Currently, latent images are widely used in various fields to protect documents from copying. 

However, there is no one-size-fits-all way to detect latent images, making it difficult and, 

as a result, expensive to distinguish a copy from a counterfeit569. 

The group of graphic protections is based on thin graphic elements: grids, rosettes, vignettes, 

hidden elements and micrographs. Difficulties in reproduction are due to the complex geometric 

structure and the minimum possible thickness of the lines of the elements of fine graphics. Even 

for the most advanced digital technologies, reliable forgery of fine graphics or micrographs remains 

inaccessible570. 

We build latent elements by means of fine raster, vector and fractal graphics, on the basis 

of the software developed by authors571. 

Optical non-destructive testing methods based on the ability of the latent image to become 

visible at an angle or using infrared or laser beams, as well as methods based on digital filtering, 

are used to detect latent images572. 

Techniques for forming latent images have three distinctive features. First, hidden images 

are invisible, and second, they are inseparable from the latent image in which they are embedded, 

so they cannot be removed when the latent image is converted or displayed. Third, hidden images 

undergo the same transformations as latent images, which makes it possible to learn about 

the transformations that have taken place573. 

At this stage of development of society there is an urgent problem of protection of electronic 

documents, as well as multimedia structures. Analyzing the losses from the falsification 

of publications in cyberspace, we concluded that there is an urgent need to protect documents 
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from possible threats with the help of moire. Moire574 – interference pattern created by overlaying 

two periodic grids. Scanning, in fact, is the modulation of signals in the nodes of the scanner grid 

by the brightness of the nodes of the printing raster. The phenomenon is due to the fact that 

the elements of two repeating patterns follow with slightly different frequencies and then overlap, 

then form gaps. In general, the product of two modulated lattices with different periods of spatial 

oscillations is obtained. One harmonic can have a longer period, which is equal to the sum 

of the periods of both gratings, which leads to moire. The other always has a period equal 

to the modulus of the difference of the lattice periods and disappears because it cannot 

be implemented with the specified scan resolution. Multimedia-technologies can be used for almost 

any use of information in Internet resources. The use of multimedia technologies makes it possible 

to obtain a large amount of information in an accessible form with minimal resource costs. It is due 

to this that multimedia technologies are becoming more widespread and popular in the system 

of modern technologies. This method is the best in terms of reliability and cost-effectiveness. 

However, in order to increase the degree of protection of documents, it is necessary to constantly 

introduce new methods575, which must take into account the technical characteristics of modern 

copying equipment and make falsification of the document economically unprofitable. The main 

task of this work is to create a method of protection based on hidden elements, to build which uses 

the moire effect. 

Development of fine graphics elements. The lines of fine graphics that form the element 

have different shapes and are made in a positive and negative way. Line thickness for positive 

execution of lines is 40-80 mkm, and for negative – 60-100 mkm576. The color and hue 

of the background grid lines are selected so that the lines are not reproduced when copying and 

scanning. The main element of a raster image is a dot (dot). If the raster points from the distance 

of viewing the image seem small enough, then due to the integrating action of the eye it "blurs", 

and, therefore, the observer perceives the raster image as a continuous tone. The more raster dots 

per unit area, the more natural the image looks577. 

The size of the raster image point depends on the method used and the rasterization 

parameters of the original. When rasterization, a grid of lines is superimposed on the original, 

the cells of which form a raster element. The raster grid frequency is measured by the number 

of lines per inch (lpi – lines per inch) and is called the raster line. Rasterization depends 

on the optical density, because all objects are described by points in the grid of a certain size578. 

Because a raster dot consists of individual pixels, the number of gradation levels is determined 

by the size of the raster cell inside which they are reproduced, as well as the resolution in dots 

per inch (dpi – dots per inch), with which you can position individual elements. 

Cryptographic encryption methods are used in computer technology to create latent 

elements579. These methods cannot be applied to printed documents, as the transfer of information 

is only visual. 

It is known that the human eye when observing a raster structure with a ruler, more      

60 lines / cm (150 lines per inch) from a normal distance, about 30 cm, ceases to distinguish 

individual raster points580. 
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Many typewriters print images with a maximum raster size of 120-160 lines per inch581. 

In  order to reliably protect the document, you need to create lines that are well printed by an offset 

printing machine and that seem blurred to the human eye. Therefore, given the value of the tone 

of the "space" (unprinted cell), we believe that only in the range from 0 to 100% it is possible 

to form N + 1 gradation level. The number of gradations also depends on the optical density, 

namely the range of optical densities g. 

 

 
Fig. 1. Relationship between lineage, targeting and number of gradations 

 in electronic rasterization and reproduction 

 

To print high-quality full-color images, the printer prints images with a raster size of 300 lpi 

and a resolution of 2400 dpi. Therefore, we believe that microtext printing requires that 

the typewriter reproduce small elements with a raster line size of 200 lpi and a resolution 

of 1500 dpi and transmit 65 degrees. Thus, the values  of the minimum reproducibility of strokes 

and microtext in offset printing, raster size 150 lpi, at which the image for the observer is blurred, 

and 200 lpi, at which only a small number of printers can print quality images582. This provides 

additional reliability of protection at the printing stage583. 

Moire as an element of protection. In moire models, secondary templates are superimposed, 

created when two static templates are superimposed on each other. By displacing or rotating one 

or both templates, the new visual image becomes visible separately to the geometry of the first two. 

The beauty of this effect is the illusion of movement, created by completely static overlays. 

In Fig. 2 shows a moire that is created by duplicating two circles. 
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.  

Fig. 2. Moire pattern created by duplicating two identical circles 

 

Moire effects are often an undesirable effect of images produced by various methods 

of digital image processing and computer graphics, such as when scanning a halftone image 

or beam tracking pattern. This can be overcome by displaying textures. 

Lines can represent lines drawn on paper or on a computer screen. The nonlinear interaction 

of the optical effects of the lines creates a real visible effect of light and dark bands, which are 

approximately parallel (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. The moire effect was obtained by superimposing two similar  

and rotating alpha-angle diagrams 

 

In Fig. 4 (a). the formation of a moire grid with structures with angles of inclination of 5º,     

b) – 15º and c) – 45º. Increasing the angle of inclination between two periodic structures leads 

to an increase in the effect of moire. The figure shows that moire mesh is able to take completely 

different forms.  

 

 
a b c 

Fig. 4 (a) – moire grids with angles of inclination 5°, b) – 15°, c – 45° 

 

So, a moire pattern is a visual perception that occurs when an opaque pattern with transparent 

gaps overlaps with a similar but different pattern or the same pattern with different sizes or angles. 

Visual result – a repetitive set of unique patterns or colors. This effect is sometimes intentional 

in the photo to capture a special effect, but more often it can be a serious problem, reducing 

the original quality of the original image. 
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Technological characteristics of the developed method of protection. It is known584, that 

cost-effective ways to protect electronic and printed documents can be based on the use of the moire 

phenomenon. These methods are the best in terms of reliability and cost-effectiveness. However, 

in order to increase the degree of protection of documents, it is necessary to constantly introduce 

new methods that should take into account the technical characteristics of modern copying 

equipment and make document falsification economically unprofitable. The developed method 

of protection does not require the use of expensive equipment and special materials. This method 

will be able to provide a high level of protection of information in printed or electronic form, 

leaving no room for falsification, even on the best modern copiers. Today the problem of protection 

of electronic publications is gaining special importance. According to experts585, the pace 

of development of electronic publications will increase significantly, especially multimedia, as well 

as those for the distribution of which network technologies are used. 

To develop hidden protective elements, consider the construction of parallel and equidistant 

lines that form the moire phenomenon when they intersect at an angle. Moire arises586 when 

superimposing periodic raster structures, resulting in a different periodic structure. The newly 

formed structure gets its own period, which differs from the period of the raster structure. Formed 

at a certain angle of line formation, the moire becomes noticeable when copying. Several known 

options are considered587 formation of elements with different angles of inclination, and 

the influence of the angle of inclination on moire formation. The greater the angle of rotation 

between the two periodic structures, the greater the period of formation of the moire. If the parallel 

structures are superimposed on each other with an angle of 5°, the moire becomes well visible, 

if the angle of rotation is increased, the moire is even more noticeable, as illustrated in Fig. 5. 

When changing the angle of inclination in equidistant lines, moire is observed 

in the form of  gratings that change the slope. Figure 5 shows the moire effects formed with angles 

of 5°, 15°, 45°. As can be seen from the drawings, the moire lattice takes quite different forms. 

 

.    

a                  b                   c 

Fig. 5. Moire gratings with angles of inclination a – 5°, b – 15°, c – 45°, respectively 

 

The moire effect occurs when the perception of information and distortion of the original 

image, in particular, there are uneven changes in shades and colors. Obtaining such moire effects 

is difficult to predict, as the effect is highly dependent on the specifications and settings 

of the equipment used for reproduction. Let's explore the effect of moire in more detail. Moire lines 

are created from the intersection of the base and auxiliary layer, as shown in Fig. 6. 

In Fig. 6 the base layer contains lines that are equidistant from the period rT  and are at an 

angle r  before the reference system. The auxiliary layer will have a period of repeating lines bT  

and with a slope b . When applying the base and auxiliary layer, a moire lattice is created, which 
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is shown by a dotted line. The figure shows that the nodes of the moire lattice will be long l and will 

be at an angle m . Projections on the y-axis of the base and auxiliary layer bp and rp .  

 

 
Fig. 6. Scheme of formation of moire lines, which depend on the angle of inclination  

of the base and auxiliary layers 

 

From the described figure it follows that 
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From trigonometric relations we have: 

 

bT = bbp cos , 

rT = rrp cos , 

mT = mmp cos . 

 

 
Substituting in formula 2 we obtain: 
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Consider partial cases of formation of moire lattices. 

To effectively protect information, it is important to ensure high quality information 

protection. The higher the degree of protection, the harder it is to forge. Modern technology allows 

you to forge everything, but there are questions of economic criteria for counterfeiting, ie the cost 

and time of forgery. The main purpose of protection is to make counterfeiting unprofitable. 
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It is clear that increasing the quality of document security leads to an increase in the cost 

of falsification. Thus, considering the various cases of document protection, we can conclude that 

we can develop the most secure document. 

Development of animated protected image based on illusion.  

Creating a protective image. So, the idea of  creating an optical illusion to protect printed 

products is that the image will move when applying and moving the grid from above. The motion 

of circles is taken as an input image (Fig. 7). 

Image creation will take place in several stages: 

Cropping; 

Inversion; 

Animation. 

The result is an image of thin lines up to 0.25 mm that cannot be copied.  

 

 
Fig. 7. Input image 

 

Cropping. The first step in creating an optical illusion is to frame the image. Each frame 

of the cat's movement must be placed on a separate layer. Step-by-step cropping procedure: 

Add an image to a new document layer by dragging it from a folder into the Adobe window. 

Use the Rectangular Area Selection tool to select the first frame. Right-click on the selected area 

and select Copy to New Layer from the Drink menu. 

Repeat the third step with the other frames. The result will be 9-12 layers with frames. 

Cropping is complete. For convenience, place all layers with frames in one folder. 

Inversion. Each frame of the image becomes clearly visible when the grid is placed on it. 

Therefore, the protective image should be formed from thin fragments that are placed between 

the lines of the grid. Step-by-step image inversion procedure (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8. The first step is to place the first frame 
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Remove visibility from all frames. Leave the first image visible. Place it in the center. 

Repeat the first step with the rest of the images, alternately including the visibility of each 

frame (Fig. 9). 

 
Fig. 9. The second step is to place the staff in the center 

 

Animation. Each time the grid moves, a separate image frame must be in line of sight 

between the grid lines. Therefore, it is necessary to place the frames so that a different frame falls 

on each step of the grid. 

To begin, you need to calculate the number of frames. The input image consisted of 12 frames 

of circles, so it is possible to choose frames that will form a smooth movement of the optical 

illusion. The gap between the lines is 1/9 of the grid line. This means that to create an animation 

requires 9 frames, placed next to each other with an offset.  

Step-by-step image animation procedure. Remove visibility from all frames except 

the first. The first frame of the image remains in place. Enable grid visibility (Fig. 10). 

 

 
Fig. 10. The first step is to place the first frame 
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Enable second frame visibility. Move the grid to the left one step with the key ←. Both shots 

are out of sight. 

Move the second frame to the line of sight by pressing the key ←. 

Enable visibility of the third frame. Move the grid one step. Pressing the key ←, place 

the third frame in line of sight. 

Moving the grid one step, similarly place another 6 frames. Disable grid visibility 

As a result of all stages of image and grid creation, a protective optical illusion is obtained, 

which consists of thin lines, about 0.24 mm. It is not possible to copy such thin lines, which means 

that the image is copy-protected by printing fine graphics. Another level of protection is also 

implemented – authentication by grid application. The copied image will not be clear. As you move 

the grid, the original image will move smoothly.  

Conclusions. An animated printed document with security features has been developed. 

The animation is that keyframes are created that are cut to the width of the grid. A grid 

of transparent material is created, in which black lines are printed to a thickness equal to the sum 

of the thicknesses of the key frames of the animation. This will allow you to move the film from left 

to right and see the movement of the object. 

Moire protection has been developed. 
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3.7. DEVELOPMENT OF THE DIGITAL INDUSTRY IN THE FIELD OF HOTEL AND 

RESTAURANT AND TOURIST BUSINESS 
 

The rapid development of the digital economy in the world ensures an increase 

in the competitiveness of states, industries, and enterprises. The ubiquitous level of digitalization 

entails significant changes in the process of organizing a business. The trend of today is digital 

transformation, affecting all areas, focused on the global application of digital technologies 

in the activities of economic entities, the formation of the information society and the digital 

economy as a whole. Digital transformation is the main development trend economy 

in the 21st century, based on the transition to a digital format for presenting information to increase 

the efficiency of the economy and improve the quality of life. The use of digital technologies 

contributes to an increase in the speed of exchange, accessibility and security of information during 

all spheres of life. Tourism, hotel and restaurant activity, being an information-rich industry that 

quickly responds to all changes, was one of the first to feel the impact of global digitalization. 

The introduction of digital technologies in the field of tourism forms new trends in its development. 

One of the factors contributing to the digitalization of the industry tourism and hotel and 

restaurant business is the availability of the Internet environment. Over the past decade, the number 

of Internet users worldwide has grown from 21.2% to 63.7%, i.e. more than 2.5 times. For most 

of the population, the Internet has become an accessible means of obtaining, collecting and 

exchanging information. 

The main factor in the development of the economy in modern conditions are data, presented 

in digital form. In this regard, IT technologies play a leading role in ensuring the competitiveness 

of companies, industries and entire states. Digitization across the board is driving fundamental 

change in the process of organizing a business. The digital economy has a primary impact 

on the service sector: a variety of trade, transport organizations, catering, hotels and tourism are 

undergoing a major transformation. With the help of the latest digital technologies, businesses 

succeed in in the shortest possible time to expand its target audience, advertising coverage, improve 

the quality of customer service. These and other achievements of digitalization allow develop 

business at an accelerated pace and remain competitive, because in the conditions of the fourth 

industrial revolution, they will be able to effectively and long-term operate only those companies, 

in whose arsenal the most advanced digital developments will be involved. 

Particularly relevant are the processes of digital visas are for the service industry. Trading and 

transport companies, enterprises activities of the tourism and hospitality industry, public catering 

were given the opportunity expand the target audience and coverage, improve sew service quality, 

develop at an accelerated pace, taking into account the notion that in the global digital economy 

trouble will be won by those in whose arsenal children involved more quantity and quality number 

of digital platforms. 

The impact of digital technologies on tourism, hotels and restaurants is today one of the most 

studied in the international scientific community, as confirmed by a study by I. Khatri, reviewed 

publications on the use of digital technology in hospitality. Conceptual aspects of the impact 

of digital technologies on the hospitality industry are presented in the conferences of J. Pesonen and 

J. Neidhardt. A. Yavornik's scientific article is devoted to the peculiarities of the application 

of augmented reality technologies in tourism. The issue of digital discrimination in The content 

of the Airbnb platform is considered in the work of K. Williams and I. Gorodnich. The negative 

effects of digital technologies on tourism are highlighted in the work of M. A. Fereidouni and 

A. Kawa. Some aspects of the digitalization of the hospitality industry are devoted to works 

O. Artemenko, V. Pasichnyk, V. Yegorova, M. V. Bosovska, L. A. Bovsh and A. M. Rasulova, 

G. I. Gaponenko, V. Y. Vasylenko, V. Proskurina, Y. Trach. However, despite existing works, 

the issue of digitalization of tourism still needs constant attention. Given the speed of emergence 

of new digital technologies, the pace of their development and distribution. 

The development of telecommunication networks and information technologies has radically 

changed the activities of tourism and hospitality enterprises: the main processes have become 
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automated and can be controlled remotely, data volumes are stored in digital form, the time 

for processing requests and performing operations is minimized. But the issue of innovative 

development for each organization is relevant, since great competition in this area forces 

participants in the tourism market to find, develop and introduce digital solutions into their 

activities. 

The relevance of the research topic is determined by the introduction of digital technologies 

in the tourism and hospitality industry at a practical and methodological level, which play 

an important role in the activities of service enterprises, as they can radically change 

the methodological, informational and technological components of management, production and 

marketing processes and carry them out. at a higher, more efficient level. 

The purpose of the study is to theoretically substantiate the essence of digital technologies 

in the tourism industry and the hotel and restaurant business, and also to present the priority 

directions for the development of such technologies. 

To achieve this goal provides for the following tasks: 

- to characterize the concept of digital technologies of hospitality;  

- determine the problems that hinder the development of digital trends in Ukraine and 

the transformation of the Ukrainian economy into digital;  

- сonsider one of the most promising digital big data technologies is the blockchain. 

- consider digital technologies of hospitality, aimed at improving comfort, security and 

determine the role of CRM in hotel management;  

- to analyze the digital platform of the tourism industry "Tourism 4.0", which identifies 

the main technological capabilities of the hospitality industry,  

- to identify promising areas for the development of digital technologies of hospitality. 

The object of research is the activity of hospitality enterprises based on the introduction 

of more promising digital technologies.  

The subject of research is the theoretical and methodological principles of digital technologies 

of hospitality. 

In the field of tourism and hospitality, digital technologies are actively developing, 

the purpose of their implementation is a commercial effect, maintaining and expanding market 

share, and increasing competitiveness in the industry. Existing digital solutions are aimed at:  

- researching consumer demand and individualizing service, focusing on impressions 

as an important effect that ensures tourist loyalty to a particular company or brand;  

- change in service technologies;  

- formation of new types of services or products. 

The digital economy is characterized by the transition from the third industrial revolution 

to the fourth industrial revolution. "Digital Economy" reflects the radical changes of the second half 

of the 20th century that became possible in digital computing and communication technologies. 

Under the digital economy, they consider an economy that is directly related to the development 

and implementation of digital computer technologies in all areas of economic production and 

consumption. As a rule, it covers the field of providing online services and goods, namely electronic 

payment services and e-commerce, online commerce and the Internet of things. (IoT – Internet 

of Things), crowdfunding, Internet banking and more. Among the latest digital technologies that act 

as a platform for digitalization and the digital economy, there are Big Data technologies, 

the development of cloud services and artificial intelligence (neural networks), smart technologies 

and location technologies, the Internet cabbage soup, as well as the Industrial Internet of Things 

(Industrial Internet of Things), 3D printing. 

Digitalization and availability of infrastructure ensures the full interaction of participants 

in economic activity. As distinctive features of the digital economy, one can note the presence 

of personalized service models, as well as the development of the sharing economy and sharing 

services. Digitalization processes are especially relevant for the service sector. Trade and transport 

companies, enterprises in the tourism and hospitality industry, public catering got the opportunity 

to expand the target audience and coverage, improve the quality of service, develop 



314 

at an accelerated pace, taking into account that in the global digital economy, the victory will 

be won by those whose arsenal will involve more and quality of digital platforms. 

Data analysis indicates an increase in the share of the digital economy by 1.3% in the GDP 

of developed countries. If this figure for the leading countries of the world community G20 was 

4.1%, then by 2021 it reached 6.3%. At the same time, South Korea, Great Britain and China 

lead the rating in terms of the level of digitalization (12.4%), the Chinese government is pursuing 

a policy of protectionism in combination with the venture model and the Internet + state program. 

The share of the digital economy in global GDP will be at least 50% – $ 100-200 trillion – 

in the next 15-25 years. The rapidly developing sector of the economy, which includes 

communications at the intersection of digital and physical spaces, will become one of the most 

promising by 2030.  

Problems that are that hinder the the development of digital trends in Ukraine and 

the transformation of the Ukrainian economy into digital:  

1. Institutional – Low inclusion of state institutions for the implementation of the Concept 

for the development of the digital economy and society (Digital Agenda of Ukraine)  

- Invisibility of the relevant legislation to the global implications and possibilities 

(progressive development of bills did not become laws)  

- Invisibility of national, regional, Galuzev strategies and programs for the development 

of digital capabilities.  

2. Infrastructure – Low cost of covering the territory of the country with digital infrastructures 

(for butt, meta EU until 2020E, cover 100% of the territory with wide-range access to the Internet, 

in Ukraine, this indicator is close to 60%) 

- Availability of other digital infrastructures (for applications, Internet speech infrastructure, 

electronic identification and trust only)  

- Uneven access of the population to digital technologies and new opportunities (digital 

development).  

3. Ecosystem – Weak sovereign policy for incentives and for the development 

of an innovative economy – Unseen market for investment capital  

- Outdated the system of education, teaching methods, introducing a focus on STEM 

education, soft skills and apprenticeships, incomplete models of technology transfer and 

consolidated knowledge and knowledge 

- Shortage of highly qualified personnel for the overall development of the digital economy 

and digitalization in the future.  

4. In the sphere of the electronic order, that ordering (“power in smartphones”)  

- Low level of automation and digitalization of state services through weak motivation 

of the ranks (there is no clear potential benefit in the face of total digitalization)588. 

Analysts at Accenture predict up to 2021, the positive dynamics of the use of digital 

technologies TOP-10 leading world economies to 1.36 trillion dollars USA, or 2.3% of gross 

domestic product in total. GDP of developing countries will increase by 3.4% due to digitalization 

economy, and for developed countries, the contribution of digital economy will give an increase 

in gross domestic its product by an average of 1.8%. According to The Boston Consulting Group" 

digital economy by 2035 to reach 16 trillion US dollars. A significant part of digitalization is goes 

to the sphere of consumption (services, inter– no-trade, offline shopping and online search) – 

63 billion US dollars, a huge role in the other one is the Internet of things. Development this 

segment cannot be considered outside the global trends of digital transformation mation. By 2025, 

the annual contribution of the Internet things into the world economy can amount to from 4 to 

11 trillion USD. 

The use of digital technologies in the tourism industry and hotels and restaurants is rapidly 

gaining momentum. According to the World Tourism Organization, 89.6% of travelers are 

interested in using online travel services.  

                                                             
588 Ukraine 2030 is a country with a developed digital economy.  
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This indicator indicates a high level of digital competencies of Internet users in the field 

of tourism. The latest digital technologies that have been used in tourism activities include:  

- artificial intelligence;  

- big data technologies (Big Data), blockchain (blockchain); 

- Internet of Things (Internet of Things – IoT and IIoT – Industrial Internet of Things); 

- mobile applications, etc.  

Thus, the use of artificial intelligence, in particular recognition technology, provides 

additional convenience and increases the safety of staying in hotels around the world. Access 

to the rooms is done by means of a retinal scan or a scan fingerprints. Facial recognition technology 

improves the customer experience by personalizing services. In modern conditions, service 

personalization is one of the most important competitive advantages that cannot be obtained without 

digital technologies. 

By personalizing content, travel companies show travelers that are attentive to their needs. 

This is not only pleasant, but also beneficial for customers: this way they do not waste time 

on studying offers that are definitely not suitable for them. One of the most promising digital 

technologies is Big Data processing, blockchain.  

Blockchain is, first of all, the security of committing transparent transactions without 

the participation of banking structures of different countries, the chance of a sudden blocking 

of the card, while there is the possibility of protecting your cryptocurrency wallet with at least   

two-factor authentication. Currently, blockchain technologies are already widely used in the tourism 

industry. On the digital blockchain technology, platforms are built that are designed to track 

information in real time about free rooms in various hotels without the services of intermediaries, 

for paying for accommodation without charging a commission, booking tourist services without 

intermediaries, for managing customer identification, etc.  

Modern cognitive platforms make it possible analyze the behavior of a person directly 

in the process of communicating with him and draw operational conclusions. With the help 

of blockchain technology many processes are simplified. Another very promising area in tourism 

is the Internet of Things (IoT). The Internet of Things is one way travel companies can differentiate 

their offerings from the competition. 

 
Fig. 1. Advantages of blockchain over existing systems 

Source: generalized based on data589 

 

In recent years, the emergence of the blockchain and the fascination of many because of its 

potential to dramatically transform the way storage is used to data and other sources. 

                                                             
589 Sixtin, E. (2017). TUI tourism group will adopt Ethereum blockchain technology. 
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This technology promises to increase the transparency and security of transactions, forcing 

the hospitality industry to experiment with it. Ultimately, the blockchain is a tool for implementing 

a business model rather than a technology. Deloitte's research, based on data from blockchain 

professionals, shows that the benefits of using a blockchain include greater speed of operations, 

as well as new models and sources of revenue590. 

Blockchain can make access and storage important information is simpler and more reliable 

because responsibility for their storage is shared by the whole network. The use of blockchain 

in tourism focused on the following key areas: loyalty programs, insurance, systems identification, 

accommodation booking services and airline tickets, luggage tracking, systems payments. Consider 

the possibilities of technology on them example in more detail. 

1. Loyalty programs. Blockchain is capable increase the effectiveness of loyalty programs. 

Tourism industry (airlines, hotels, etc.) in relies heavily on incentive programs. Loyalty programs 

are created for their own customers to turn them into regular ones. Blockchain can also help with 

these programs, simplifying the process by allowing it is easier for customers to get information 

about their own loyalty points and allowing use their. It can also help fight fraud in this area. 

2. Insurance in tourism. Very promising direction for the introduction of distributed 

technology registers. Currently in the process of obtaining compensation for delayed or cancelled 

flight is associated with many problems, because of which travelers lose time and money. Help 

in smartGcontracts, specifics will be able to this situation which will allow you to pay automatically 

injured tourists insurance compensation, and also book new tickets591.  

3. Identity identification. Services Identifications are extremely important for tourism 

industry, and the blockchain could potentially become the industry standard for storing this 

information. Used as follows technology has the ability to dramatically reduce time check-in 

or queues at airports since a simple fingerprint or retina can replace the displayed document. 

4. Accommodation booking services, shopping air tickets. After the emergence of online 

platforms G booking travel industry significantly has expanded, and its weight in the market 

continues increase. If in 2017 the travel market was estimated at 630 billion dollars, then 

by 2022 year is projected to double it. Initially, online travel agencies promoted progress of the 

tourism industry, establishing direct contacts between customers and facilities real estate. However, 

growing consolidation service providers in this market over time led to a decrease in transparency 

and strengthening competition. As a result, the lion's share of power on this market is concentrated 

in the hands of several key associations that absorbed 2/3 of the world online tourism market. This 

led to the emergence of an environment where travelers do not can make their own travel decisions.  

5. In the service sector, in particular in the hotel and restaurant business, digital technologies 

must meet the requirements of security, speed, flexibility of operations and actions, which is their 

competitive advantage. Therefore, all involved digital marketing tools must be constantly monitored 

and updated. Given the above, consider the possibilities of digitalization of the hotel and restaurant 

business through the prism of digital technology trends (Fig. 2). 

Thus, the participants of the hotel and restaurant services market in cooperation with the hotel 

and restaurant business entities create different combinations of mutual communications and 

relationships. Depending on the type of behavior and interests of owners and management, 

available financial opportunities, different models are formed business: classic, adaptive and digital.  

The classical model is based on traditional principles and approaches of management, 

characterizes the predominance of individual approaches, personal conditions and direct contact 

with customers and partners, based on the concept of impression marketing.  

The adaptation model creates mechanisms of gradual influence on conditions, situations, 

partners, as a transitional status to the digital model. In essence, the adaptation model can be 

                                                             
590 Gaponenko, G. I. &. Vasilenko, V. Yu. (2019). Prospects for the use of blockchain technology in the tourism 

industry. Bulletin of KhNU named after V. N. Karazin. Series "International Relations. Economy. Local lore. Tourism". 

10. 193-199.  
591 Giancaspro, M. (2017). Is a ‘smart contract’ really a smart idea? Insights fr om a legal perspective. Computer Law 

and Security Review.  
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a symbiosis of classical and digital, which for the hotel and restaurant business is an effective 

option for reputational branding and marketing relationship formation. After all, service processes 

require different solutions: consulting, booking, registration, cleaning, calculations – digital; 

information, service at all stages of consumption of hotel and restaurant product, changes 

in reservations, conflict resolution, etc. – classic.  

 

 
Fig. 2. Model of the impact of digital technologies on the market hotel and restaurant services 

Source: generalized based on data592 

 

Thus, the digital model in the hotel and restaurant business can only serve certain business 

processes. 

The issues of digitalization of business processes in the hotel and restaurant business have 

become especially relevant in the context of the pandemic crown virus and related quarantine 

restrictions. the tourism and hotel and restaurant industries suffered a "clinical death" during 

the pandemic. Most experts note that unemployment is the main one segments of the industry 

reached 50-60%. Worldwide hotel occupancy fell by 85-95% in just a few weeks. At the peak 

of the corona crisis, the congestion of airlines decreased by about 75-80%, most carriers and 

network distributors have cut staff to the level of "minimum survival". Tour operators 

are overwhelmed by the flow of requests for cancellation of travel, and the processing time 

for applications for refunds has increased to 30- 90 days, which put the travel companies 

on the verge of bankruptcy "593. 

In the last 5-10 years in the restaurant business there is a trend of digitalization of all its 

components (online marketing, advertising, production process, food delivery and even its 

manufacture), which was named FoodTech. The spread of digital technologies has also transformed 

marketing approaches to sales of goods and services. In the digital market began to develop multi-

channel (in all possible sources of information) and psychological (more deeply and 

comprehensively studies the habits of modern market consumers) marketing. 

The digitalization strategy is considered as a basic component that provides the necessary 

flexibility and ability to adapt hotel and restaurant businesses to consumer needs and other 

requirements caused by various circumstances rapprochement of customers and manufacturers, 

manufacturers and suppliers, strengthening the reverse connections, expanding the range of services 

and market segments594. 

                                                             
592 Bosovska, M. V., Bovsh, L. A. &.Rasulova, A. M. (2021). Influence of digitalization on the market of hotel and 

restaurant services.  
593 Kravchenko, A. V. & Boyko, V. V. (2021). Digitization of the tourism industry in the post-covid-19 period. Efficient 

economy.  
594 Haustova, K. M. (2021). Digitalization as a basic component of the strategy of hotel and restaurant business 

development in modern conditionshttps.  
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The Internet of Things has been successfully applied in the travel industry to achieve the best 

match of travel conditions to the individual preferences of travelers. For example, this technology 

allows travelers to set the room temperature from their smartphone, order a service. Thus, the entire 

tourism industry is already undergoing cardinal changes. Moreover, the transformation is happening 

quite rapidly, for example, the creation of digital platforms fundamentally changes the relationship 

between the subjects of the tourism market, simplifying interaction between them and pushing out 

intermediaries. The active development of mobile technologies designed for travelers provides 

a wide range of functionality, including the purchase of air tickets, hotel reservations, navigation 

on the ground, providing background information about attractions, ratings of accommodation 

facilities, food. Digital transformation makes it possible to create new forms of tourism industry 

enterprises, spatially distributed network companies. In the conditions of the digital economy, 

a single information space is being created in the field of world tourism, new principles 

of information support and tourism management are being formed. Thus, digital transformation 

opens up new opportunities for the development of the tourism industry, providing an increase 

in the competitiveness of the industry. 

Foreign tourist and travel-com- companies actively and effectively conduct digital lization 

of their activities, receiving significant solid income. Asian countries, in the economy which 

tourism contributes significantly contribution, embarked on digital transformation 

at the government level. Sri Lanka organized a large-scale digital promotion of the country 

as an attractive tourist destination, thanks to which it is planned to attract 2.5 million tourists. 

Indonesia, in response to Airbnb's international expansion, has launched its own guesthouse and 

villa booking network, the Indonesia Travel Exchange (ITX), with more than 2,000 different 

households. There are dozens of technology start-ups in the tourism industry around the world that 

are striving to bring their original ideas to the industry. For example, the Cambodian plateau 

"CamboTicket" form via email allows you to reserve a place on ferries, in buses and private taxi 

services simultaneously in Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam. Thai startup Local Alike, which 

received an award from Booking.com, is promoting a new concept of local tourism: as part 

of online platform, the company plans to connect and advise local residents around the world who 

provide services to tourists. 

Many tourism startups are trying try to find their niche by concentrating on a certain type 

of tourism. For example, French platform "Tripnparty" allows travelers to search anywhere country 

authentic bars and pubs, about which usually only locals are well informed residents. In 2018, Bali 

hosted the Startup Weekend Bali contest, during which the best ideas in the field of tourism were 

selected. The list of winners reflects the trend to satisfy niche requests. At various mobile 

applications are offered, including those providing communication with local guides and drivers 

in Bali ("Travelis"), to purchase products from local farmers ("Finger Farm"), informing about 

Indonesian hotels that provide guests with clean water in a renewable container ("Botol Wisata") 

According to Google statistics, during the period Travel planning users make about 

400 search queries. This huge layer of data is actively used by travel companies in order 

to influence the decision of the traveler and thread it in favor of a specific route, companies and 

hotels. 78% of travelers in the world plan their trip online, which determines the prospects 

for the online tourism services market. The main share of domestic tourists in the process 

of planning and organizing trip used the Internet. 

In Europe, the services of tour operators with visits to the physical offices of companies are 

used by no more than a third of travelers. The rest plan the trip on their own using online services. 

In Ukraine the market develops taking into account world trends, so a similar situation will not 

force itself wait. Online sales will grow, and in two planes – self-compilation of the tour by buying 

tickets and hotels separately on the Internet, as well as buying already "collected" trips from tour 

operators online. E-sales will replace offline agencies, some of which will close, while others will 

reorient themselves to the digital environment. 

According to Booking.com, a third tourists around the world prefer to travel actions planned 

by artificial intelligence lecture, taking into account their previous general search queries, methods 
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and amounts payment, and other preferences. Half of the respondents does not attach importance 

to the person who discusses the trip with them - a chatbot or a live person, if the wishes are fully 

taken into account. Motivation to make a booking is also increased if the proposed artificial 

intelligence options meet the wishes of the traveler, which is confirmed by a large proportion 

of respondents. Hotels are also interested in offering potential customers digital services as quickly 

as possible, from the stage of choosing a room to paying for accommodation on the website 

or through a special application. Among the technologies currently being tested is Hilton Honors, 

which allows users to book hotel services through the application and adapt vacation according 

to your desires. The hotel business uses this information to automatically develop an individual plan 

for each guest on subsequent visits. 

Most of the currently used the moment of means of digitalization of the tourism sector 

occupied by applications. The first digital services for tourists appeared in the early 2000s and were 

focused on online booking of accommodation and buying tickets:  

Booking.com – the hotel aggregator gave potential customers the opportunity to see small 

hotels around the world, provided them with the widest access to the client base;  

AirB&B – repeated the success of Booking.com, creating a new market for apartment rentals;  

Uber, Gett – taxi aggregators, attracted a huge number of people to small businesses, gave 

them opportunities the ability to earn money using your own car and, at the same time, made taxi 

services much more accessible.  

Without the use of such platforms modern travel imagine complicated. With their help, 

confidence ratings between participants are automatically formed, allowing you to unite sellers and 

buyers of goods and services on the market as soon as possible, including when concluding 

transactions and making settlements, thereby eliminating intermediary links, minimizing the costs 

of production and exchange processes. 

In general, the use in the operation of platforms allow to significantly strengthen 

the relationship with the client (inform and accompany clients on the way), sell more services and 

increase their price; improve the quality services (smartphone as a key to the room, check-in 

at the hotel through the application, messaging with the hotel staff through the application), improve 

emotional perception (from- tag where you have been and sorting photos by places, reminders, 

directions and instructions at the airport, train station, port and on board the ship); create new 

opportunities for customer outreach and understanding (notifications, advertising, reviews), 

integrated for use in conjunction with social networks to identify personal preferences of the client 

and further searching for potential clients. 

Summarizing the elements of digitalization of tourism and hospitality in Ukraine and 

the experience of those countries that have already implement the concept of "Industry 4.0" in this 

industry, the model of a digital platform for the tourism and hospitality industry in Ukraine 

is shown in Fig. 4. The model of the digital platform "Tourism 4.0" is characterized 

by the following principles:  

- ultimate automation of all links;  

- is the maximum specific gravity and significant R&D bridge;  

- control of all subsystems and links carried out by an autonomous system with using 

the Internet of things;  

- all stages of the life cycle of a tourist of the product are provided with functional links 

in the form of a single interconnected whole, regulated in the online system feedback flows. 

Digitalization will become the main tool for achieving the strategic goal of Ukraine – 

an increase in GDP by 8 times, up to 1 trillion dollars. in 2030, that security of kindness, comfort, 

and the quality of life of Ukrainians on the river, which is higher than the average show in Europe. 

The potential of digitalization for development small and medium business in the tourism and 

hospitality industry depends on the financial and technological capabilities of each individual entity 

and the industry as a whole. Several key technological opportunities can be identified: 

1. Artificial intelligence – will provide the most personalized result when planning a trip. 

Based on information about the preferences of the client, offering solutions used by other travelers 
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hacks, AI systems can significantly simplify the organization of a vacation or travel, help save 

money.  

2. The Internet of Things is a key element of the service that provides a "seamless" journey – 

flight, transfer, hotel, car booking. By exchanging data, the devices can reduce any waiting time 

to a minimum, preventing problems ranging from running out of parking spaces to getting lost 

in an unfamiliar city.  

3. Robotization – technologies of bots, robots that can understand and work with people, are 

becoming more and more real. Cleaning robots – already the most common item of household 

appliances. By reducing the need for personnel, such a technique can significantly simplify, 

for example, the maintenance family hotel business.  

4. Voice technologies – effective speech recognition makes it possible to optimize many 

processes. Thanks to them, even a small family hotel can provide customers with round-the-clock 

service and eliminate language barriers.  

5. Blockchain – creating a "trusted digital environment", can significantly increase 

the reliability of orders, bookings and payments, ensuring the reliability of information tions and 

reviews about services. 

 

 
Fig. 4. Model of a digital platform for tourism and hospitality «Tourism 4.0» 

 

Tourism related companies influenced by new trends, one way or another, trying to collect 

information about transactions of their customers to personalize the re-slick offers. It is logical that 

attention airlines, hotel aggregators and other many tourism services attracted by technology 

blockchain. Potentially, it is capable of we want to change the sphere of tourism services – a request 

from travelers for reliability at travel planning will be satisfied with the help of blockchain. Data 

on ticket purchases, hotel reservations and loyalty programs will exist in one digital space and will 

help all parties involved in provision of services within one trip, focus on factual information 

customers and anticipate their desires. Of the market players associated with tourism, airlines are 

the most flexible. They are the first to see the benefits of introducing business innovations, and, first 

of all, payment innovations. 

It is thanks to information technology (IT) that the tourist product becomes more individual, 

more accessible and flexible for each consumer every year. IT solutions found application for tour 

operators and hoteliers, as well as for travelers. For example, VR technology allows you to travel 

without leaving home – many tour operators offer to visit "digital" landmarks, and in virtual tours 

the user is accompanied by a personal guide who tells about the sights.  
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The popularity of this type of pastime confirms for many the fair thesis that traveling 

in the virtual world can be no less interesting than real. AR-reality technology is used for easy 

navigation in an unfamiliar city: on the screen of a smartphone, the tourist sees important objects – 

attractions, restaurants and bars, municipal authorities (for example, the AR City application).    

AR-reality applications are able to locate and display traffic indicators, and AR browsers provide 

information about a specific object when you point the phone's camera at it. Some travel agencies, 

using MR reality technology, organize numerous excursions, for example, when travelers, standing 

near a landmark, use VR glasses to learn what it looked like hundreds or thousands of years ago. 

Fans of gastronomic tours will also find AR useful – it will suggest places with delicious food 

on the nearby streets, and when pointing the camera at the menu - will provide recommendations 

for selection. AR-reality applications in combination with machine translation systems allow 

tourists to feel more comfortable abroad. Suffice it to say the camera of the smartphone into 

unfamiliar characters and they are "converted" into clear text (for example, Wikitude or Layar 

applications). Today, with the help of such services, you can even translate custom content that 

takes into account idioms vernacular and dialects. Virtual reality is actively used in their business 

processes by large hotel chains on their sites595. 

Digital technologies in the hospitality industry are aimed at improving the comfort, 

convenience and safety of consumers:  

1) cars with an autopilot for excursions, excluding possible fraud and the occurrence 

of unpleasant situations;  

2) virtual glasses with which the client can visit the resort remotely. This innovation has 

already been successfully introduced by many hoteliers, and some travel agencies use virtual 

glasses when choosing a hotel for a client. A person feels real emotions during the show, and 

impressions from fir-trees determine the choice of the tour;  

3) an electronic key to a hotel room in the format of a mobile application. The phone receives 

a notification about the readiness or cleaning of the room;  

4) an electronic passport in a mobile phone. The tourist will be able to independently extend 

or obtain a visa online or quickly and easily perform other necessary procedures; 

5) chipping during flights, which simplifies the purchase of tickets and check-in for a flight. 

Accommodation facilities are actively exploring mobile applications using NFC technology 

(from the English. Near field communication – near field communication or near contactless 

communication) – a short-range wireless data transmission technology allows you to exchange data 

between devices.  

The first hotel to showcase the innovation was the Clarion Hotel Stockholm. NFC technology 

is changing the normal check-in process for accommodating guests at a hotel. At the set time, 

before arrival at the hotel or when he has already arrived, the guest receives a notification that his 

room is ready for occupancy and he can go through the registration procedure. After completing 

the online registration in the mobile application, the key to the number is activated. By attaching 

a mobile device to the electronic lock, the guest gets access to the room. Thus, the working process 

in the hotel is changing and becoming the most perfect in terms of safety and reliability, as well 

as convenient for guests and staff. 

The hotel industry enterprises actively use and develop various information technologies (IT):  

information terminals and 3D application modules for self-check-in and check-in guests 

at airports and hotel lobbies (Module Logus);  

the use of information technology and information applications for mobile phones, allowing 

the visitor to personally check in and out of the hotel, booking additional services, as well as access 

to the room without a key using a mobile phone, and many others functions.  

The ability to use BigData technologies has become one of the most necessary factors 

for a successful business. 

                                                             
595 Shevelyuk, M. M. (2021). Digitalization in the field of tourism: innovative trends and priority areas of development. 

Questions of Cultural Studies. 38. 226-235.  
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There are also innovative technologies that increase the efficiency of management decisions 

in the hospitality industry:  

1) Thanks to the Passive User Interface technology, it is possible to receive information about 

the actions of buyers from their mobile devices, and then process it using artificial intelligence. 

Major brands are already using this method. For example, the information obtained through 

the Passive User Interface is personalized content and adaptation of the price offer for each hotel 

visitor;  

2) Facebook, Instagram, which can lead online broadcasts. Mobile phones and apps have 

become part of everyday life, if you add virtual reality, there will be new opportunities. 

For example, many hotels already show rooms to customers without them visiting the hotel;  

3) the emergence of technologies for determining feelings on the retina. Practical application 

for advertising: the content can be selected taking into account the emotional state of buyers. 

For example, spa services in a luxury chain hotel; 

4) dynamic cost modification requires accurate analysis and clear calculations using 

innovative computer technologies. Already, prices on many sites and applications are constantly 

changing, it depends on the demand and activity of customers. 

A special role in the tourism and hospitality industry belongs to CRM (Customer Relationship 

Management) and customer analytics systems, which are not intended for customers, but are aimed 

at providing managers with a better understanding of customers, anticipating their requirements. 

and behavior, the creation of a new proposal, taking into account previous orders and characteristic 

types and forms of services. CRM system is a client database with which you can get complete 

information mation for each client, his solvency, consumer choice ram. Through such systems, 

companies can achieve higher service level. 

It is significant that CRM-systems are brought up to the number of business information 

systems. To that, with a method the argumentation of the payback of such systems, in the first 

place, is brought up to the standards of information systems (Table 1). 

 

Table 1. Standards of information systems in the hospitality industry 
Name Application 

ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) 

Recommendations for the provision of quality services, as 

well as processes and components needed to support them 

CobiT (Control Objectives for 

Information & Related Technology) 

Guidance in the field of IT, as well as audit and information 

security. Control and audit of all aspects of IT 

MOF (Microsoft Operations 

Framework) 

 

Management of information systems maintenance provided in 

in the form of service management functions (Service 

Management Functions) 

IPMA, PMI, PRINCE2 Project management methodologies 

ISO9000-9001 Quality Management 

Systems 

Standards that define system requirements regardless of 

industry specifics 

ISO 20000 Information Technology- 

Service Management (ITSM) 
 

Standards defining requirements for service management 

systems implementation of which provides guarantees of 
quality of IT services for consumers 

ISO 27001 Information Technology- 

Security techniques 

Standards in the field of information security management 

 

Source: generalized based on data596 

 

In many standards of corporate information systems it is necessary to allocate CobiT (Control 

Objectives for Information & Related Technology) entitled “Information and Related Technology 

Tasks”, developed by the IT Governance Institute (ITGI) and Information Systems Audit and 

Control Association (ISACA). It is in this standard that a balanced system of business indicators 

(BSC) is proposed – a system of indicators that combines long-term strategic goals and short-term 

tactics, indicators and activities that stimulate the implementation of the strategy. BSC should 

                                                             
596 Savchenko, O. V. (2017). CRM-systems of hotel and restaurant enterprises and views on evaluating their 

effectiveness. Bulletin of Khmelnytsky National University. 2 (2). 280-282.  
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be at the heart of every consumer segment, defined for CRM; monitor all channels of interaction 

with customers; prevent ineffective implementation of the strategy by implementing consistent 

actions and simultaneous evaluation of results on all major CRM processes and channels 

of interaction with consumers. The BSC focuses the evaluation system on four closely related areas 

of strategy implementation (prospects): financial results; consumers; internal organization (business 

processes); training and staff development. 

In addition to virtual, augmented and mixed reality technologies, other applications, services 

and technologies are used in the field of tourism. Hostels with automated check-in / check-out have 

appeared in many European cities. To track luggage, the traveler is offered so-called smart 

suitcases. Samsonite is working with Samsung on a project based on the idea of microchips 

embedded in luggage. Beacons will notify the owner of their location and will signal when hacking 

attempt. Another idea of the company – self-registered luggage, or smart luggage, has long been 

commonplace for the traveler. The passenger puts it on the tape, the built-in scales measure its 

weight, then "smart" the suitcase will send to the owner's smartphone a code by which you can pick 

up your things. Such ideas are used by companies such as Rimowa, Bluesmart597. 

Management digital technologies are also being actively introduced into the activities 

of tourism and hospitality enterprises. The main direction is analytics and scenario forecasting 

of financial and economic indicators depending on changes in the parameters of the external and 

internal environment. The introduction of such intelligent systems can significantly reduce the risks 

of making inefficient decisions, reduce negative consequences based on the implementation 

of preliminary measures to control and monitor significant factors of influence. Similar 

developments and solutions make it possible to improve the quality of strategic and tactical 

management of industry enterprises in the field of tourism and hospitality. 

Conclusions. Thus, the entire tourism industry and the hotel and restaurant business 

are already undergoing cardinal changes. And the transformation takes place rapidly, for example, 

the creation of digital platforms fundamentally changes the relationship between the subjects 

of the tourism market, simplifying the interaction between them and pushing out intermediaries. 

The active development of mobile technologies designed for travelers provides a wide range 

of functionality, including including, buying airline tickets, booking hotels, navigating the area, 

providing background information about attractions, ratings of accommodation facilities, food, etc. 

Digital transformation makes it possible to create new forms of enterprises, spatially distributed 

network companies. In the conditions of the digital economy, a single information space is being 

created in the field of world tourism, new principles are being formed information support and 

tourism management. 

The main aspects of digitalization of strategic development in accordance with new trends and 

lifestyles, which is formed in terms of integration processes:  

- digitalization of business processes (management, marketing, procurement, production), 

which allows you to optimize information flows, increases efficiency decisions made and 

the quality of goods and services;  

- formation and use of new, more efficient formats of logistics (fast delivery of products, 

services to the consumer), which involves the creation of new mobile applications and collaboration 

with the most progressive delivery companies in the local market;  

- creation of the most effective communication models for the promotion of goods and 

services, study of needs, problems and consumer preferences on the basis of direct contact; 

- monitoring and using new market development opportunities that appear in the context 

of digital progress.  

Thus, the strategy of digitalization of the hotel and restaurant business involves 

the development of a digital model of the enterprise, which is best adapted to the features, 

conditions of its work and aimed at achieving development goals enterprises through constant 

analysis, selection and selection of the most relevant alternatives. 

                                                             
597 Irish Examiner. (2016). LVMH to control luxury case maker Rimowa.  
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The enormous potential of the blockchain and its ability to transform the tourism industry 

make its study extremely important. Using blockchain technology, tourists will be able to plan their 

trips and hotel reservations through the conclusion of smart Gcontracts, thus eliminating 

intermediaries such as Expedia and Hotels.com. The advantage for the hotel business or airlines 

is that their customers' payments will come instantly, while payment providers often face failures 

that lead to inconvenience for customers. Thus, the tourism industry is facing ambitious task 

of innovative tourism development, active promotion on the world market of quality tourist product. 

The use of blockchain will simplify its solution, thus guaranteeing the buyer the quality 

of the tourist product. 

The use of CRM-systems by enterprises of the hotel and restaurant sector is becoming more 

widespread. Hotels and restaurants focus on new standards of service, new methods of competition, 

the struggle for the client intensifies. At the same time, evaluating the effectiveness of CRM, taking 

into account the introduction of automated systems of accounting and information analysis, carried 

out with an insufficient level of justification. It is necessary to develop an approach that would 

be at the intersection of strategic management, information technology management, financial 

management. Only in this case, we could highlight the impact of CRM performance on the degree 

of achievement of strategic goals of the enterprise through CRM technology, not forgetting 

the value aspect information system for employees and consumers. 
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3.8. MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF DIGITALIZATION OF BANKING 
 

In the era of digitalization, digital technologies are actively penetrating politics, economics, 

everyday life, public administration, society, and the sphere of public relations. The digital 

economy is being formed, where the main resource is information and intellectual capital. 

The introduction of digital technologies in all spheres of public life has intensified the emergence 

of new types of financial intermediaries, such as FinTech companies, which is accompanied 

by increased competition within the financial sector both internationally and domestically. And this, 

first of all, affected traditional institutions, first of all, banks. 

The dynamic development of information systems requires financial market participants 

to use innovative management methods and technologies aimed at determining the prospects and 

justification of development strategy in a digital economy. The intensification of these processes 

is accompanied by an increase in risk factors, which increases the social requirements 

for the activities of financial intermediaries, their reliability and stability. 

Global changes in the external environment encourage banks to strengthen their position 

in the financial market through the introduction of innovative banking services, raising standards 

of corporate social responsibility and business ethics, changing strategic priorities, goals and models 

of banking development. New technologies together with changes in the economy cause changes 

in the principles and rules of banking. The activity of banks is being transformed, the system 

of supranational regulation is being improved, the banking sector is being restructured, as a result 

of which banks' own business models are being reformed, new forms of banking associations and 

financial ecosystems are emerging. 

The level of digital industrialization in the management of the main banking processes 

in interaction with the client is constantly growing. To work effectively in the digital space, banks 

need to implement adequate business models for banking 

The digital economy opens up new opportunities for banks to put the customer at the center 

of the information development process. The main banking services include: settlement and cash 

operations, credit, currency, investment, deposit, trust and information. The rapid development 

of information systems allows banking institutions to automate their activities and develop remote 

banking mechanism via the Internet. These services are free for customers and can occur with any 

which point of the world, and their versatility allows it to be accessible to both physical, and 

for legal entities. It is determined that with the increase of types of banking operations the limits 

of distribution Digital banking is expanding, and as a result, new horizons are constantly opening 

up. Nowadays, using Internet_banking systems, it is possible to buy and sell non-cash currency, 

make non-cash payments, pay utility bills and track all banking transactions in your accounts. 

Both domestic and foreign scholars have dealt with the digitalization of banking. Special 

attention deserve the work of the following foreign scientists: D. Zimmerman, S. Carbo Valverde, 

D. Cliff, D. Rose and others. Among domestic scientists of special scientific value represent 

the works of the following scientists: Sheludko S. A., Bratkevich P. P., Semenog A. Yu., 

Tsirulyk S. V., Sokolova G. B., Veretyuk S. M., Pilinsky V. V., Kolyadenko S. V. and others. 

Significant problems with the vision of the concept of digitalization economy and directions 

of its development remain insufficiently disclosed. Available scientific achievements are 

incompletely found reflecting the modern views of scientists on the digital economy. 

Today, changes in the external environment of banks are influenced by the rapid development 

of technology and innovation. The Internet has become an integral part of society, the number 

of social networks has increased, innovative products and services have been invented, which have 

influenced the formation of new standards of quality and convenience for the consumer. In recent 

years, digitalization has become a current trend in the world economy. The result is economic 

growth in all countries of the world. Today, digital technology is a major factor in helping 

organizations grow and grow. The beginning of the pandemic led to new realities in which 

the entire banking sector found itself, as well as business, private customers and ordinary citizens. 

Everyone understood that working online is simple, fast and convenient. Therefore, last year 
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the process of remote customer service has been accelerated, thanks to which online services have 

become more active. 

However, some aspects of this problem are not fully understood Among other things, issues 

related to the management of banks in the context of digitalization of banking activities need more 

detailed research. 

The aim is to study the management of banks in the context of digitalization of banking. 

Object of study – there is a banking activity carried out in the conditions of functioning 

of digital economy. 

Subject of study – theoretical and methodological principles of management of a banking 

institution in conditions of digitalization of the economy. 

The banking sector is an important component of the financial market and plays a significant 

role in the country's economic activity. Digitalization of banking contributes to the introduction 

of economic, organizational, managerial, institutional innovations in banking institutions, thereby 

forming the preconditions and prospects for further development of the banking system in modern 

conditions, namely: creates opportunities to expand customer base, grow banking services and, 

accordingly, increase the profitability, financial stability and security of the banking institution. 

The banking system of any country consists of banks, institutions, complex relationships 

between them, complemented by relationships with the global financial market and the world 

economy. As intermediaries in the redistribution of financial resources through the transformation 

of temporarily free funds into investments, banks significantly increase the overall efficiency 

of production, contribute to the mobilization of sufficient financial resources, income, etc598.  

Today, the need to use digital technologies in banking is due to the following factors: 

1. Improving customer service, providing a wide range of banking services, as well 

as attracting new customers. 

2. Reducing the bank's operating costs and speeding up banking operations. 

3. Improving the competitiveness of the bank and improving the management of the bank. 

4. Increasing the banking market segment and expanding the bank. 

Digital banking, overcoming the spatio-temporal barriers to economic activity, provides 

online access to financial services and the realization of the growing financial needs of the client 

without actual physical access to the banking institution through remote identification. 

Currently, the spread of digital technologies is in all aspects of the banking business, which 

provides: 

- clearing operations; 

- trade and marketing operations; 

- cash management; 

- credit and deposit operations; 

- currency transactions; 

- use of ATMs and electronic money; 

- home service and banking by phone; 

- use of e-mail; 

- paperless document circulation within the bank; 

- securities transactions and the stock market; 

- analysis of the financial market and investments; 

- international interbank telecommunication systems. 

The network of commercial banks of Ukraine emerged and began its intensive development 

in the early 90's. The emergence of a large number of banking institutions and the transition 

to market relations have led to the problem of using modern information technology in the activities 

of banks. 

It is impossible to solve all these problems without the use of computer technology, modern 

software products and communications. 

                                                             
598 Vladika Yu. P., Bezugla L. S., Turova L. L. (2020) Achievements and new challenges in the activities 

of systemically important banks in Ukraine. 
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Therefore, today there is no bank that would not use modern information technology in its 

activities. To maximize the profits of the banking institution requires sound management of bank 

expenditures, aimed at reducing them. 

Thanks to modern digital technologies, each bank has real reserves to reduce administrative 

and other operating costs. These include: personnel costs, as well as related costs of taxes, fees and 

charges, costs of maintaining intangible assets, telecommunications and other operating services, 

as well as related costs of amortization of intangible assets, Other expenses. The largest share 

in administrative costs is occupied by staff costs. The main measures to optimize the cost of staff 

of a financial institution can be considered automation and optimization of business processes, 

which will restructure the organizational structure of the bank taking into account the priority goals 

and objectives of the business with a corresponding reduction of its redundant staff. 

To increase the speed of operations, each bank must develop Internet technologies. 

The development of such technologies will help the bank to attract new customers, speed up 

operations, as well as improve the quality of customer service. 

Modern technology has taken over almost the entire world space, which has led 

to the transformation of many social, economic, political and financial change. 

Digital technologies in the form of personal computers and the Internet already transformed 

work, education, management, entertainment, leisure, gave rise to new markets opportunities, 

leading to significant economic consequences in a wide range of sectors. The concept of "digital 

economy” belongs to business analyst Don Tapscott. In numerous examples, he demonstrates how 

the pair of " technology and business" will progress into technology business. Note the definition 

given by Tapscott: 

The digital economy is an economic activity that, unlike the traditional economy, 

is determined by network consciousness (netw o rked intelligence) and dependence on virtual 

technologies599. 

Effective functioning of the banking system is the key to stable development of any state. 

Improving the development of the banking system leads to the rational use of resources, which 

makes the state competitive benefits for participation in the global financial process. 

Today, modern technology has spread to every sphere of society: social, medical, economic, 

political and financial. Countries that have managed to introduce and to adapt their basic institutions 

to the conditions of the digital economy, to function successfully on the world market and show 

high results in world rankings. 

According to the Law of Ukraine "On Banks and Banking", banking activity – attraction 

of deposits of individuals and legal entities and placement of these funds on its own behalf, on its 

own terms and at its own risk, opening and maintaining bank accounts of individuals and legal 

entities600. 

Banking system, when the customer needs to sit in line with a large number documentation 

to make a payment or register a business loses its relevance as new financial technologies emerge 

that make data easier processes and create conditions for reliable and rapid solution of these 

problems. IN Under such conditions, banks face increased competition from new financial 

institutions projects that involve modern digital technologies in their activities Modern banks 

operate in a situation of rapid and irreversible changes in technology, competition for market 

of banking services with increasing number of non-banking organizations, changes in customer 

behavior and regulation. 

The concept of digital economy is complex and multifaceted in understanding the essence, 

so in the scientific and professional environment there is no consensus on the definition of this 

concept. 

                                                             
599 Savchenko M., Negolyuk Y. (2021) Democratization of the banking system in the development of digital 

technologies. 
600 Karcheva I. Ya. (2015) Modern tendencies of innovative development of banks of Ukraine in the context 

of the concept of bank 3.0. 
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The International Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) focuses 

on three key components of the digital economy: 

1) supporting infrastructure (hardware and software, telecommunications, networks, etc.); 

2) e-business (doing business and other business processes through computer networks); 

3) e-commerce (distribution of goods via the Internet). 

In the "Concept of development of the digital economy and society of Ukraine            

for 2018-2020", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on January 17, 2018 № 67-r, 

the digital economy means "activities in which the key factors of production are digital (electronic, 

virtual) data – both numerical and text. The digital economy is based on information and 

communication and digital technologies, the rapid development and spread of which affect 

the traditional economy, transforming it from an economy that consumes resources to an economy 

that creates them"601. 

Global and domestic experience shows that new digital technologies are the fastest to adopt 

and implement in the financial and banking sectors, which are leaders in digital transformation 

in the country. The digital transformation of the financial sector is based on two key priorities: 

- expanding financial inclusion and maintaining financial stability, which essentially 

characterize the potential opportunities and benefits of the introduction of new financial 

technologies; 

- expanding the relevant risks to cybersecurity, data preservation. 

Expanding financial inclusion brings greater availability of financial services to all categories 

of consumers due to increased competition in the financial services market, remote access, lower 

costs and faster transactions, additional services, etc. At the same time, the risks of data retention 

increase significantly. 

Today's banks, which intend to be competitive, are making great efforts to introduce new 

digital transformation technologies to become more dynamic, efficient and effective in meeting 

customer needs. The most important areas of digital transformation of banking institutions are: 

- digital banking – the implementation of financial services through mobile and online 

platforms, which improves the quality of the bank's work with the client, saves time and costs, 

increases the security of personal data, increases the speed and quality of services; 

- electronic payment systems that have a percentage or commission from the seller 

of the goods (borrower), who used the platform of this payment system; 

- instant online lending with loans to customers for the period before receiving cash 

payments; 

- peer-to-peer lending or P2P lending – a method of lending money to unrelated persons 

or "equal parties" without the involvement of a traditional financial intermediary (bank, other credit 

institution); 

- crowdsourcing – technology of mobilization of resources by means of information 

technologies for the purpose of the decision of the problems concerning business, the state, 

a society as a whole. Crowdsourcing as a financing instrument includes three areas: crowdfunding – 

mobilization of funds for projects without further participation in equity; crowdfunding – lending 

by individuals to other individuals or legal entities through special Internet sites; crowdfunding – 

mobilization of funds for the implementation of projects with subsequent participation in share 

capital; 

- the use of artificial intelligence and robo-advising – an automatic service with the help 

of robot advisors who select investment assets and manage the portfolio.  

Digitalization in banking is a set of modern economic, organizational, managerial, 

institutional innovations in various branches of the bank, which are related to the development 

of digital technologies. In conditions of growing and high competition, it helps to expand 

the customer base, increase market share in banking services, reduce costs, increase financial 

                                                             
601 On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and 

approval of the action plan for its implementation. 
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stability and security of the bank602. That is why in the XXI century modern banks offer a wide 

range of services, united by a common term – remote banking services. The advantage of such 

services is the provision of services to the client by means of telecommunications without his direct 

visit to the bank. Implementing and by developing remote banking services, the bank increases its 

efficiency activities and receives additional benefits for business through the sale of banking 

products and attracting new customers, and the customer receives banking services instantly and 

efficiently. 

The main attribute for the implementation of remote banking has become digital banking 

(or internet banking). The concept of digital banking should be understood as providing customers 

with a certain bank digital system through which they can perform various financial transactions. 

Digital banking, in turn, is divided into four types (Fig. 1). Its main advantage and, namely, 

why create online banking services, save time. Most banks allow it pay online for utilities, fines, 

tuition, transportation tickets, and top up mobile, make card transfers, including to your own deposit 

account. On-line such operations take a few minutes, while to address these issues in the offices 

would take several hours for both the client and the bank's managers. 

 

 
Fig. 1. Types of digital banking 

 

Digital innovations have been spreading around the world since the 1960s. The beginning 

of digital integration can be considered the automation of production and business processes. 

Further development of digitalization was in the mid-90's of XX century., Its characteristic feature 

then was the global penetration of the World Wide Web and mobile communications in society, 

which created the conditions for the development of the digital economy. Despite the large number 

of interpretations of the concept of "digital economy", researchers do not have a single opinion 

about its content. 

Modern domestic researchers in their works analyze the processes of development 

of the digital economy, for example, Yu. Onishchenko in his work identifies and characterizes 

the three stages of development of the digital economy603. 

In the banking sector, the features of digital transformation are analyzed by L. Kuznetsova, 

who identifies five main stages of development: the emergence of digital channels; creation and 

implementation of digital products; change of business models of banks; creation of artificial 

intelligence; construction of digital DNA. He notes that today the principles of the fifth stage 

of digital transformation of the banking business are only being formed by researchers from 

different sectors of the economy604. 

Modern banks operate in a situation of rapid and irreversible changes in technology, 

competition in the banking market with an increase in the number of non-banking organizations, 

                                                             
602 Kloba L. Mr. (2018) Digitalization is an innovative direction of banks' development. 
603 Onishchenko Y. I. Evolution of theoretical approaches to defining the essence of the definition of "digital economy". 
604 Kuznetsova L. V. (2018) Digital transformation of the banking business. 
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changes in customer behavior and regulation. As a result, banks and their current operating models 

will not be able to remain unchanged in the future, which is relevant to the proposed study. 

It should be noted that for a long time, before the introduction of digital technologies, banks 

used expensive unique hardware and software systems for their operations, which reduced 

competition from other financial intermediaries. With the advent of software solutions that give 

users access to mobile banking and the ability to use their own devices ("bring-your-own-device") 

and cloud platforms, expensive banking software is transformed – from an asset to a liability 

in the form of non-current outdated infrastructure, cost base and technological platform, which 

creates difficulties for innovative customer service and as a result – to the development 

of disintermediation processes. 

The term "disintermediation" (negative prefix "dis" and "intermediation" – mediation) is quite 

new in economics. It was first used in the mid-1960s in the United States and first emerged 

to  determine the outflow of funds from the deposits of financial intermediaries to invest    

in higher-yield investments. 

In recent decades, foreign authors have conducted research to study disintermediation 

in different countries and determine its impact on the economy, but in the context of digitalization, 

the active use of non-financial intermediaries banking leads to the need to clarify the definition 

of this phenomenon. 

In the New Economic Encyclopedic Dictionary, the concept of disintermediation is defined 

as: 1) refusal to mediate banks in the loan capital market in favor of the direct issue of securities; 

2) withdrawal by customers of deposits from the bank for investment in other monetary transactions 

during the period of rising interest rates; 3) outflow of credit resources outside the country's banking 

system; 4) the inability of financial institutions to perform their intermediary functions605. 

Thus, disintermediation is a phenomenon caused by economic, political and social factors, 

the result of which is the dysfunction of banking intermediation under the influence of digital 

technologies. Thus, disintermediation in the banking sector is manifested in the loss and reduction 

of the efficiency of the functions of banks as financial intermediaries. 

The problem is exacerbated by the intangible nature of the banking sector that facilitates and 

simplifies the use of digital technologies and the provision of banking services over the Internet. 

This is confirmed by the experience of developing economies, which last stage in the development 

of banking technology, which provided for the presence of a central server and related branches 

of the bank, and vice versa – immediately began to offer mobile services. For example, in some 

emerging markets, especially in Africa, payment and credit systems have emerged outside 

traditional banking structures and are supported by mobile operators such as Vodafone. 

A similar situation in the formation of competitive advantages may arise in developed 

financial markets, especially under the influence of adequate regulations. For example, intense 

activity after the crisis of European regulators is forcing banks in the region to make more radical 

changes in the products and services offered to customers. 

The modern world banking sector is undergoing radical changes under the influence 

of digitalization, caused by a large number of factors. Customers are using more and more channels 

to obtain banking services, using new platforms to interact with banks, so the digitalization 

of banking processes improves customer experience. 

The use of digital technologies and analysis of large data sets allows you to create 

fundamentally new banking products. Digital and technology companies (fintech companies, 

telecommunications players, IT companies) are entering the financial services market, and large 

traditional banks are creating ecosystems, focusing on the most profitable components within 

the banking value chain and beyond. 

The use of digital technologies and analysis of large data sets allows you to create 

fundamentally new banking products. Digital and technology companies are entering the financial 

                                                             
605 Amosha O. I., Moiseev G. V. (2008) New economic encyclopedic dictionary. 
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services market, and large traditional banks are creating ecosystems, focusing on the most profitable 

components within the banking value chain and beyond. 

Currently, the banking systems of the world's leading countries are adapting to the digital age 

of banking. The result of digitalization is the emergence of new innovative products and services. 

Interest in the banking system in terms of digitalization of the economy is due to the need 

to solve certain problems: 

1. Increasing competition in the market. Banks, as traditional market participants, 

are successfully competing with innovative companies that are more flexible and adaptable in terms 

of pricing policy and the development of new products and services. This is forcing more 

conservative banking institutions to abandon the dominant until recently paradigm of minor 

innovation. 

2. Reducing the cost of banking products and services. The introduction of new technologies 

reduces customer service costs by abandoning the extensive network of branches and offices and 

the transition to electronic interaction with both the customer and the regulator. 

3. Increasing the availability of banking services by introducing remote service mechanisms 

and lowering market entry thresholds for customers. 

4. Increasing the transparency of the economy and the effectiveness of measures to combat 

money laundering and terrorist financing. New technologies, such as in-depth analysis 

of transactions, collection of information about customer activity, allow more effective 

counteraction to illegal activities, without imposing additional costs on law-abiding customers. 

It should be noted that the banking sector of Ukraine is gradually mastering digital 

technologies, and this leads to the fact that service models are changing significantly. Digitization 

processes significantly increase the efficiency of banks by expanding the range of services and 

markets, offering new products and ensuring the transparency of banking operations. 

The cumulative impact of factors that determine changes in the banking sector (technology, 

customer behavior and regulation) is exacerbated by the fact that they often interact with each other. 

For example, technological change creates new opportunities for customer service that encourage 

further investment in the development of digital technologies. 

Similarly, changes in regulation lead to innovations in the field of customer service, as well 

as to structural innovations that change the nature of the activities of banks that are subject 

to regulation. At the same time, changing approaches and expectations change the very reality and 

perception of the role and importance of the banking sector by society. 

At the digital stage of development, the bank ceases to be an intermediary, it becomes 

an agent that provides the client with the service of access to the account and operations on it. 

Communication with the banking institution is limited to the provision of appropriate commands 

that are executed in the digital technology system. The client becomes in some way autonomous, 

independent of the bank. The most common types of domestic innovative banking products and 

features of their management are presented in Table 1. 

Using the Internet banking system provides several advantages, namely significant time 

savings by eliminating the need to visit the banking institution in person; the client has 

the opportunity to control their own accounts around the clock and, accordingly, when the situation 

in the financial market changes, to react immediately to these changes (for example, close a bank 

deposit, buy or sell currency, etc.). 

The advantages of Internet banking are: 

1. Perform operations on-line. 

2. Use the system around the clock without weekends and breaks, have access from any 

computer that is connected to the Internet anywhere in the world. 

3. No special software is required, only any Web browser is installed. 

4. Has the most simplified connection procedure and often free help (mostly for calls 

from landlines in Ukraine). 

5. Existence of the mechanism of mutual authentication of the bank and the client. 
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6. Ensuring the protection of customer transactions by using passwords stored in the system 

in encrypted form. 

7. The presence of constant control over the integrity and reliability of the transmitted 

information. 

8. Use of the client's electronic digital signature mechanism under all financial documents. 

9. Providing feedback to express wishes about the work of Internet banking. 

 

Table 1. Some types of domestic innovative banking products and features of their management 
Type of banking 

product 

Content / general characteristics of the latest banking products that are the result of 

digitalization 

Internet banking a key innovation of the coming decade, which is now offered to customers by most banks. 

Ukraine is among the top 10 European countries in terms of the number of users, but due to 

low regional penetration it still has significant potential for Internet audience growth in the 

future. This opens up great opportunities for banks, so experts are focusing on the 

development of remote banking. 

Mobile banking Thanks to the mobile phone, you can perform most transactions with your own accounts, it 

opens a wide range of services, in particular, account balance, payments, money transfers, 

loans from one individual to another, etc. According to experts, a mobile phone will replace a 

plastic card as a means of payment in a few years. It is with the help of NFC-chips built into 
the phone that the customer will be identified, so the need for a passport will disappear, 

because customer identification by the bank will be possible only with the help of the phone. 

Today, this trend has emerged in the US and European markets, where identification is 

already taking place even at the customer's e-mail address. 

POS-terminals in retail 

chains 

unlike Western countries, they did not lead to a global revolution in Ukraine's non-cash space. 

However, today's 15% of non-cash transactions with payment cards still make bankers believe 

in the strengthening of this trend in the next five years. In the future, POS-terminals will be 

installed by merchants themselves, as the payment will not be plastic cards, but information 

from NFC-chips built into the phone. Meanwhile, self-service terminals, which appeared a 

few years ago, are gaining popularity both in bank branches and abroad. 

" She 's 24" With the help of this product, the client can independently manage their accounts, get advice 

from a call center specialist, leave an application for the service, sign up for service in any 

branch of the bank. Virtually every "zone 24" is equipped with an ATM, CashIn 

replenishment module, and a telephone for accessing the information service. This area of 

banking continues to improve. 

E electronic balance introduction of this service in the bank's cash desks allows to reduce the cost of circulation of 
coins, as the balance of less than one hryvnia is credited to the customer's mobile phone or in 

the form of an electronic voucher. 

QR-banking This is an invention that allows you to easily and quickly pay bills for goods, services and 

online purchases without a plastic card, via a QR code for a contactless banking system. QR 

code (quick response code) - a two-dimensional image in which a certain text or numbers are 

embedded, and you can read information from it on any mobile phone with a camera and 

software. All you have to do is take a picture of the code, which is quickly recognizable via 

the mobile Internet, and a payment page will open where you can enter your password . 

P reasonable refueling PrivatBank's application, which allows you to refuel at the checkout without queuing without 

leaving the car. "Smart refueling" works as follows: finds the refueling by GPS-coordinates, 

then selects the column number, brand of gasoline and the number of liters or the amount to 

be refueled. Then the operation is paid through the telephone application online. This allows 

you to save time and pay securely . 

Send money the latest service that allows you to transfer money to the recipient's account by mobile phone 

number. The idea is that you don't need to enter a 14-digit number as before, just the 

recipient's phone number. Then the system works with man- 
the recipient, who must enter his card details and confirm the transfer. To do this, go to the 

application, enter your mobile phone number, amount and choose which card to debit. 

Importantly, the recipient can be a customer of any other Visa or Master Card bank . 

F otokasa novelty for smartphones. According to the photos of bills and utility bills, the bank employees 

themselves create all the necessary documents, which then come to e-mail as a scanned photo. 

All you have to do is take a photo of the receipt you need to pay for, send it to the bank by 

SMS and confirm the transaction . 

Privat24 for Google 

glass glasses 

the application of the future, with which you can pay bills for photos, transfer funds through 

voice functions, refuel at gas stations, pay for goods and services in stores and on the Internet, 

pay for restaurant orders, withdraw cash without a card at an ATM, etc. 
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Disadvantages of the Internet banking system: 

1. To conduct operations in the Internet banking system you need a special (usually one-time) 

password or password system or a special PIN code, as well as a certain number of electronic digital 

signatures. 

2. The security and confidentiality of information depends not only on the bank, but also 

largely on the client: the preservation of information can be guaranteed only if all security rules are 

met (non-disclosure of access passwords; restriction of access to electronic signatures). 

3. Using a client's logical name and password is a fairly simple way to authenticate it, 

which does not provide a high level of protection today. 

4. Cryptographic methods to protect data from unauthorized access are not always used 

in the storage and processing of banking information. 

5. There is a constant threat of distortion and interception of information. 

6. There are special hacking programs that allow attackers to carry out so-called "phishing 

attacks" on customer accounts; 

7. Commissions are paid for making payments using the Internet banking system. 

The COVID-19 pandemic came as a surprise and affected almost every area of business and 

economics. However, despite the many negative consequences, it also caused positive ones 

changes. The study "COVID19. "Sustainable" consulting group One Philosophy showed that 

pandemic has become a catalyst for the launch of new products or services 71% of organizations 

and 55% attracted new partners to create joint initiatives606. 

During the crisis, consumer habits change as the whole business switches to digital channels – 

and this is one of the main risks for banks that did not have time for gradual digital transformation: 

they had to immediately change their products and services. The purpose of digitization proved to 

be simple only for those banks that have long introduced digital banking in Ukraine have digitized 

their banking services online before the pandemic. Under the influence of quarantine restrictions, 

such banking institutions as CreditAgricol, Alfa-Bank Ukraine, Kredobank, Pravex Bank, Bank 

Pivdenny, Ukrgasbank and others launched (or completely rebranded applications) their Internet 

banking. 

Fidelity research National Information Services (FIS) showed that due to the onset 

of the pandemic, mobile banking traffic increased by 85% in April 2020, and new digital 

registrations increased by 200%607. Among the digital banking of Ukrainian banks, the leaders 

in the number of users were Privat24 from Privatbank (12 million), Oschad 24/7 from Oschadbank 

(4 million) and the Monobank project from UniversalBank (3 million). Rating of Ukrainian banks 

by the number of search engines queries on the Internet in 2021 are shown in Table 2. 

In order to facilitate the use of the latest IT technologies for participants in the financial sector 

and ensure the reliability of the IT infrastructure, the NBU implemented certain measures 

of the NBU Data Center Construction Project to build IT infrastructure (modernization of networks 

and storage systems). For simplification and savings in the storage of paper archives, measures were 

taken to create electronic archive of the NBU, in particular608: 

- a survey of the processes of providing for archival and archival storage of documents was 

performed; 

- the regulations of the systematization process for archival and archival storage 

of documents were approved; 

- equipment for digitization of archival documents of the NBU central office was purchased. 

An important place in banking began to occupy cybersecurity, because with the introduction 

new technologies, a new type of crime - cybercrime. In response, Ukraine accepted relevant laws 

and regulations governing this area and improving them more and more. 

                                                             
606 Visa and monobank launched selling payment cards with remote verification on cash supermarkets Novus (2020). 
607 Walden S., Foreman D. 5 Fintech Trends Likely to Stick Around After the Pandemic. Forbes. 2020. 
608 Report on the implementation of a comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine 

until 2020. 
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Table 2. Rating of Ukrainian banks by the number of search queries in 2021609 
Name of the bank Number of search queries, times 

PrivatBank 6078600 

Savings Bank 5079100 

Alpha Bank 2798100 

FUIB 2413800 

UKRSIBBANK 2079000 

Monobank 1759500 

OTP Bank 1058400 

 

In 2017, the Cyber Security Center of the National Bank of Ukraine was established, which 

combines and coordinates efforts in the field of cybersecurity and cybersecurity in the banking and 

financial sectors of Ukraine. Since 2018, part of the Center cyber defense of the National Bank 

of Ukraine operates a team to respond to cyber incidents in the banking system (CSIRT-NBU). 

In August 2019, the Center cyber defense of the National Bank of Ukraine and the State Center 

for Cyber Security State Service for Special Communications and Information Protection 

of Ukraine signed Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Cyber Security 

and Cyber Security, aimed at prevention, detection, effective response and counteraction current 

cyber threats, increasing the level of information security and situational awareness in the field 

of cybersecurity and cybersecurity. 

The banking system has changed a lot in recent years under the influence of the Internet. New 

banking services, Internet applications have led to the emergence of completely new types of banks, 

the so-called neo-banks. Neobanks are also called mobile banks, Internet banks, virtual banks, 

challenging banks, digital banks. The term "neobank" was first used in 2017, when it was called 

financial service providers based on FinTech companies610. 

In the work of non-banks we will understand financial and credit institutions, whose activities 

are carried out exclusively online. Compared to traditional banks, digital banks have no branches. 

The advantages of neo-banks compared to traditional banking institutions are shown in the Figure 2. 

 
Fig. 2. Advantages of non-banks 

                                                             
609 Top 20 digital banks in Ukraine. Banker of Ukraine Banker. 2021. 
610 Zhytar M. O., Zelinska V. S. (2019)Neobanking: foreign experience and Ukrainian perspective. 
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Today, neo-banks have the opportunity to obtain a banking license, or operate on the basis 

of one of the traditional banks, that is, in fact, non-banks buy services from financial institutions 

in bulk, and sell to users at retail. The first option is used by financial startups in the UK, the second 

option is used by other companies where obtaining a license is a very expensive and                  

time-consuming process. 

Today, the UK ranks first in terms of favorable conditions for the creation of neo-banks. 

The large number of financial technology personnel, access to a wide base of investors, regulated 

legislation, minimum taxes, and the unimpeded obtaining of licenses are the reasons that contribute 

to the creation of online banking in the UK. 

By 2021, the number of neobanks in the world will reach 300 units. Online banks do not have 

the costs associated with traditional conventional institutions. Thus, they tend to pass on these 

savings to customers in the form of lower fees, higher rates and improved digital banking products. 

But not all online banking is the same, and some offer better products and features than others. 

Conclusions. Under modern conditions, banks' activities should be based on the strategy 

of digitalization and management, on the basis of which each bank can determine its own 

competitive advantages or weaknesses and determine which market segments it can provide certain 

banking products. In Ukraine, the strategy of gradual closure of the retail network and the strategy 

of digitalization for 1-3 years are long-term. This is due to social, political, legal factors. 

It is psychologically difficult for a senior target group of clients to trust a bank that does not have 

a physical presence. Analysis of the digitalization of commercial banks will justify not only 

the current activities but also the further development of the bank as a business entity, to form 

the conditions for assessing the feasibility of management decisions taken in the future. 

An important factor influencing the stability of the banking system is the level of public confidence 

in banks. 

The digital bank must build a relevant (depending on the location and needs of the user) and 

trusting dialogue with the client and go where its customers are comfortable to communicate – 

in social networks. Social media marketing is the least expensive way to promote a brand / product 

globally and is one of the most promising tools. The digitalization of banking institutions, 

the introduction of innovative banking products and advanced marketing technologies are extremely 

important issues for further research. 

The main focus of the digital economy is the use of digital, communication and information 

technologies in the virtual world, which contributes to improving the country's economy and its 

investment attractiveness. 

The emergence of "neo-banks" as a new form of banking is associated with the significant 

development of Internet technology and the emergence of a new generation of consumers who 

actively use smartphones in everyday life and prefer total remote control with their own finances. 

That is why it is advisable to implement the concept of "digital DNA" of the bank, which is based 

on a comprehensive management system of digitalization processes, which includes: revision 

of business model and operational model of the bank, building an ecosystem of partnerships, 

modernization of customer interaction 

In the conditions of active development of digitalization, modern clients in the process 

of evaluating a financial institution no longer compare different banks, they compare experience. 

Although Internet banks are becoming increasingly popular in the world and in Ukraine, due 

to a number of their advantages over traditional ones, they also have many disadvantages. 

That is why to achieve the development of digitalization of Ukrainian banks should pay 

attention to the main components of modern digital banking management, namely: 

1. Multichannel banking. Everyone The channel needs its own set of workflows, content, 

screen design and other tools support. The work is repeated many times, and the end result 

is distributed through channels that are not interconnected. Instead of, to Create Digital Business 

Features for of each channel, the development of one and distribution on all channels through 

becomes actual central hub. This requires a central multi-channel platform digital banking 

for interaction with customers through any point of contact. 
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2. Modular banking. Thanks to the modular architecture banks can innovate quickly and 

according to customer needs. Modular architecture gives the bank the opportunity go beyond 

responding to market realities and actively create them together with the client. 

3. Open banking. Banks need to open their application software interfaces. Used properly, 

it can help them improve their products and services. Open banking has several elements: access 

to connections; distributed work; single production; common meaning; wealth management. 

4. Smart banking. Effective segmentation, targeting and tracking is done by collecting data 

from a variety of sources and their analysis to create effective statistics. 

Each customer receives a product or service adapted to his individual needs, through 

the channel most suitable for them or selection channels. This approach manages consumer 

satisfaction by adapting as a product, and sales channel to their needs in any moment of time. Each 

of these four components is a fundamental algorithm for successful management in the digital 

economy regarding the banking industry of the future. 

That is why in order to achieve the development of digitalization of other Ukrainian banks 

it is necessary to introduce the main components of modern management digital bank, namely: 

multichannel banking, modular banking, open banking and smart banking. Each of these four 

components are a fundamental algorithm for successful governance in the digital economy 

regarding the banking industry of the future. 
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3.9. THE IMPACT OF DIGITAL MARKETING AND FINANCIAL TECHNOLOGIES 

ON THE DEVELOPMENT OF THE INFOCOMMUNICATION SPHERE 

AS A COMPONENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 
 

3.9. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ, МАРКЕТИНГОВИХ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА РОЗВИТОК ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ, ЯК СКЛАДОВОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

В сучасному динамічному середовищі різко змінюється роль інфокомунікаційної 

сфери, відповідно видозмінюються та вдосконалюються використовувані методи та 

технології. Сучасний інфокомунікаційний простір дає змогу активно співпрацювати 

державному та приватному сектору, владі та бізнесу, і найголовніше на рівні країни 

розбудовується  економічний та фінансовий простір завдяки інфокомунікаційній сфері.  

В нинішніх умовах розвиток інфокомунікаційної сфери як складової інноваційної 

інфраструктури це запорука успішної діяльності не тільки будь-якого підприємства а й 

держави в цілому. Очевидним є факт, що інфокомунікаційні технології дають можливість 

суттєво підвищити ефективність розв’язання різноманітних задач маркетингового, 

фінансового або цифрового характеру. Розвиток інфокомунікаційних технологій та їх масове 

впровадження є необхідною умовою розвитку сучасного динамічного суспільства.  

Підвищення рівня розвитку інфорокомунікаційної сфери на макроекономічному рівні є 

комплексним завданням, вирішення якого потребує загальної підтримки суспільства як з 

боку держави, господарюючих суб’єктів та зацікавлених громадян. Питанням розвитку 

інфокомунікаціцної сфери присвячені праці зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких 

особливо слід виділити. Значний науковий доробок зробили сучасні науковці: 

Безверхий К. В., Безугла К. О., Бузак Н. І., Дульська І. В., Жук В. М., Ковальчук Т. Т., 

Марко І. Ю., Марко Є. І., Мних, Є. В., Панькова К. В., Пелешко Н. М. та деякі інші. 

Незважаючи на прийняття Закону України «Про національну програму 

інформатизації»611, ступінь розробленості проблематики розвитку та удосконалення 

інфокомунікації українського суспільства й досі залишаються не визначеними. Нині 

практично відсутня комплексність досліджень щодо особливостей інфокомунікаційної 

сфери, як складової інноваційної інфраструктури.  

Розвиток інфокомунікаційної сфери в країні та впровадження новітніх технологій в усі 

сфери суспільного життя, діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, бізнесу, домогосподарств розглядаються як пріоритетні напрямки 

державної політики. Ринок інфокомунікаційних технологій перебуває в стані активного 

становлення та повинен стати основою для учасників у побудові інформаційного суспільства 

в Україні. Тут актуальності набуває необхідність вирішення проблем забезпечення учасників 

та його суб’єктів повною достовірною інформацією щодо усіх сфер діяльності для підтримки 

процесів прийняття управлінських рішень, сприяння становленню державності, підвищення 

продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного 

використання інформаційних технологій, зростання економічного потенціалу регіонів, 

покращення соціально-економічних та екологічних умов життя людини. У більшості 

сучасних досліджень, що стосуються процесу інфокомунікацій та створення інформаційного 

суспільства, спостерігається різне відношення до ролі інформаційного чиннику у соціально-

економічному розвитку України та недостатньо повно розглядається його вплив на розвиток 

інноваційної інфраструктури. Тому дослідження у даному напрямку є актуальними та 

потребують подальших наукових рішень. 

Останнім часом сформувалась негативна тенденція до різкого відставання вітчизняної 

економіки від рівня економіки розвинутих держав світу у сфері інфокомунікації, 

технологічного розвитку та продуктивністю виробництва, що викликане низькою 

                                                             
611 Закон України «Про національну програму інформатизації». 
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ефективністю механізмів стимулювання до розвитку інноваційної інфраструктури. Внаслідок 

цього спостерігається значний ризик стримування розвитку інфокомунікаційної сфери як 

складової інноваційної інфраструктури. 

Підґрунтям для формування інфокомунікаційної сфери є маркетингові, фінансові та 

цифрові технології, що дають можливість розвиватись технополісам, технологічним паркам, 

інноваційним центрам тощо. Інфокомунікаційна сфера – це потужний інструмент впливу на 

розвиток окремого підприємства, галузі, або в цілому держави612. Обчислювальна та 

комунікаційна техніка, телекомунікаційні мережі, бази і банки даних та знань, інформаційні 

технології, система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництво технічних 

засобів інформатизації, системи науково-дослідних установ та підготовки 

висококваліфікованих фахівців є складовими національної інформаційної інфраструктури і 

основними чинниками, що забезпечують економічне піднесення. Як показує досвід інших 

країн, використання інформаційних технологій сприяє забезпеченню національних інтересів, 

поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих 

технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних 

відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. 

Національна інформаційна інфраструктура, створена з урахуванням світових тенденцій і 

досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції України у світове співтовариство613. 

Науковець Безугла К. О.614 у своїх дослідженнях проводить аналіз сучасного стану 

сектору інформаційних технологій в Україні, на основі найбільш авторитетних міжнародних 

оцінок щодо ступеня та перспектив розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

Безверхий К. В. стверджує, що удосконалення управління економікою підприємства в 

ринкових умовах господарювання, проведення заходів з реформування його суб’єктів, 

потребують створення ефективної системи інформаційного забезпечення управління 

витратами виробничо-господарської діяльності підприємства і пошуку нових підходів до 

вирішення удосконалення облікового механізму615  

У своїх наукових розробках Н. І. Бузак свою увагу зосереджує на проблемах, які 

виявлені при аналізі систем обліку і контролю затрат на впровадження інформаційних 

технологій, а саме: непридатність класифікації затрат для побудови системи інформаційного 

забезпечення управління ІТ-проектами, неузгодженість планових і облікових моделей; 

відсутність методики формування узагальненої інформації у системі обліку; відсутність 

чіткого розмежування затрат на впровадження інформаційних технологій між структурними 

підрозділами підприємства в обліку; відсутність ефективної методики фінансування            

ІТ-проектів; недосконалість системи контролю; унеможливлення мотивації і оцінки 

діяльності працівників підрозділів підприємства616. 

Дослідження Жук В. М.617 присвячені методологічним аспектам обліку 

інтелектуального капіталу в аграрному секторі економіки. У наукових доробках В. М. Жук 

стверджується, що завдяки інтелектуалізації в сільському господарстві, отримано значні 

досягнення в галузі біотехнологій, генетики, селекції, кібернетики. Проблемними питаннями 

методології бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу у вітчизняному аграрному 

секторі є зокрема: наявність невідображених в балансі об’єктів інтелектуальної власності, 

невизначеність терміну корисного використання, відсутність системи документування 

                                                             
612 Дерій В. А. Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію. Вісник 
ЖДТУ, 2014, № 3 (69). С. 50-56. 
613 Безугла К. О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки. 

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2013. Вип. 18. С. 42-55. 
614 Там само. 
615 Безверхий К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний 

аспект: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 276 с. 
616 Бузак Н. І. Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій: автореф. дис. … 

к.е.н.  спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) К., 2009. 20 с. 
617 Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: монографія. Київ: 

ННЦ ІАЕ, 2009. 648 с. 
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процесу комерціалізації інтелектуального капіталу, неправильне трактування правової та 

економічної суті цього капіталу, неоднозначність методології визначення вартісних 

показників для цілей бухгалтерського обліку, відсутність методики інвентаризації 

(ідентифікації) прав на об’єкти інтелектуальної власності та дискусійний характер питань 

амортизації таких об’єктів тощо618.  

Вплив маркетингових технологій на розвиток інфокомунікаційної сфери розглядає 

відомий науковець К. В. Панькова, яка вважає, що основне призначення системи 

інфокомунікації маркетингу полягає в пошуку методів збору, обробки та систематизації 

інформації в розрізі складових маркетингової діяльності підприємства як учасника 

економічних взаємовідносин, та його внутрішньогосподарських процесів, ефективність яких 

безпосередньо пов’язана з маркетинговою концепцією підприємства. Тому елементи системи 

інформаційного забезпечення маркетингу повинні, з однієї сторони, відображати 

послідовність організації маркетингової діяльності на машинобудівному підприємстві, з 

іншої – спрямовувати її на досягнення поставлених цілей619. 

Процес маркетингового управління базується на інформації, що по своїй суті є 

складовою інфокомунікаційної сфери, її розвиток залежить від ступеня використання 

сучасних досягнень в галузі інформатики і кібернетики. Маркетингові технології в 

інфокомунікаційній сфері дозволять обґрунтовувати ефективні управлінські рішення із 

врахуванням реальної ринкової ситуації та потенційних інвестиційно-інноваційних 

можливостей. Маркетингові технології у інфокомунікаційній сфері повинні бути 

безпосередньо пов’язані із управлінською системою, центральним завданням якої є завдання 

регулювання. У той же час важливим завданням інформаційного забезпечення маркетингової 

діяльності є умови для структуризації маркетингових даних, де ключовою позицією є 

розробка рішень із концентрації та розподілу інформації на рівні всього підприємства, в 

межах якого вирішальної ролі набуває інформація стратегічного і прогнозного характеру з 

метою інноваційного розвитку. Тут особливого значення набувають маркетингові 

інформаційні потоки, які залежать від системного функціонування підприємства та 

інформаційної взаємодії із постачальниками та покупцями. Виділення такої окремої 

складової інформаційної сфери як маркетингова орієнтація дозволить змістити акцент на 

інформаційному забезпеченні формування взаємовідносин з органами державної влади, 

податковими, виконавчими органами, а також покупцями та продавцями.  

Крім того, в діяльності підприємств використовуються також цифрові та фінансово-

економічні елементи, які для інтеграції та ефективного управління потребують 

інформаційного взаємозв’язку та відповідного інформаційного простору, що дозволить 

централізовано керувати асортиментом, обсягом і збутом виробленої продукції, товарними 

потоками, забезпечити моніторинг ринку, скоординовано розвивати взаємини з 

постачальниками і покупцями. Це підтверджує високу залежність між ефективністю 

маркетингових трансакцій і рівнем їх інформаційного забезпечення, що визначаються 

можливостями накопичення та активного використання інтегрованих інформаційних 

ресурсів. 

Відомі науковці у напрямку інформатизації Т. Т. Ковальчук, І. Ю. Марко, Є. І. Марко 

стверджують, що саме економічна інформація зумовлює процес проектування, планування, 

узгодження, контролю необхідних та назрілих різновидів господарської підприємницької 

діяльності, яка за умови підпорядкування стратегічним цілям та пріоритетам держави 

націлена на задоволення макроекономічних і суспільних потреб620. Також, ними 

стверджується, що загальновизнаним фактом є взаємозалежність між темпами та рівнем 

                                                             
618 Там само. 
619 Панькова К. В. Маркетинг як нова сучасна концепція управління, напрями його інформаційного 

забезпечення. Competitiveness: economics, marketing, management: Collective monograph. C.E.I.M., Valencia, 

Venezuela, 2016. С. 30-38. 
620 Ковальчук Т. Т., Марко І. Ю., Марко Є. І. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний 

контекст): монографія. Киів: Знання, 2011. 255 с. 
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розвитку інформаційних технологій і фінансово економічним розквітом країни. Але це 

відбувається за умови, коли інформація використовується, як необхідний та важливий 

макроекономічний ресурс, розвиває і посилює ринок економічної інформації. Недооцінка 

важливості всебічного розвитку ринку економічної інформації чи неправильна обрана 

стратегія інформатизації та запровадження телекомунікаційних й інтернет-технологій 

прирікає таку державу на хронічне відставання та стрімке падіння у напрямку рівня 

глобальної периферії621.  

Є. В. Мних, Н. М. Пелешко вважають, що додаткові «витрати із впровадження 

інформаційних технологій і систем виправдовуються новою якістю і ефективністю 

маркетингової політики. Тільки системні інтегровані оцінки є достатніми для визначення 

поведінки суб’єктів господарювання в умовах ресурсних обмежень. З іншого боку, 

моніторинг ресурсних обмежень передбачає пошук альтернативних економічних проектів, за 

якими максимізується результат мобілізації економічного потенціалу цих суб’єктів 

господарювання»622.  

Важливий науково-аналітичний внесок у процесі дослідження та аналізу цифровізації 

зроблено науковцем І. В. Дульською, яка проводить глибокий комплексний аналіз витрат 

бюджету на цифровізацію, і яка наголошує на тому, що з активізацією регіональної 

децентралізації постає питання визначення джерел фінансового забезпечення заходів 

цифровізації базових галузей у регіонах623.  

На думку І. В. Дульської попри увагу держави до вирішення проблем е-урядування в 

Україні, значні обсяги фінансових ресурсів, які держава спрямовує на ці цілі, заходи усіх 

гілок влади часто залишаються фрагментарними, недостатньо системними і 

результативними. Це підтверджує відставання країни по ряду міжнародних рейтингів, 

особливо щодо тих їх частин, які характеризують роль держави як у процесі створення 

необхідних умов цифровізації, так і її використання624. 

У процесі інфокомунікації активно співпрацюють всі суб’єкти соціально-економічної 

системи, адже вона значною мірою сприяє підвищенню інтенсивності суспільного 

виробництва, рівня добробуту, якості життя. Але, у цьому процесі найвагомішу функцію 

виконує держава, оскільки активно впроваджуючи, регулюючи та захищаючи держава 

сприяє налагодженню більш ефективної взаємодії між своїми підрозділами, з громадянами, 

бізнесом, а також забезпечує інноваційний розвиток базових галузей економіки. Однак 

оцінити реальний обсяг витрат громадян, бізнесу та держави за усіма рівнями дуже складно, 

оскільки рівень оприлюднення інформації дуже низький625.  

Погоджуючись з думкою І. В. Дульською, що питома вага витрат держави через 

центральні органи виконавчої влади, що безпосередньо працюють в інфокомунікаційному 

середовищі, є незначними в порівнянні з центральними органами виконавчої влади які 

відповідають за сектори, які мають пріоритетне бюджетне фінансування – охорона здоров’я, 

освіта, культура, аграрний та інфрастуктурний сектори, про що свідчать дані Таблиці 1. 

Нажаль, наведені дані свідчать про різке зменшення бюджетних витрат на Державного 

агентства з електронного урядування, що є вкрай незадовільним показником. Але й 

позитивним є те, що інші витрати Державного бюджету для центральних органів влади на 

інфокомунікаційну сферу. Але їх не суттєве зменшення лише покриє інфляційні знецінення 

та витрати на утримання апарату як у 2018 році так і 2019 році. 

Інфокомунікаційна сфера протягом наступного десятиліття має сприяти зростанню 

ВВП більш ніж в два рази, оскільки нові технології починають становити велику частку 

                                                             
621 Там само. 
622 Мних Є. В., Пелешко Н. М. Науковий рівень аналітичного забезпечення креативного менеджменту. 

Економічні науки. Сер. “Облік і фінанси”. 2012. Вип. 9 (2). С. 425-431. 
623 Дульська І. В. Бюджетне забезпечення цифровізації у рамках e-урядування в Україні. Економіка і 

прогнозування, 2019. № 1. С. 51-69. 
624 Там само. 
625 Яценко М. С. Інфокомунікації як чинник соціально-економічного та науково-технічного розвитку України та 

її регіонів у контексті розбудови інформаційного суспільства. Економіка: реалії часу, 2012. № 1 (2). С. 143-146. 
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ринку. Найбільші обсяги витрат будуть припадати на телекомунікаційні технології та нові 

технології. Протягом наступних 5 років зростання витрат на традиційні технології буде 

залежати від чотирьох видів платформ: хмарних, мобільних, соціальних і великих даних / 

аналітики. У той же час економія витрат, створювана хмарою і автоматизацією, призведе до 

збільшення інвестицій у нові технології, такі як штучний інтелект (AI), робототехніка, 

AR / VR.  

 

Таблиця 1. Витрати Державного бюджету України на інфокомунікаційна сферу  

у 2017-2019 рр. 
Центральні органи виконавчої влади млн. грн. 

2017 2018 2019 

Державний бюджет, з нього 841402,8 991930,7 1112130,0 

Державне агентство з питань е-урядування 249,0 151,5 48,4 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації 

61,6 97,3 86,6 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації 

2027,9 2338,5 2925,4 

Міністерство інформаційної політики 261,8 862,1 5456,4 

Міністерство культури 4282,8 6420,8 6989,8 

Державний комітет телебачення і радіомовлення 1473,5 863,0 1097,9 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 47,6 104,9 124,9 

Державне агентство з питань кіно 516,0 520,7 521,2 

Український інститут національної пам’яті 26,7 62,9 127,3 

Державна спеціальна служба транспорту 498,0 564,7 801,3 

Міністерство аграрної політики та продовольства 9442,3 12075,7 13858,1 

Міністерство інфраструктури 916,9 3234,4 3050,6 

Державне агентство інфраструктурних проектів 2,0 10,6 2106,6 

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 1108,8 1902,3 1705,3 

Джерело: 626. 

 

Частка витрат на технології безпеки нового покоління також буде продовжувати 

зростати. Не зважаючи на тенденцію швидкого зростання ІКТ, виникає ряд питань, 

пов’язаних зі складністю їх впровадження. Серед основних бар’єрів варто виділити: високі 

витрати на розробку нових технологій, проблеми у сфері кібербезпеки, відсутність 

необхідної інфраструктури або погано налагоджені зв’язки між її елементами, незрілість та 

непередбачуваність деяких технологій, відсутність або недосконалість законодавчої бази для 

регулювання процесів, пов’язаних із застосуванням ІКТ (наприклад, блокчейн)627.  

Очікувана користь від застосування інфокомунікаційних технологій у виробничому 

процесі та повсякденному житті передбачає: збільшення ефективності обробки «великих» 

даних, оптимізацію виробничих процесів та їх автоматизацію, перехід від традиційних 

датацентрів до централізованих хмарних аналогів, збільшення обчислювального потенціалу 

сучасних суперкомп’ютерів, нові можливості для створення пристроїв «розумного» будинку, 

підключення до мережі важкодоступних регіонів, збільшення ємності носіїв інформації і 

зниження вартості зберігання даних628.  

Відповідно до даних, що надають міжнародні консалтингові агентства, в 

інфокомунікаційній сфері виділяють такі глобальні технологічні тренди: розвиток технологій 

штучного інтелекту; хмарні обчислення; робототехніка; інтелектуальні речі (у т.ч. Інтернет 

речей); інтелектуальні додатки; квантові та периферійні обчислення; оптика вільного 

простору; технології кремнієвої фотоніки; доповнена та віртуальна реальність; технології 5G 

та 6G; блокчейн; фінтех технології; цифрові екосистеми.  

                                                             
626 Дульська І. В. Бюджетне забезпечення цифровізації у рамках e-урядування в Україні. Економіка і 

прогнозування, 2019. № 1. С. 51-69. 
627 Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Рожкова Л. В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні у 2018 році. Аналітична довідка. Київ, УкрІНТІ, 2019 р. 80 с. 
628 Там само. 
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За прогнозами аналітичних компаній, найбільшим буде ринок технологій штучного 

інтелекту. За даними аналітичного моделювання, проведеного McKinsey Global Institute 

наприкінці 2018 року, штучний інтелект може здійснити додатковий внесок у щорічне 

зростання ВВП на 1,2% протягом як мінімум наступного десятиріччя. До 2030 року штучний 

інтелект може забезпечити додаткову глобальну економічну активність у розмірі $13 трлн., 

що призведе до збільшення його повсюдного вкладу вусі галузі поряд із впровадженням 

інших перетворюючих технологій. Нині вклад технологій штучного інтелекту у світовий 

ВВП становить близько $1 трлн.629.  

Аналітики також припускають, що близько 70% компаній у всьому світі запровадять 

принаймні одну форму штучного інтелекту до 2030 року в рамках масштабування своєї 

діяльності, а значна частина великих підприємств буде використовувати повний спектр 

існуючих інновацій для посилення діючих напрямів бізнесу.  

Хмарні обчислення розділені на три категорії: інфраструктура як послуга (IaaS), 

платформа як послуга (PaaS) і програмне забезпечення як послуга (SaaS). На сьогодні 

найбільшим сегментом хмарної індустрії є SaaS і, відповідно до прогнозів, ця тенденція 

збережеться у майбутньому.  

У 2017 р. світовий ринок SaaS склав $104 млрд. За даними експертів, до 2027 року він 

зросте до $ 346 млрд., а середньорічний темп зростання складе 25,9%. 

 Крім того, прогнози розвитку ринку вказують на те, що до 2022 року зростання ринку 

хмарної робототехніки складе більше ніж 20% і обсяг ринку хмарної робототехніки виросте 

до $ 21,78 млрд. до 2022 року.  

Очікується, що ринок послуг 5G виросте з $ 53,93 млрд. у 2020 р. до $123,27 млрд. 

до 2025 р. при сукупному річному темпі зростання 18% протягом прогнозованого періоду. 

Передбачається, що зростаючий попит на надійні послуги зв’язку з мінімальними 

затримками й тенденції до зростання в області міжмашинного зв’язку дозволять ринку 

послуг 5G продовжити розширюватися.  

Обсяг ринку інтелектуальних додатків у 2017 р. склав $7,33 млрд., а до 2023 р., згідно з 

прогнозами, він досягне $46,98 млрд., збільшившись за сукупним річним темпом зростання 

на 32,9% протягом прогнозованого періоду. Основними факторами зростання ринку 

інтелектуальних додатків є зростаюче число користувачів смартфонів по всьому світу, 

зростаюче впровадження технології штучного інтелекту і зростаюча тенденція реклами на 

основі мобільних додатків630. 

Отже, розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних факторів 

підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави. 

Інфокомунікаційні технології відіграють у цьому випадку особливу роль. 

Так, передбачено у  стратегії сталого розвитку держави до 2020 року забезпечення 

стійкої динаміки зростання економіки на основі проведення структурних реформ за вектором 

«Програми розвитку інновацій» з метою зміцнення інституційної спроможності інноваційної 

інфраструктури, основою якої виступає сфера інфокомунікацій. Стратегічна програма 

передбачає, що необхідною умовою для розвитку діджиталізації суспільства є можливість 

підключення його суб’єктів до Інтернету631. Але, за нинішніх стімких темпів діджиталізації 

підключення до Інтернету недостатньо. Для того, щоб отримати максимальний ефект з 

повного спектру можливостей в Інтернеті, треба мати широкосмуговий доступ (ШСД). 

Відповідно до «Стратегії 2020», реалізація національної стратегії з метою подальшого 

розвитку інформаційного суспільства в Україні як інновативного суспільства передбачає: 

- підвищення рівня обізнаності населення у комп’ютерних технологіях, та можливість 

широкого їх впровадження і використання соціальнокультурній сфері й інших секторах 

економіки на основі розробки та впровадження відповідних галузевих і міжгалузевих 

програм;  

                                                             
629 Там само. 
630 Там само. 
631 Стратегія сталого розвитку України 2020. 
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- мінімізація цифрової нерівності в доступі громадян України до електронних 

комунікацій та інформаційних ресурсів як «першого рівня» (доступу нових користувачів), 

так і «другого рівня» (доступу існуючих користувачів), що пов’язано із соціально-віковим 

розривом через низькі доходи, особливо певних категорій громадян, та географічно-

культурологічним розривом, що потребує реалізації компенсаційного механізму (субсидій) 

операторам на підключення за доступними цінами, враховуючи рівень доходів населення 

тощо.  

Відповідно до «Стратегії 2020», інституціонально-технологічний рівень спрямований 

на створення цілісної правової системи щодо632:  

- зобов’язань (регуляторні) із надання універсальних послуг на оператора 

телекомунікацій із істотною ринковою перевагою не тільки у сфері фіксованого зв’язку, але 

й мобільного зв’язку і швидкісного доступу до Інтернету з урахуванням принципу 

«технологічної нейтральності»;  

- запровадження механізмів розвиток ринку індустріального Інтернету на основі 

розробки галузевих стандартів із забезпеченням прискорення гармонізації національного 

законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу;  

- удосконалення механізмів захисту прав споживачів телекомунікаційних послуг у 

разі припинення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій.  

На адміністративно-економічному рівні, створення національних цифрових 

інформаційних ресурсів передбачає633:  

- зменшення бар’єрів входу на ринок через обтяжливі процедури виходу на ринок 

телекомунікацій на основі удосконалення ліцензування у сфері телекомунікацій;  

- удосконалення механізмів нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій, що 

спрямовані на запобігання порушенням і зниження потенційно можливого тиску на суб’єкти 

господарювання;  

- зміцнення інформаційної безпеки та кібербезпеки на основі доктрин і міжнародних 

сертифікатів у сфері управління інформаційною безпекою;  

- розвиток електронного урядування на основі програми з надання електронних 

адміністративних послуг.  

Завдяки цифровим інформаційним ресурсам, здійснюється активний обмін даними між 

такими об’єктами, як: держава-бізнес, держава-громадянин, держава-держава. Є певний 

перелік послуг, обов’язкових для надання їх онлайн, відповідно до Директиви ЄС. Для 

бізнесу це соціальні внески співробітників, корпоративний податок, ПДВ, реєстрація нової 

компанії, подання статистичної інформації, митні декларації, екологічні дозволи, 

держзакупівлі. Для громадян перелік більш розширений – ПДФО, пошук роботи, соціальні 

привілеї, особисті документи, реєстрація авто, громадські бібліотеки, заява в міліцію, заявка 

на дозвіл будівництва, свідоцтва на шлюб та народження, заявки на вступ до ВНЗ, зміна 

адреси, сервіси охорони здоров’я.  

Стратегія сталого розвитку в Україні впроваджується та функціонує відповідно до 

принципів реформування цифрових комунікацій сектора ЄС:  

1. Сприяння розвитку конкуренції та можливість запровадження в разі потреби 

національним регуляторним органом функціонального розподілу в обслужувані 

інфраструктури і надані послуг.  

2. Удосконалення регулювання шляхом реорганізації роздрібного та оптового ринків 

сфері електронних комунікацій та послуг.  

3. Зміцнення внутрішнього ринку та інтеграція до загальноєвропейських правил за 

рахунок координації регулювання в державах – членах ЄС.  

4. Покращення захисту споживачів за рахунок розширення спектру прав споживачів 

електронних комунікаційних послуг: відкритість інформації про ціни; полегшення переходу 

клієнтів від одного сервіс-провайдера до іншого; полегшення доступу до електронних 

                                                             
632 Там само. 
633 Там само. 
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комунікаційних послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями; обов’язок 

операторів інформувати своїх клієнтів у разі існування ризику розкриття персональних 

даних клієнтів; боротьба зі спамом, шпигунськими програмами тощо634.  

Висновки. Отже, відзначені стратегічні завдання створення сучасної інноваційної 

системи, що включатиме технологічні та наукові парки, венчурні фонди, мережі трансферу 

технологій тощо, потребує запровадження механізмі державно-приватного (публічно-

приватного) партнерств в інноваційній сфері та має бути спрямовано на законодавче 

встановлення стимулюючих особливостей для нових виробництв, а також компаній сфери 

інфокомунікацій. Так, через запровадження ефективних стимулів для розвитку сфери 

інфокомунікацій і підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку з метою 

переходу на інноваційний шлях розвитку країни та забезпечення трансформації державної 

інноваційної політики шляхом прискорення запровадження інфокомунікаційних технологій і 

розвитку національних інформаційних ресурсів. Тому, необхідність розвитку сфери 

інфокомунікацій є однією з пріоритетних у планах забезпечення розбудови інноваційної 

інфраструктури, ефективна діяльність якої гарантує взаємодію суб’єктів і об’єктів 

інноваційної діяльності, а також доступ до різних інформаційних ресурсів, що, в свою чергу, 

дозволить підвищити ефективність використання інноваційного потенціалу країни. 
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3.10. METHODS AND MODELS FOR ESTIMATING EXPORT POTENTIAL 

BY EXAMPLE INDIVIDUAL PHARMACEUTICAL ENTERPRISES OF UKRAINE 

 

3.10. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Експортна діяльність є складовою виробничо-фінансової діяльності підприємства та 

характеризується повною самостійністю у виборі іноземного контрагента, товарної 

номенклатури, у визначенні вартості контракту, обсягів, ціни та термінів постачання. Тому 

ключове значення набуває дослідження факторів, що впливають на ефективність проведення 

експортних операцій. 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, присвячених аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, вивчення такої економічної 

категорії, як експортні можливості підприємства, видається недостатньо повним635.  

На етапі формування експортного потенціалу підприємства впливають фактори 

внутрішнього стану, до яких відносять: систему стратегічного планування підприємства; 

систему маркетингового планування; організацію виробництва та умови праці; рівень якості 

виробленої продукції, робіт і послуг; рівень витрат і ціну; інноваційну політику; частку 

імпорту в ціні експортного асортименту; фінансовий стан підприємства. 

Фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і 

виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і 

розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти, 

тощо). Фармацевтична галузь у розвинутих країнах належить до числа найбільш динамічних 

і рентабельних, але водночас виступає як особливий сегмент ринку, що регулюється 

державними органами влади, а також контролюється страховою медициною. 

У сучасній економічній літературі існують різні підходи до класифікації факторів, що 

впливають на експортний потенціал. Виділяють кілька груп факторів: характеристики 

підприємства (розмір, міжнародна компетентність, міжнародний досвід роботи, тощо), галузі 

та ринку; психологічні характеристики; вибір цільового сегмента. 

Глобалізація світової економіки призводить до того, що велика кількість підприємств 

стикається з жорсткою конкуренцією на національному ринку. Шукаючи шляхи зміцнення 

своїх позицій, вони виходять за межі національного ринку. У сучасних умовах нормально 

розвиватися можуть тільки ті підприємства, які мають своєчасну інформацію про їх зовнішнє 

та внутрішнє оточення, тому визначення експортного потенціалу підприємства сьогодні є 

своєчасним і важливим, що вимагає нових підходів до кількісної оцінки його рівня. 

Кожне підприємство, яке створене з метою отримання прибутку шляхом реалізації 

виробленого товару, має свій власний експортний потенціал, який відображає здатність 

компанії бути конкурентоспроможною та ефективною. Наразі, в умовах бурхливої 

глобалізації, експортний потенціал набуває все більшої уваги науковців як економічна 

категорія та об’єкт аналізу, оскільки розвиток зовнішньоекономічних зв’язків та активна 

зовнішньоекономічна діяльність мають все більшу вагу на розширення можливостей 

підприємства. 

Слід зазначити, що терміни «експорт» та «експортний потенціал» часто розглядаються 

як синоніми, і мають на увазі реалізацію товарів і послуг на міжнародному ринку. Так, 

наприклад, «потенціал експортний» зазначається в економічні енциклопедії: здатність 

єдиного народногосподарського комплексу країни виготовляти максимальну кількість 

конкурентоспроможних товарів на світовий ринок, надавати якнайбільше якісних послуг і 

                                                             
635 Богдан Н. С. Основні аспекти адміністративної відповідальності працівників фармацевтичної галузі в 
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№ 3. (51). – С. 34-38.;  

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О. П. Гребельник. – 4-те вид., 

перероб. і допов. – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 452 с. 
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виконувати необхідну кількість робіт на замовлення іноземних країн і компаній»636. Однак 

це визначення обмежує себе лише кінцевим результатом роботи – експортом, ігноруючи інші 

аспекти поняття. 

Проаналізувавши роботи вітчизняних авторів можна дійти висновку, єдиного 

розуміння дефініції «експортний потенціал» немає, проте існує декілька підходів до його 

визначення. 

Як головний чинник формування міжнародної конкуренції, експортний потенціал має 

відображення в роботі таких вітчизняних та іноземних авторів, як Л. П. Серова637, 

О. Г. Мельник638, Т. В. Ус639, А. А. Мазаракі640, О. Чукурна641, Н. Дубровіна642, 

Т. Несторенко643 та інші. 

Однак, незважаючи на значну кількість праць присвячених цьому питанню, тема 

експортного потенціалу підприємств фармацевтичної галузі й досі є актуальною, оскільки 

більшість країн світу наразі ставлять здоров’я нації головним пріоритетом. 

Основною метою даної праці є проведення теоретичного обґрунтування щодо 

формування експортного потенціалу фармацевтичного підприємства та визначення 

можливих методів та моделей для його оцінки для окремих фармацевтичних підприємств 

України.  

Основне значення дефініції «експортний потенціал» залежить від одного з чотирьох 

чітко сформованих підходів, який найбільше імпонує автору. Так, представники 

компаративного підходу, який можна назвати «класичним», найбільшу увагу приділяють 

можливостям підприємства виробляти конкурентоздатну продукцію, та успішно реалізувати  

її на іноземному ринку. Сам підхід базується на роботі М. Портера про теорії конкурентних 

переваг»644. 

Статистико-економічний підхід використовується вченими при вивчені процесу 

здійснення експортної діяльності. Підхід дозволяє виявити внутрішні і зовнішні фактори, що 

мають відношення до системо-утворюючих елементів і зв’язків, які формують експортний 

потенціал. 

Ресурсний підхід базується на аналізі структури і кількості ресурсів підприємства, його 

представники головною ціллю ставлять максимізацію ефективності виробництва, розвиток 

реклами і менеджменту, побудові взаємовигідних відносин із партнерами645. 
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Прихильники системно-структурного підходу головну увагу приділяють дослідженню 

внутрішніх процесів підприємства, які здатні відображати його діяльність та вплив у 

зовнішньому середовищі 646. 

Представники функціонального підходу вважають, що експортний потенціал в першу 

чергу повинен бути орієнтований на кінцевих споживачів, тобто задовольняти потреби 

іноземних ринків у готовій продукції. 

На нашу думку, найбільше імпонує системно-структурний підхід, оскільки він не 

відокремлює експортний потенціал від інших потенціалів підприємства, розглядаючи їх як 

цілісну, взаємозалежу систему, яка націлена на максимізацію ефективності в усіх сферах 

діяльності – найбільш повно він розкривається в роботі А. А. Мазаракі647. 

Не дивлячись на розбіжності в трактуванні самого терміну, науковці поєднуються в 

думці, що експортний потенціал є однією із складових економічного потенціалу 

підприємства, який являє собою «сукупність чинників, які характеризують силу, джерела, 

спроможності, кошти, запаси та інші резерви, які можуть бути використані в економічній 

діяльності648, інакше кажучи економічний потенціал являє собою складну систему 

функціонування підприємством, яка складається з сфери діяльності (фінансова установа, 

аграрне, промислове підприємство, тощо), напряму розвитку (вітчизняний або закордонний 

ринок) і видами ресурсів (науково-технічні, трудові, природні, тощо). 

Сучасні дослідження економічного потенціалу характеризуються переважно ресурсною 

домінантою, тобто експортний потенціал розглядається як спроможність підприємства 

виробляти конкурентоспроможні товари, базою для чого слугує його цінність для 

споживачів, відмінність від інших – «фішка» та ефективність самого підприємства649. Проте, 

на нашу думку, такий підхід неповністю дозволяє розкрити багатогранність економічного 

потенціалу підприємства, оскільки не бере до уваги потреби та інтереси інших країн і їх 

агентів, обмежуючись лише ресурсною складовою.  

Розглянемо особливості формування експортного потенціалу фармацевтичної галузі. 

Зазначимо, що фармацевтична промисловість – важливий сектор економіки країни, який є 

показником її економічного і соціального розвитку. Нині фармацевтична промисловість є 

найрозвинутішим сектором хімічного комплексу України, яка привертає увагу інвесторів. 

Інноваційний розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості є одним з ключових 

напрямів модернізації економіки України, оскільки здоров’я нації – це важливий складник 

національної безпеки.  

У той самий час фармацевтична промисловість, дедалі більше стає глобальної. У 

виробництві одного лікарського препарату може брати участь значна площадок, 

розташованих у різних країнах, що також є базовим принципом інтеграції у світові 

ланцюжки доданої вартості. У ряді випадків до реєстраційних документів включається 

більше одного виробничого майданчика з метою зменшення ризиків припинення 

виробництва та обумовленої цим нестачі препаратів на ринках. Один майданчик може мати 

кілька ліцензій на виробництво, що викликає необхідність повторних інспекцій. Таким 
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чином, жоден регуляторний орган не в змозі проінспектувати всі виробничі майданчики, що 

беруть участь у ланцюжку фармацевтичного постачання. 

З огляду на це регуляторам слід прагнути до взаємного визнання та використання по 

можливості даних інших контрольно-наглядових органів на засадах аналізу ризиків. Щоб 

полегшити взаємне визнання результатів інспекцій та скоротити кількість повторних 

інспекцій, необхідно подальше зближення процедур інспектування та уніфікація принципів 

організації уповноважених органів у різних країнах та економіках. 

Міжнародне керівництво ICH GCP, прийняте 10 червня 1996 р. для гармонізації вимог 

до планування, проведення, обробки даних та підготовки звітності клінічних досліджень, 

описувало обов'язки та очікування всіх учасників клінічного дослідження, включаючи 

дослідників, моніторів, спонсорів та міжнародні регуляторні органи, та було розроблено для 

забезпечення єдиної образи вимог до клінічних досліджень з метою подальшого взаємного 

визнання результатів країнами – учасницями ICH (The International Council for Harmonisation 

of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use). 

В даний момент актуальною версією є друга редакція Керівництва (ICH GCP E6 R2) 

від 30 листопада 2016 р. Для забезпечення взаємного визнання результатів клінічних 

досліджень лікарських препаратів країнами, що розглядаються як потенційні експортери, 

необхідно домогтися, щоб всі учасники клінічних досліджень повністю виконували вимоги 

наказу Міністерства охорони здоров'я України. 

Слід зазначити, що нерозуміння ступеня відповідальності різних рівнях (спонсор, 

дослідники, пацієнти), брак ресурсів (засобів, кваліфікованого персоналу, часу, тощо), 

небажання прийняти неминуче (витрати, терміни, трудовитрати) – ці та інші чинники 

призводять до негативним для вітчизняних фармацевтичних компаній результатам аудитів та 

інспекцій різного рівня, що здійснюються у тому числі щодо міжнародних досліджень, що у 

подальшому формує негативне ставлення зарубіжних регуляторів і визначає низький рівень 

довіри до результатів досліджень, які в Україні. Ще однією складовою у вирішенні 

зазначених проблем може бути розробка на державному рівні заходів щодо підтримки 

фінансування або компенсації витрат у разі успішного проведення клінічних досліджень 

лікарських препаратів у країнах, що є потенційними імпортерами. 

В умовах глобалізації світового господарства та міжнародних економічних відносин 

підвищується роль і значення зовнішньоекономічної діяльності як для економіки країни в 

цілому, так і для суб’єктів господарювання. Реалізація експортного потенціалу підприємств 

обумовлено насамперед тим, наскільки вихід підприємств на міжнародні ринки буде не лише 

добре продуманим, усебічно обґрунтованим, а і випливатиме з довгострокових цілей. Таким 

чином, експортний потенціал тісно пов’язаний із стратегічним управлінням підприємством 

як суб’єкта міжнародного бізнесу. 

Задля подальшого дослідження експортного потенціалу як головного фактору розвитку 

підприємства, необхідно визначитись із методами оцінки експортного потенціалу. Однак 

єдиного методу оцінки експортного потенціалу компаній досі немає. Існуючі методики 

зробив спробу систематизувати та згрупувати Т. В. Ус, намагаючись об'єднати їх у два 

підходи – статистичний та динамічний 650. Статичний підхід передбачає можливість 

виявлення внутрішніх та зовнішніх факторів, дозволяє створити систему показників та 

параметрів потенціалу, оцінити сучасний стан потенціалу підприємства. 

Динамічний підхід дозволяє відслідкувати процеси зміни потенціалу – його 

формування, використання, можливі шляхи розвитку та їх наслідки за допомогою системи 

індикаторів та змінюваних критерії у стані потенціалу. 

Проте, сучасні науковці часто звертають увагу, що існуючі методики кількісної оцінки 

недостатньо дослідженні, оскільки не завжди враховуються особливості процесу 

виробництва, спеціалізації підприємства при оцінці ефективності експорту. Так, наприклад, 

                                                             
650 Ус Т. В. Сутність та аналіз методичних підходів до оцінки експортного потенціалу підприємства / Т. В. Ус // 

Глобальні та національні проблеми економіки. – 2020. № 22. – С. 119-127. 
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існує проблема відсутності інформаційної бази – коли більшість авторів моделює показники 

без зазначення засобів і джерел для їх розрахунку, що значно знижує цінність таких робіт. 

Ще одним прикладом слабкої інформації бази та відсутності визначених критеріїв 

оцінки може слугувати праці авторів В. В. Дружиніної та Л. В. Різніченко, О. М. Вакульчика 

та Д. П. Дубицького та інших651. 

За В. В. Дружиніною та Л. В. Різніченко, екпортний потенцал слід розраховувати 

шляхом додавання показників виробничого потенціалу, коефіцієнта 

конкурентоспроможності продукції, коефіцієнта попиту на продукцію на міжнародному 

(світовому) ринку та коефіцієнта пропозиції на продукцію на міжнародному (світовому) 

ринку. Виробничий потенціал підприємства пропонується розраховувати шляхом складання 

суми коефіцієнта технології виробництва та потенціалу ресурсного, переробних виробництв, 

виробничої структури.  

Ресурсний потенціал знаходиться шляхом обчислення суми сукупного обсягу 

інвестицій, рівня підприємницьких здібностей менеджера-організатора та вартості трудових і 

матеріально-технічних ресурсів652. 

Експортний потенціал розраховується лише за 4 показниками:  

- валютна ефективність експорту; 

- ефективність експорту; 

- економічний ефект експорту; 

- економічна ефективність експорту. 

На відміну від них А. Савіцький пропонує розраховувати експортний потенціал за 

математичною формулою (1)653: 

 

𝐸𝑛𝑛 = 𝐸𝑛 𝑘𝑝 ∗ 𝐼𝑛 ∗ 𝛽 = 𝐸𝑛 𝑘𝑝 ∗ (КП ∗ ОЗ ∗ ВК) ∗ 𝛽,    (1) 

 

де 𝐸𝑛р – експортний потенціал підприємства у грош. од.; 

𝐼𝑛 – інтегральна оцінка експортної конкурентоспроможності підприємства; 

КП – зважена середня кількість працівників (персоналу) підприємства; 

ОЗ – зважені основні засоби підприємства; 

ВК – зважений власний капітал; 

β – поправочний коефіцієнт. 

Для виявлення показників експортного потенціалу, необхідно проводити попередній 

моніторинг, що складається з трьох етапів: 

Підготовчий етап – під час етапу визначається структура експортного потенціалу 

підприємства, формуються вхідні данні для проведення моніторингу, визначаються фактичні 

дані. 

Другий етап оброблення інформації – характеризується виключенням дублюючихся, 

аномальних та маловаріабельних показників, стандартизуються інші значення. 

                                                             
651 Мельник О. Г. Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу / О. Г. Мельник 

// Проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 226-231;  

Орловська Ю. В. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій 

інтернаціоналізації / Ю. В. Орловська // Економічний простір. – № 74. – 2019. – С. 42-52;  
Савіцький А. В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів підвищення якості продукції / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – Т. 1. – С. 166-168;  

Ус Т. В. Сутність та аналіз методичних підходів до оцінки експортного потенціалу підприємства / Т. В. Ус // 

Глобальні та національні проблеми економіки. – 2020. № 22. – С. 119-127. 
652 Орловська Ю. В. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі стратегій 

інтернаціоналізації / Ю. В. Орловська // Економічний простір. – № 74. – 2019. – С. 42-52. 
653 Савіцький А. В. Формування конкурентного потенціалу підприємства в системі впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів підвищення якості продукції / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – Т. 1. – С. 166-168. 
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Далі, етап систематизації – під час якого відбувається структурування отриманої 

інформації шляхом використання методів багатовимірного шкалювання та факторного 

аналізу. 

Виділяють також такі напрямки оцінювання ефективності експортної діяльності: 

Ринкова результативність експорту; 

- бюджетна ефективність; 

- виробничо-технологічна ефективність; 

- ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності; 

- соціальна ефективність; 

- фінансова результативність; 

- результативність маркетингово-збутової діяльності; 

- результативність зниження (скорочення) експортних ризиків; 

Отже, проаналізувавши існуючі роботи можна дійти висновку, що немає узгодженої 

системи оцінки ефективності експортного потенціалу – відсутність визначених критеріїв 

оцінки та слабкість інформаційної бази приводять до того, що автори у своїх дослідженнях 

притримуються власних розроблених етапів, критеріїв та систем оцінки, які більше ніде не 

індексуються. Це певною мірою ускладнює спробу адекватно оцінити потенціал, який, в 

умовах пандемії Covid-19, має головне значення для підприємств фармацевтичної 

направленості. 

Не дивлячись на актуальність ефективного експортного потенціалу фармацевтичних 

підприємств під час коронакризи, досі майже немає досліджень, які б були орієнтовані на 

ринок медичної продукції – існуючі дослідження орієнтовані або на експортний потенціал 

країни, або на потенціал продовольчої сфери як однієї з головних експортних галузей 

України654. 

Проте, цінність таких досліджень для потенціалу фармацевтичної галузі полягає в 

оцінці наслідків COVID-19 для держави, оскільки економіка взаємопов’зана між собою і 

обмеження впливають на всі її сфери. 

Зокрема, рекомендації щодо нарощення експортного потенціалу підприємств, зокрема: 

«Працювати над продажами через онлайн платформи, що стало особливо актуальним у 

період пандемії Covid-19. Можна використовувати існуючі онлайн платформи електронної 

комерції, які пакетно надають послуги з просування, логістики і доставки продукції за 

певний відсоток.  

У той же час розробка найбільш відповідного варіанту методики оцінки експортного 

потенціалу є дуже важливою для підприємства, оскільки дозволяє вибрати правильну 

зовнішньоекономічну стратегію для визначення реальних можливостей і резервів збільшення 

експортного виробництва продукції, що дозволяє підприємству поліпшити свої фінансові 

результати і зміцнити фінансовий стан. Розвиток експортного потенціалу підприємства є 

дуже складним явищем і багатоплановим процесом. Експортна діяльність суб’єктів 

підприємництва кожної країни впливає на політичні та економічні інтереси інших країн, 

тому при побудові її концепції враховується безліч факторів і коло інтересів кожної країни. 

В даний час оцінка факторів розвитку та формування експортного потенціалу 

підприємств має першорядне значення у питаннях їх виживання на міжнародному ринку. 

Успішна міжнародна діяльність підприємства потребує застосування комплексних методик 

оцінки експортного потенціалу. Існуючі методологічні підходи до вказаної оцінки мають 

свої унікальні риси, переваги та обмеження. Для комплексного дослідження стану 

                                                             
654 Серова Л. П. Управління експортним потенціалом підприємства: автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук / Л. П. Серова. – Київ: Київський національний торговельно-

економічний університет, 2002. – 22 с.;  
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внутрішніх факторів підвищення якості продукції / А. В. Савіцький // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2019. – № 5. – Т. 1. – С. 166-168. 
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експортного потенціалу підприємства постає питання поєднання певних існуючих методик у 

контексті розбудови прогнозної моделі оцінки цього потенціалу.  

Такий підхід врахує переваги існуючих методик і дозволить створити оптимальну 

модель оцінки експортного потенціалу підприємства з урахуванням умов сучасних 

інтеграційних процесів України. 

Конкурентоспроможність фармацевтичних підприємств України на зовнішніх ринках 

залежить в значній мірі від їхнього фінансового потенціалу та фінансового стану. Ці фактори 

є важливими при використанні внутрішніх резервів підприємства, таких як стабільно 

високий чистий прибуток та запозичених резервів від інвесторів, для яких важливим є 

інвестиційна привабливість підприємства, його рентабельність і надійність.  

Зміцнення експортного потенціалу є одним з пріоритетних напрямків розвитку 

фармацевтичної промисловості в Україні. Проте, слід зазначити, що існують певні проблеми 

щодо можливості конкуренції українських підприємств на зарубіжних ринках. 

За період 2010–2020 рр. експорт ліків з України зріс з рівня 181 млн. дол. США до 

235 млн. дол. США. Станом на 2020 р. основними напрямками експорту ліків з України 

були: Узбекистан – 68 млн. дол. США; Азербайджан – 22 млн. дол. США; Казахстан – 

20 млн. дол. США; Білорусь – 18 млн. дол. США; Молдова – 15 млн. дол. США; Грузія – 

13 млн. дол. США; Ізраїль – 12 млн. дол. США; Росія – 10 млн. дол. США; Ірак – 

9 млн. дол. США; Країни Латинської Америки – 40 млн. дол. США.  

Проведемо аналіз структури зовнішньої торгівлі фармацевтичною продукцією 

у Таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Аналіз структури та динаміки зовнішньої торгівлі  

фармацевтичною продукцією за 2015-2020 рр. 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис. дол. CША 

у % до 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

тис. дол. США 

у % до 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

2015 р. 

30 фармац. продукція 155441,6 60,8 0,4 1367034,5 55,3 3,6 

Усього 38127149,7 70,7 100,0 37516443,0 68,9 100,0 

2016 р. 

30 фармац. продукція 184182,8 118,5 0,5 1606956,3 117,6 4,1 

Усього 36361711,2 95,4 100,0 39249797,2 104,6 100,0 

2017 р. 

30 фармац. продукція 192111,3 104,3 0,4 1767455,8 110,0 3,6 

Усього 43264736,0 119,0 100,0 49607173,9 126,4 100,0 

2018 р. 

30 фармац. продукція 216178,0 112,5 0,5 1947012,5 110,2 3,4 

Усього 47334987,0 109,4 100,0 57187578,0 115,3 100,0 

2019 р. 

30 фармац. продукція 250792,2 116,0 0,5 2143147,0 110,1 3,5 

Усього 50054605,8 105,7 100,0 60800173,1 106,3 100,0 

Січень-листопад 2020 р.* 

30 фармац. продукція 235262,7 104,9 0,5 2174518,2 115,2 4,5 

Усього 44346479,4 96,5 100,0 48243823,9 87,1 100,0 

*Відповідно до аналогічних показників минулого року. 

Джерело: складено авторами за даними655 

 

За даними аналізу зовнішньої торгівлі фармацевтичною продукцією у загальному 

обсязі експорту та імпорту продукції за 2015-2020 рр. видно, що обсяги експорту вітчизняної 

фармацевтичної продукції не перевищували 0,5%, а обсяги імпорту були менш, ніж 5% 

(за період 10 місяців 2020 р. імпорт продукції фармацевтичної індустрії складав 4,5% від 

загального імпорту). 

                                                             
655 Офіційний сайт Державної служби статистики Україні. 
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Згідно даних Таблиці 1, експорт вітчизняної фармацевтичної продукції щорічно зростав 

разом із обсягом загального експорту, але частка фармацевтичної продукції залишається 

майже незмінною – 0,4-0,5% від загального експорту.  

У січні-листопаді 2020 р. відбулося зниження обсягів як експорту в цілому, так і 

фармацевтичної продукції, що пов’язано з початком пандемії Covid-19.  

Також, зменшення експорту фармацевтичної продукції також можна пов’язати із 

введенням локдауну у першій половині 2020 року, що тимчасово зупинило економіку, та 

слабкою конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств, які не можуть напряму 

конкурувати з виробниками країн Євросоюзу. 

Як видно, темп росту експорту фармацевтичної продукції у 2019 році склав 116%, тоді 

як за одинадцять місяців 2020 року – лише 104,9% . 

Ймовірно, що основні країни-покупці української фармацевтичної продукції почали 

розглядати іншу, більш якісну продукцію, оскільки здоров’я населення під час пандемії стає 

головним пріоритетом держави. Крім того, в багатьох країнах, до яких українські 

фармацевтичні підприємства експортують свою продукцію спостерігалися значні кризові 

явища в економіці, зниження реальних доходів населення та платоспроможності місцевих 

компаній, які закупали українську фармацевтичну продукцію. Також у зв’язку з глобальною 

пандемією частина країн, особливо країни третього світу, до яких в основному експортували 

свою продукцію українські фармацевтичні підприємства мали інші пріоритети щодо 

національних програм постачання лікарських препаратів та іншої фармацевтичної продукції, 

й переключилися на гуманітарну допомогу від ВОЗ, ЮНІСЕФ та інших міжнародних 

організацій, які постачали необхідні ліки та препарати для лікування наслідків COVID-19.  

Проте, як одна з суттєвих проблем для ринку фармацевтичної продукції в Україні, є 

значна залежність від імпорту. Так, обсяги імпортованої продукції щорічно зростали 

до 2020 року. Особливої ваги потребує обсяг імпорту фармацевтичної продукції за січень-

листопад 2020 року, оскільки це значення найбільше за весь досліджуваний період – 4,5% від 

всього імпорту. На жаль, можна дійти висновку, що якості та кількості вітчизняної продукції 

недостатньо навіть для того, щоб задовольнити громадян в рамках своєї держави, не 

говорячи про світовий ринок.  

Тому проблема підвищення конкурентоспроможності українських фармацевтичних 

підприємств та зміцнення їхнього експортного потенціалу повинна бути пріоритетною у 

розробці національної програми розвитку фармацевтичної галузі в Україні.  

Слід визначити, що у 2020 р. серед окремих перспективних напрямків експорту 

лікарських засобів та іншої фармацевтичної продукції з України до інших країн світу є: 

1) Гормони – експорт складав 19 млн. дол. США; 2) Антибіотики – експорт складав 

14 млн. дол. США; 3) Вітаміни – експорт складав 10 млн. дол. США; 5) Алкалоїди – експорт 

складав 5 млн. дол. США. 

Розглянемо особливості експортного потенціалу ПАТ «ХФЗ «Червона зірка».  

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» має успішний досвід роботи на зовнішніх ринках. 

Підприємство експортує свою продукцію протягом багатьох років та поставляє продукцію в 

Азербайджан, Грузію, Молдову, Таджикистан, Німеччину, Узбекистан та інші країни СНД. 

У 2019-2020 рр. частка підприємства на українському ринку становила до 2%, а частка 

експорту в реалізації складала 1,6% (виключно поставки здійснювалися в Узбекистан). Інші 

види діяльності ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» не здійснюються.  

Основними споживачами готової продукції є великі оптові фірми України, такі як 

ТОВ «Фіто-Лек» м. Харків, СП «Оптіма-Фарм. ЛТД» м. Київ та ТОВ «Вента. ЛТД» 

м. Дніпро. 

У 2019 році було розроблено 7 нових видів лікарських засобів (2 тверді лікарські 

форми та 5 – м'які (із них 1 – супозіторна форма). Розроблені препарати належать до 

багатьох лікарських груп таких, як знеболювальні, протизапальні, гормональні та 

антисептичні засоби. Серед вперше використаних на підприємстві лікарських субстанцій є 

метформін.  
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Також розроблено більше 10 нових видів косметичних засобів. Крім того, на науково-

дослідні розробки було витрачено 1,9 млн. грн. За 2019 р. зареєстровано 9 нових лікарських 

засобів, у тому числі один активний фармацевтичний інгредієнт. Також за період січень-

лютий 2020 р. зареєстровано 3 лікарських засоби, що були розроблені у 2018-2019 рр. 

(“Аква спрей Оксі”, спрей назальний дозований 0,05%, “Гландум”, спрей для ротової 

порожнини 1,5 мг/мл та “Екзолік”, крем 1%). 

У 2019 р. проведені клінічні випробування по 1 препарату “Екзолік” крем 1%, а також 

отримано дозвіл МОЗ України та розпочаті клінічні випробування по 1 препарату 

“Прожестін”, гель 10 мг/г. Процес випуску нових видів продукції досить довгий за часом. На 

розробку, відпрацювання технології, отримання дозволів на випуск нових препаратів 

необхідно від 2 до 5 років. 

Але слід зазначити, що це відносно невеликий період в порівнянні з зарубіжною 

практикою.  

Слід зазначити, що ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» має перспективи щодо виробництва та 

просування своєї продукції на ринках інших країн, зокрема тих, куди протягом останніх 

років здійснювався експорт. 

Так, підприємство ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» виробляє понад 140 найменувань 

препаратів, серед яких є добре відомі препарати, а також препарати, які активно 

розвиваються: таблетки – Диклофенак, Вугілля активоване, Цитрамон-М, Піроксикам, 

Сондокс®, Реональгон®, Амкесол, Евкафіліпт®; капсули – Грипомед®, Фітосед®, Равісол®, 

Корлекс, Клімапін®, Хеліскан®, Сорбімакс; настойки – Фітосед®, Фітодент®, Угрин®, 

Евкафіліпт, Клімапін®, Хеліскан®; розчини – Йод, Хлоргексидин-КР, Екзолік, Аква Спрей; 

мазі – Левосин, Метролавін; гелі – Диклофенак, Троксерутин, Альгозан®, Прожестін-КР®; 

спреї – Евкафіліпт® плюс і Евкафіліпт® плюс з тимолом. 

Всі технологічні процеси ведуться досвідченими співробітниками на сучасному 

обладнанні і контролюються лабораторією контролю якості, яка атестована Державною 

службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України на право 

проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів. Впроваджено систему 

забезпечення і контролю якості на всіх етапах виробництва. 

Особливе місце відведено фітопрепаратам, які знайшли своїх споживачів завдяки 

поєднанню ефективності та безпеки. У їх виробництві використовується перевірена 

екологічно чиста сировина. Окрім лікарських засобів ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» 

випускає дієтичні добавки та лікувальну косметику. 

Таким чином, на думку фахівців та керівництва ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» 

підприємство має перспективи у нарощуванні експортного потенціалу, проте в порівнянні з 

іншими потужними конкурентами – вітчизняними та зарубіжними крупними 

фармацевтичними підприємства, ПАТ «ХФЗ «Червона зірка» не може досягти їх рівень 

внаслідок менших виробничих, капітальних та фінансових ресурсів, тому абсолютний 

експортний потенціал підприємства є малий, але має позитивну тенденцію до розширення.  

Про те, що підприємство ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» має встановити 

напрямки зміцнення інвестиційного, фінансово-економічного та експортного потенціалу 

свідчить дослідження, яке проводилося раніше і де експертами за допомогою інтегрального 

показника були встановлені оцінки цього підприємства за такими критеріями: «Фінансовий 

стан»; «Якість управління»; «Ринкові перспективи»; «Ресурсний потенціал» та оцінено 

загальний інтегральний показник. ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» за результатами 

оцінювання мала відносно низькі інтегральні показники, як за представленими критеріями, 

так і загалом.  

Проте протягом останніх років ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» зміцнила свої 

позиції й надалі основним орієнтиром підприємства є підвищення конкурентоспроможності, 

впровадження інноваційних технологій, розробка нових фармацевтичних препаратів та їх 

сертифікація згідно міжнародних стандартів, розробка відповідної збутової стратегії щодо 

розроблених брендів фармацевтичної продукції підприємства, підвищення іміджу компанії, 
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розвиток співпраці з компаніями, оптовими постачальниками фармацевтичної продукції на 

цільові зарубіжні ринки.  

Отже, для визначення впливу цих пріоритетних напрямків та стану підприємства 

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» на підвищення експортного потенціалу було 

застосовано метод аналізу ієрархій, розроблений Сааті. 

На Рисунку 1 приведено оцінки інтегральних показників окремих фармацевтичних 

компаній України за окремими критеріями. 

 

 
Рис. 1. Оцінки інтегральних показників окремих фармацевтичних компаній України  

за окремими критеріями 

 

Суть методу аналізу ієрархій полягає у наступному: спочатку слід побудувати 

ієрархічну модель у вигляді графу чи дерева, де всі елементи попереднього рівня мають 

деякий вплив на всі елементи наступного рівня. Сила впливу визначається за допомогою 

матриці попарних порівнянь і передбачає якісні оцінки, які потім за спеціальними 

формулами трансформуються у кількісні значення.  

Потім за допомогою розрахунків за методом Сааті можна встановити загальний 

кількісний вплив кожного елементу попереднього рівня на відповідний елемент наступного 

рівня, і так далі, коли вже отримаємо кількісні оцінки сили впливу елементів начального 

рівня на визначену ціль. 

Було побудовано таку ієрархічну модель, де ціллю є підвищення експортного 

потенціалу ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», а начальними елементами виступають такі 

важливі критерії, як: 1) «Фінансовий стан»; 2) «Якість управління»; 3) «Ринкові 

перспективи»; 4) «Ресурсний потенціал» 

Проміжними рівнями виступають зазначені вище пріоритетні напрямки.  

Для побудови ієрархічної моделі та проведення відповідних розрахунків було 

використано пакет MPriority 1.0. 

На Рисунку 2 приведено структуру ієрархічної моделі, яка дає можливість наглядно 

прослідкувати вплив вибраних критеріїв на основну ціль ПАТ «Хімфармзавод «Червона 

зірка» – підвищення експортного потенціалу.  

За результатами розрахунків у програмі MPriority 1.0. нами були отримані наступні 

значення сили впливу начальних елементів на задану ціль – підвищення експортного 

потенціалу: 1) Якість управління (0,381); 2) Ринкові перспективи (0,237); 3) Ресурсний 

потенціал (0,1939) та 4) Фінансовий стан (0,1871).  
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Рис. 2. Ієрархічна модель підвищення експортного потенціалу  

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» 
Джерело: побудовано авторами 

 

Отже найбільший пріоритет на досягнення цілі має якість управління, яка буде 

визначати розробку та впровадження програми щодо підвищення експортного потенціалу 

підприємства. Цей показник займає перше місце. Далі слід приділити увагу вивченню 

ринкових перспектив, які теж мають більший вплив на підвищення експортного потенціалу. 

Цей показник займає друге місце. Що стосується ресурсного потенціалу підприємства та 

його фінансового стану, ці елементи мають досить близький за силою вплив й займають 

третю та четверту позицію при ранжуванні пріоритетів.  

Таким чином, застосування методу аналізу ієрархії спільно з іншими кількісними та 

якісними методами дозволяє обґрунтувати рішення щодо підвищення експортного 

потенціалу та надання відповідних рекомендацій при розробці відповідних програм на 

підприємстві.  

Слід зазначити, що фармацевтична галузь в Україні має велике значення як одна з 

найбільш динамічних й інноваційних сфер виробничої та господарчої діяльності. Важливими 

факторами розвитку цієї індустрії в Україні є тривала історія та досить високий науковий 

потенціал, який поєднується як з традиціями, так й з новим поглядом в майбутнє. 

Фармацевтична індустрія і Україні перебуває у лідерах за залученням інвестицій та 

продуктивністю праці. Крім позитивного впливу на економіку шляхом економічного 

зростання виробництва ця індустрія має вагому соціальну складову і безпосередньо впливає 

на рівень життя. 

Більшість ЛЗ в Україні – генерики. Однак за умови низького рівня доходів та 

купівельної спроможності населення це виправдано, оскільки вони мають нижчу вартість і є 

ідентичними оригінальним препаратам, а отже розширюють доступність лікування. Проте 

окремі фармацевтичні підприємства в Україні вважать ключовим фактором розвитку своєї 

діяльності – розробку та впровадження інноваційних, тобто оригінальних лікарських засобів, 

які є новими та вперше були виведені на фармацевтичні ринки і захищені патентом. 

Серед українських фармацевтичних підприємств багато тих, які зосередитися на 

виробництві та реалізації якісних препаратів-генериків, які можуть конкурувати за ціновими 

та якісними показниками на окремих фармацевтичних ринках світу. Як довгострокову 

стратегію для українських фармацевтичних компаній слід розглядати зміцнення власного 
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науково-промислового потенціалу фармацевтичної галузі України, динамічний його 

розвиток у відповідності до світових тенденцій та інвестування у національні дослідницькі 

проекти з боку фармацевтичних компаній – лідерів. Тому зміцнення експортного потенціалу 

є одним з важливих завдань для підприємства, яке потребує детального вивчення.  

Слід зазначити, що до ключових факторів успіху фармацевтичної компанії на ринку 

відносяться зовнішнє фінансування і ефективність операцій суб’єктів ринку, а також 

перспективи зростання ринку. Аналізуючи середовище, в якому функціонують 

фармацевтичні підприємства, необхідно виділити наступні зовнішні фактори, що визначають 

динаміку фармацевтичного ринку України, а саме: ступінь чутливості економіки країни до 

глобальних криз; динаміка світового фармацевтичного ринку; ситуація на зовнішніх ринках 

збуту; кредитна політика міжнародних фінансових організацій; інвестиційна привабливість, 

в тому числі і об’єктів охорони здоров’я та фармацевтичного бізнесу. 

 

Подяка 

Дана робота виконана в межах проекту IGA 3/2020-M “Improving Healthcare efficiency: 

new trends and challenges”. (Funder: VSEM IGA VSEM, i.e. Bratislava University of Economics 

and Management). 
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3.11. TRANSFORMATION OF MARKETING ACTIVITY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY: THEORETICAL ASPECTS 
 

3.11. ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

Трансформаційні перетворення, що сьогодні відбуваються на ринку аграрної продукції 

та у свідомості споживачів, не дозволяють ефективно використовувати традиційні 

інструменти, підходи й засоби маркетингової діяльності. У зв’язку з цим на практиці 

з’явилося безліч нетрадиційних прийомів формування попиту й просування 

сільськогосподарської продукції, «розумних» технологій і сучасних методів залучення 

клієнтів, інструментарію маркетингу в аграрному бізнесі.  

Міжнародна практика свідчить, що маркетинг за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій уже активно застосовують фермерські господарства, які, у першу 

чергу, спеціалізуються на продукції з високою доданою вартістю. Це підтверджується і 

результатами обстеження міжнародних консалтингових компаній та аналітичних центрів. 

Дослідження Campaign Monitor показало, що 64% підприємств використовують електронний 

маркетинг для залучення клієнтів. За оцінками American Express, 40% клієнтів очікують 

швидкого обслуговування за допомогою штучного інтелекту. За даними Altimeter, 

34% компаній інвестують у нові цифрові канали (Інтернет речей, AR/VR-технології, 

ретаргетинг тощо). Наряду з ними 24% компаній впроваджують різні цифрові платформи для 

поліпшення автоматизації й обміну даними.  

За розрахунками фахівців eMarketer, витрати на цифрові технології зростатимуть. 

За 2020-2024 рр. їх обсяг збільшиться на 17,2% або з 332 до 389 млрд дол. США. За даними 

Statista, світові витрати на цифрову рекламу зростуть у 2024 р. порівняно з 2019 р. 

на 92,4% або з 335,6 до 645,8 млрд дол. США. 

За прогнозними оцінками Statista, вартість світового смарт-продовольчого ринку 

збільшиться за 2017-2022 рр. на 49,8% або з 350,7 до 525,3 млрд дол. США. При цьому за цей 

період спостерігатиметься зростання вартості світового ринку технологій смарт-

землеробства у 2,4 раза або з 9,6 до 23,1 млрд дол. США. Вартість технологій блокчейн на 

світовому ринку сільського господарства та продовольства досягне у 2023 р. 195,3 млн дол. 

США, що у 4,6 раза перевищить показник у 2018 р. (41,9 млн дол. США). 

Таким чином, проблеми трансформації маркетингової діяльності аграрних компаній із 

використанням цифрових технологій у контексті активізації розвитку інформаційного 

середовища залишаються актуальними і вимагають подальших досліджень. І у першу чергу 

це стосується уточнення понятійно-категоріального апарату з обраної тематики. 

Варто зазначити, що огляд літературних джерел дає підстави стверджувати про 

двоякість підходів до суті понять «маркетингова діяльність» і «збутова діяльність». Деякі 

науковці ототожнюють ці поняття. Ряд вчених притримується позицій об’єднання 

маркетингової та збутової діяльності. Так, Ф. Котлер вважає, що ці два процеси мають 

спільну природу, однак ширшим є поняття «маркетинг». Ж.-Ж. Ламбен виділяє три ключові 

аспекти маркетингу: активний (збутова діяльність), аналітичний та ідеологічний (спосіб 

мислення). Н. Шпак і Т. Кирилич наголошують про існуючу проблематику з теоретичної 

точки зору, а саме: розрізненість підходів і трактувань маркетингової і збутової діяльності; 

відсутність єдиної думки щодо співвідношення цих понять; ототожнення маркетингу й збуту 

і помилкове прирівнювання їх до продажів; нерозкритість основних відмінностей між 

маркетинговою і збутовою діяльністю. 

У науковій літературі спостерігається безліч визначень категорії «збутова діяльність 

промислового підприємства»656. У зв’язку з великою кількістю формулювань даного терміна 

виникла необхідність їх систематизувати з метою уточнення його суті та змісту. Так, аналіз 

                                                             
656 Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В. Уточнення поняття «збутова діяльність вугледобувного підприємства». 

Сучасні підходи до управління підприємством. 2016. Вип. № 1.  

https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/the-state-of-small-business-marketing/#one
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спеціальної літератури свідчить про різноманітність поглядів учених на визначення змісту 

терміна «збутова діяльність»: 

- сукупність усієї функціональної діяльності, яка здійснюється після завершення 

виробничої стадії (після закінчення виготовлення продукції) до безпосереднього продажу 

товару покупцеві, доставки його споживачеві й післяпродажного обслуговування 

(Т. Притиченко, Т. Щетинін); 

- все те, що забезпечує максимальну вигідність торгівельної угоди для кожного з 

партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і вимог проміжного або кінцевого 

споживача (А. Богданович, С. Розумей); 

- системний процес організаційно-економічних операцій, який починається із 

дослідження ринку, аналізу кон’юнктури, визначення обсягів збуту, надалі виконуються 

післявиробничі операції із доведення готової продукції до споживача та обслуговування 

продажі з метою досягнення економічних результатів і створення позитивного іміджу 

підприємства (С. Хрупович); 

- система заходів щодо ефективного фізичного переміщення продукції (О. Бєлоусова, 

О. Клименко, К. Лєщина); 

- складний та багатоаспектний процес доведення товару від виробника до споживача 

(Н. Лагоцька); 

- складний процес, який включає не лише заходи щодо формування каналів розподілу 

та торгівлі товарами і послугами, а й увесь той комплекс дій, який забезпечує підвищення 

ефективності продажу (О. Кривешко); 

- процес просування готової продукції на ринок та організацію товарного обміну з 

метою одержання підприємницького прибутку (В. Кислий та інші); 

- частина комплексу маркетингових заходів, тому що саме виділення одного елементу 

структури маркетингу, порушує його цілісність, а отже, здатність задовольнити повною 

мірою потреби й запити споживачів (О. Варченко); 

- цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, націлена на збільшення обсягу 

реалізації товарів і послуг шляхом урахування виробничого потенціалу, технологічного 

циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства, маркетингового плану, 

логістичних зв’язків, механізмів сервісної підтримки, пріоритетів зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства відповідно до стратегічного плану розвитку підприємства, 

забезпечуючи двосторонній зв'язок підприємства з бізнес-партнерами та бізнес-

інфраструктурою (Н. Терент’єва). 

Науковці трактують збутову діяльність по-різному, а саме як:  

1) процес (процес доведення товару від виробника до споживача; процес просування 

готової продукції на ринок; процес організації  торгової діяльності; процес маркетингової 

діяльності; дистрибуція – процеси організації оптимального руху продукції за ефективними 

каналами розподілу);  

2) систему (система заходів щодо ефективного переміщення продукції; система 

організації продажу товару, його доставка споживачу та післяпродажне обслуговування; 

система формування попиту, стимулювання збуту та організації товарного обміну);  

3) функцію управління (організація товарного обміну задля одержання прибутку; 

організація процесів щодо забезпечення максимальної вигоди торговельної угоди з 

урахуванням вимог споживачів;  

4) вид діяльності (вид організаційно-економічної діяльності, спрямованої на 

підвищення ефективності реалізації продукції);  

5) комплекс маркетингових дій і заходів (комплекс дій, який забезпечує підвищення 

ефективності продажу; складова комплексу маркетингових заходів. 

Таким чином, на основі виконаного аналізу наукових джерел виявлено, що, як правило, 

збутова діяльність ототожнюється з поняттям «збут» і розуміється як сукупність процесів 

формування попиту й ефективних каналів розподілу, організації маркетингових комунікацій, 

дистрибуції, продажу готової продукції з метою одержання прибутку та задоволення потреб 
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споживачів657. При цього слід відзначити, що більшість авторів вважають маркетингову 

діяльність ширшим і більш комплексним поняттям, тоді як збутова діяльність є 

результуючим компонентом маркетингової діяльності. Деякі науковці (П. Бєлінський, 

В. Бурцев) розглядають поняття «збутова діяльність» у вузькому розумінні як процес 

постачання товару від виробника до споживача, тобто з точки зору логістики. 

Погоджуючись із необхідністю відокремлення складових маркетингової діяльності, 

уточнення суті та із важливістю її ролі й значення у системі менеджменту підприємства, 

вважаємо за доцільне узагальнити теоретичні підходи до тлумачення даної категорії. Під 

маркетинговою діяльністю дослідники здебільшого розуміють: 

- систему управління підприємством, яка спрямована на вивчення та врахування 

попиту і вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності на випуск 

конкурентоспроможних видів продукції (А. Старостіна); 

- процес, пов'язаний з виконанням дій, скерованих на досягнення маркетингових 

цілей, що припускає використання певних технологій, засобів і методів (В. Аронова, 

Г. Дібніс); 

- систему дій, основною ціллю яких є управління виробничо-збутовою діяльністю за 

рахунок дослідження та аналізу ринку функціонування підприємства та задоволення потреб 

споживачів у максимальних обсягах (О. Лукан); 

- чинник підвищення конкурентоспроможності підприємницького потенціалу 

підприємства (Ж. Семчук, Р. Скриньковський); 

- господарську функцію (М. Коноплянникова); 

- об’єкт управління (В. Муштай, Б. Бересток); 

- цілеспрямований процес кількісно-якісних змін у внутрішньому середовищі 

підприємства, що супроводжує перетворення його зовнішнього середовища на основі 

вирішення існуючих суперечностей між інтересами суб’єктів господарювання, його 

партнерів і споживачів на основі їх інформаційної взаємодії (Д. Райко); 

- об’єктивну необхідність орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової 

діяльності підприємства з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів 

(І. Абрамович, Д. Воловик); 

- діяльність підприємства на ринку, яка передбачає врахування потреб у товарах і 

послугах, стану попиту, ситуації на ринку, існуючих і потенційних вимог покупців 

(В. Коноплицький, А. Філіна); 

- сукупність можливостей підприємства щодо ефективного використання елементів 

комплексу маркетингу для швидкого реагування на дії конкурентів і забезпечення стійких 

конкурентних переваг (І. Балабанова); 

- комплексний стратегічний процес, який проникає в усі сфери діяльності 

підприємства, базуючись на цілях та можливостях організації, прагненнях споживачів і 

ринкових обставинах, забезпечує виконання поставлених завдань, використовує 

інновативний маркетинговий інструментарій (зокрема 3D-технології) (Н. Шпак, Т. Кирилич); 

- творчу діяльність у системі маркетингу, яка пов’язана зі здійсненням функцій для 

обґрунтованої орієнтації виробничо-збутової діяльності суб’єкта згідно із запитами ринку, 

визначенням поточних і довгострокових (стратегічних) цілей, що дають можливість 

підвищувати адаптивність маркетингових інструментів відповідно до потреб ринку та 

ефективного використання елементів комплексу маркетингу з метою одержання 

максимальних вигод або доходу суб’єктом і забезпечення стійких конкурентних переваг 

підприємству (М. Пасько). 

Отже, у результаті дослідження встановлено, що маркетингова діяльність підприємства 

визначається як:  

                                                             
657 Залознова, Ю. С., Трушкіна, Н. В. (2020): Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних 

підприємств України в умовах нестабільності попиту: теорія і практика: монографія. Київ: Ін-т економіки  

пром-сті НАН України. 
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1) діяльність (вид діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою 

обміну; широка діяльність, яка покликана пристосувати виробництво до вимог ринку; творча 

управлінська діяльність у системі маркетингу; складова виробничо-збутової діяльності; 

діяльність, яка пов’язана із здійсненням функцій маркетингу);  

2) процес (процес виявлення, максимізації та задоволення споживчого попиту; 

сукупність можливостей або дій підприємства);  

3) система управління (система планування, ціноутворення, просування; система 

управління виробничо-збутовою діяльністю, що заснована на комплексному аналізі ринку;  

4) філософія управління;  

5) поєднання точної науки та мистецтва тощо. 

Серед основних принципів маркетингової діяльності підприємства можна вказати такі: 

інноваційний підхід, програмно-цільове управління, орієнтація на попит, поєднання методів 

кількісного та якісного аналізу ринку, єдність інформаційного і фізичного маркетингу, 

тотальне управління маркетингом, електронний маркетинг, логістична модель організації, 

перетворення маркетингу на центр прибутку, пріоритетне кадрове забезпечення тощо 

(Г. Рзаєв, І. Ковальчук). 

Кардинальна зміна системи виробництва та збуту сільськогосподарської продукції658, 

маркетингової товарної політики, реформування економічних відносин, структурування 

цільових ринків обумовили необхідність вдосконалення організації маркетингової діяльності 

підприємств агропромислового комплексу з урахуванням сучасних викликів659. На думку 

І. Миколенко, трансформація маркетингового управління, тобто перехід від збутової до 

інновативно-маркетингової концепції управління сільськогосподарським підприємством 

передбачає узгодження маркетингової системи не лише із зовнішнім середовищем, а і з 

іншими сферами управління. 

У зв’язку з цим у науковий обіг введено такі поняття, як «аграрний маркетинг», 

«агромаркетинг», «маркетинг у галузі агропромислового виробництва», «маркетинг на 

аграрному підприємстві», «маркетинг у діяльності суб’єктів аграрного підприємництва».  

У науковій літературі термін «аграрний маркетинг» формулюється як: 

- складна і багатогранна підприємницька діяльність, спрямована на організацію руху 

сільськогосподарської продукції і готових продуктів харчування від поля до споживача, яка 

орієнтується на задоволення інтересів: споживача – в ефективнішому задоволенні потреб 

через придбання якісної продукції; товаровиробника – в одержанні прибутку, забезпеченні 

сталого розвитку та доброзичливих відносин із партнерами по бізнесу; держави – у 

підвищенні добробуту (К. Гордієнко; А. Тарасюк); 

- управлінський і соціальний процес, спрямований на задоволення потреб споживача і 

суспільства, досягнення власних цілей підприємства (окремої особи) шляхом обміну 

споживчими цінностями, на основі комплексного вивчення і передбачення ринку, 

                                                             
658 Прокопишин, О. С. (2019): Сучасний стан технічної забезпеченості ефективної діяльності фермерських 

господарств. В: Савчук, Л. М. (ред.), Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, 

підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): монографія (с. 346-353). 

Дніпро: Видавець Біла К. О.;  

Lypchuk, V., Hnatyshyn, L., Prokopyshyn O. (2019): Improvement of the mechanisms land use of farming 

enterprises in Ukraine. Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 19 (3), 379-386;  
Живко, З. Б., Гнатишин, Л. Б., Прокопишин, О. С., Ціцька, Н. Є. (2020): Звітність аграрних підприємств: 

зарубіжна й вітчизняна практика. Український журнал прикладної економіки, 5 (2), 383-392;  

Danko, Y., Koshkalda, I., Trihub, O., Halynska, A., Kolodnenko, N. (2020): Harmony of the sectoral structure 

of agrarian enterprises of Ukraine: methodological approach to assessment. Test: Engineering & Management, 83, 

14833-14840.  
659 Zaloznova, Yu., Trushkina, N. (2018): Information technologies as a tool for management of the logistic activity 

of enterprise. In: Nestorenko, T., Wierzbik-Stronska, M., Jendrus, R. (Eds.), Innovation technologies in Economy and 

Society: monograph (pp. 165-178). Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej Katowice;  

Гнатишин, Л. Б., Трушкіна, Н. В. (2021): Цифрова трансформація системи управління логістичною 

діяльністю аграрних підприємств. Бізнес Інформ, 12, 98-107.  
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об’єктивної оцінки факторів виробництва, розробки і реалізації відповідних заходів 

(О. Красноруцький, Ю. Данько); 

- комплексна ринкова діяльність, яка являє собою систему поглядів та дій, пов'язаних 

із вивченням потреб, можливостей виробництва та обміну з метою задоволення всіх потреб 

із найменшими витратами ресурсів і найбільш повним споживацьким ефектом 

(І. Воронецька); 

- складна система, що потребує регулювання та управління (Л. Курбацька, 

Т. Ільченко, І. Кадирус, Ю. Захарченко); 

- складова частина системи менеджменту (Л. Курбацька, Т. Ільченко, І. Кадирус, 

Ю. Захарченко); 

- різновид системи управління виробничо-збутовою діяльністю суб’єкта агробізнесу, в 

основу якого покладено використання базових інструментів маркетингу (товарної, цінової,  

комунікаційної та збутової політик) як єдиного комплексу (О. Мандич); 

- система всіх видів організаційно-економічної діяльності на всіх ієрархічних рівнях, 

пов’язаної з плануванням, виробництвом і збутом продукції підприємства, спрямованих на 

більш повне і швидке формування попиту споживачів на сільськогосподарську сировину і 

агропродовольчу продукцію, пристосовану для споживання, на основі процесів планування, 

втілення задуму, ціноутворення, просування (Л. Ломовських); 

- не тільки процес реалізації продукції, а вся діяльність сільськогосподарських 

підприємств, починаючи від аналізу ринку, процесу виробництва продукції (Л. Ломовських). 

Слід відмітити, що в умовах мінливості та нестабільності інституційного середовища 

маркетингова діяльність агропромислових підприємств потребує докорінної трансформації 

маркетингових стратегій, підходів до маркетингового менеджменту і диверсифікації 

інструментарію маркетингових інформаційних комунікацій.  

Процес змін і перетворень визначається економічною категорією «трансформація»660, 

яке є доволі складним та багатогранним. У наукових джерелах трансформація трактується 

як: 

- перетворення, різнобічні бурхливі події, зміни, поштовхи в нову систему, які є не 

продовженням розвитку в поточному напрямі, а радикальними змінами, що, можливо, 

заперечують попередній досвід (Е. Тоффлер); 

- заданий ступінь необхідних змін, у рамках яких триває відбір найбільш вагомої та 

перспективної, суспільство адаптується до змін середовища через формування програм, 

проєктів, цілей, технологій подолання протиріч та ін. (Д. Белл);  

- креативне руйнування, що супроводжується радикальними інноваціями 

(Й. Шумпетер); 

- заданий і вироблений ступінь необхідних змін, у рамках яких триває відбір найбільш 

вагомого і перспективного, відбувається адаптація суспільства до змін середовища через 

формування програм, проєктів, цілей, технологій подолання протиріч тощо (Д. Белл); 

- перехідні процеси, які неминуче спричиняють колективні дії, що можуть мати місце 

як у межах державного реґулювання, так і поза ними, як на національному, так і на 

локальному рівнях (Дж. Стігліц); 

- іманентна особливість національних економік, яка відбувається постійно та є 

явищем безперервної зміни форми; момент кардинальних перетворень, у результаті яких 

структура, ознаки, система взаємозв'язків змінюються повністю (І. Маркович); 

- загальна форма розвитку економічних систем, пов’язана з еволюційними та 

революційними змінами, постійними переходами економічних систем із стійкого в нестійкий 

стан і навпаки (Н. Гражевська); 

- процес перетворення однієї економічної системи на іншу, що супроводжується 

відмиранням одних елементів, рис, властивостей і появою інших (С. Мочерний та інші); 

                                                             
660 Трушкіна, Н. В. (2022): Трансформація як економічна категорія: уточнення термінології. Actual priorities 

of modern science, education and practice: Proceedings of the ХII International Scientific and Practical Conference 

(France, Paris, March 29 – April 01, 2022) (рр. 241-248). Paris: International Science Group. 
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- складний процес перетворень, унаслідок яких змінюються кількісні та якісні 

параметри систем та їхніх складових (Г. Поченчук); 

- зміна структури будь-якого об’єкта в межах самоорганізуючого процесу (С. Єрохін); 

- багатоступінчатий процес змін (Н. Макашева); 

- процес не лише перетворення системи, але і становлення (Л. Євстигнєєв, 

Р. Євстигнєєв); 

- якісні перетворення економічної системи, її вихід за межі стабільного 

функціонування і перехід у стан нерівноваги, кількісних і якісних змін різної інтенсивності 

та спрямованості (Г. Грищенко, М. Головко; Ю. Заволока); 

- складний процес перетворення економічної системи, який передбачає кількісні та 

якісні зміни складових системи і сфер суспільного життя (Н. Петришина); 

- глибинні перетворення, що зумовлені змінами технології та відбуваються на рівні 

економічних відносин, інститутів економічної та соціальної сфер; процес, що послідовно та 

безперервно здійснюється на всіх рівнях економічної системи (С. Івашина, О. Івашина); 

- процес адаптації (кількісного та якісного пристосування) елементів економічних 

систем на макро-, мезо- і мікрорівнях та їх взаємозв’язків відповідно до закономірностей 

функціонування та розвитку ринкового господарства, який приводить до формування якісно 

нової структури (Л. Чернюк); 

- економічна категорія, яка пов’язана з економічною сферою, притаманна різним 

рівням господарювання, відображає складний процес, що здійснюється одночасно в просторі 

та часі, відбувається під впливом об’єктивних і суб’єктивних чинників та ключовою ознакою 

якої є сукупність змін, які зрештою приводять до нового економічного стану, нових 

економічних результатів і постановки нових економічних цілей та завдань (О. Корнух, 

А. Турило); 

- якісні перетворення або становлення економічної системи різного масштабу, що 

уможливлює перехід на новий рівень функціонування і розвитку системи, який здійснюється 

послідовно та безперервно на всіх етапах економічної системи (Є. Івченко).  

У сучасних умовах господарювання процес трансформації  пропонується розглядати як 

складову системи управління організаційними змінами661 з різних позицій, а саме: 

інноваційного розвитку різних видів економічної діяльності; економічної та інформаційної 

безпеки; зміни парадигми логістичного менеджменту662 у напрямі застосування 

клієнтоорієнтованого підходу663; перетворень логістичних і маркетингових систем в умовах 

мережевої, цифрової664 та зеленої економіки у контексті збалансованого сталого розвитку; 

модернізації організаційної культури в епоху діджиталізації665. 
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House of University of Technology. 
662 Trushkina, N. (2019): Organizational-economic mechanism of management logistic activity of enterprise: essence 

and structure. Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation 

in the global dimension: collective monograph (pp. 117-125). Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 

vol. 3; 

Zaloznova, Yu., Trushkina, N. (2019): Management of logistic activities as a  mechanism for providing sustainable 

development of enterprises in the digital economy. Virtual Economics, 2 (1), 63-80.   
663 Трушкина, Н. В., Рынкевич, Н. С. (2019): Клиентоориентированность: основные подходы к определению. 

Бізнес Інформ, 8, 244-252;  

Трушкіна, Н. В. (2020): Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної 

економіки. Бізнес Інформ, 6, 196-204.  
664 Kwilinski, A., Trushkina, N. (2019): Digital transformation of the global economic system. Science and Society: 

collection of scientific articles (Belgium, Namur, March 29th, 2019, University of Namur) (pp. 20-23). Namur: Fadette 

Editions;  

Kwilinski, A., Trushkina, N. (2019): Digital transformation of business processes of enterprises in the context 
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Таким чином, трансформацію пропонується трактувати як якісні перетворення 

маркетингової системи підприємства, що уможливлює перехід на принципово новий рівень її 

функціонування й розвитку, який здійснюється послідовно та безперервно на всіх етапах. 

Тобто під цією економічною категорією розуміється процес переходу маркетингової системи 

у якісно новий стан відповідно до сучасних викликів: глобалізація, цифровізація, 

кластеризація економіки, клієнтоцентрічність, зелений курс тощо. 

Необхідно підкреслити, що цифрова епоха різко змінює концепцію маркетингового 

менеджменту аграрних компаній, інструментарій до формування маркетингових стратегій, 

збутової політики, цифрових каналів, логістичного сервісу, обслуговування споживачів666, 

клієнтського досвіду667, управлінські підходи до ланцюгів постачань668 і створення 

відповідної логістичної інфраструктури669 та агрокластерів670.  

В останнє десятиріччя відбувається радикальна трансформація концепції маркетингу в 

напрямі індивідуального підходу до клієнта, суть якого полягає в реалізації заходів не 

масового, а індивідуального маркетингу, що концентрується насамперед на потребах 

споживачів. Це означає зміну традиційного маркетингу, із концентрацією на просуванні, 
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спрямованому на обрані групи споживачів, але не означає повного відхилення самої 

концепції маркетингу-mix.  

Одним із інноваційних підходів є маркетинг взаємовідносин671, заснований на 

формуванні та розвитку довготривалих партнерських відносин зі споживачами. Тому 

пріоритетним напрямом розвитку аграрних підприємств має стати впровадження концепції 

маркетингу взаємовідносин на основі підтримки та зміцнення довгострокової співпраці з 

бізнес-партнерами, підвищення рівня лояльності та задоволеності споживачів 

сільськогосподарської продукції шляхом формування клієнтоорієнтованого підходу до їх 

обслуговування. Даний підхід характеризується орієнтацією на утримання споживачів, 

індивідуальними комунікаціями й співробітництвом, заснованому на взаємовідносинах, а не 

на продукції, і тим самим припускає використання в управлінні маркетинговою діяльністю 

підприємств агропромислового комплексу концепції маркетингу взаємовідносин. 

З огляду на це, при організації маркетингової діяльності пропонується застосовувати 

клієнтоорієнтований підхід як ключовий чинник збільшення ефективності функціонування 

аграрних підприємств, організуючи комплекс взаємопов’язаних, послідовно виконуваних 

процесів збутової діяльності та транспортних послуг, спрямованих на задоволення попиту 

споживачів шляхом поставки їм необхідного обсягу сільськогосподарської продукції для 

здійснення виробничого процесу (великооптові – підприємства харчової промисловості), 

подальшої реалізації агропродукції з метою одержання прибутку (середньооптові – 

посередницькі організації) та забезпечення особистих потреб (дрібнооптові споживачі – 

домогосподарства). 

При цьому під клієнтоорієнтованістю розуміється інструмент формування та розвитку 

системи партнерських відносин підприємства агропромислового комплексу зі споживачами 

сільськогосподарської продукції у контексті реалізації концепції маркетингу взаємовідносин, 

що сприяє підвищенню якості та рівня логістичного обслуговування, скороченню витрат на 

маркетингову діяльність (просування, збут, рекламу, інформаційне забезпечення тощо). 

На підставі критичного аналізу наукових розробок щодо уточнення термінологічного 

апарату та, з урахуванням особливостей розвитку сільського господарства, уточнено зміст 

терміна «маркетингова діяльність аграрного підприємства», що, на відміну від існуючих, 

розглядається як вид господарської діяльності, яка пов’язана з просуванням і дистрибуцією 

агропродукції з метою задоволення попиту та дотримання умов контрактних взаємовідносин 

із різними категоріями споживачів (велико-, середньо- і дрібнооптових) з використанням 

інформаційно-комунікаційних систем і технологій, інструментів соціально-етичного, 

холістичного, екологічного і цифрового672 маркетингу. 
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Варто відмітити, що наукова новизна даного дослідження полягає у поєднанні, симбіозі 

та інтеграції економічних  категорій «трансформація» і «маркетингова діяльність» з 

урахуванням чинників екзогенного й ендогенного середовища, особливостей, 

закономірностей, тенденцій розвитку процесів якісних змін з наявністю взаємозв’язку 

організаційних, збутових, логістичних, зовнішньоекономічних, інноваційних і соціальних 

перетворень, що характеризуються кількісно-якісними змінами. Це дозволяє досягти 

поставлених цілей, врахувати всі аспекти діяльності у сфері аграрного бізнесу у сучасних 

умовах та визначити зміст дефініції «трансформація маркетингової діяльності підприємства 

агропромислового комплексу» як процесу зміни типів і форми збутових мереж, суті, 

властивостей і структури маркетингових систем, принципів корпоративної культури, 

споживчих цінностей, системи поглядів, функцій управління, характеру партнерських 

взаємовідносин між суб’єктом господарювання, клієнтами та різними категоріям 

стейкхолдерів. 

Виходячи з вищевикладеного можна дійти такого висновку. У результаті дослідження 

встановлено, що умови господарювання, які склалися на даний час, вимагають від аграрних 

підприємств більше уваги приділяти інвестуванню у трансформацію маркетингової 

діяльності та діючої системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Персоналізація 

спілкування з користувачами й інтегровані додатки мають стати першочерговими 

завданнями агробізнесу із поліпшення клієнтського досвіду з використанням інструментарію 

Інтернет-маркетингу. Це сприятиме розширенню сегментів ринків збуту, збільшенню обсягів 

експортних поставок сільськогосподарської продукції, підвищенню впізнаваності брендів та 

їх просуванню, залученню нових ділових партнерів, формуванню цифрових платформ, 

зростанню прибутковості від реалізації, підвищенню якості клієнтського сервісу, 

вибудовуванню партнерських взаємовідносин із споживачами. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні суті й змісту понять 

«управління маркетинговою діяльністю», «стратегічне управління маркетинговою 

діяльністю», «організаційно-економічний механізм управління маркетинговою діяльністю» з 

урахуванням специфіки функціонування підприємств агропромислового комплексу, умов 

цифровізації бізнес-процесів і глобальних економічних трансформацій. 
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3.12. GLOBAL DECENTRALIZED MECHANISMS OF DATA MANAGEMENT 
 

3.12. ГЛОБАЛЬНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ 

 

У давньогрецькій міфології цар Кіпру Пігмаліон зробив із слонової кістки статую 

жінки, яку на його благання оживила Афродіта і яка дістала ім’я Галатея. Міфічний Дедал 

винайшов різноманітні будівельні інструменти, а його небіж (син сестри Дедала) і учень 

Талос винайшов досконаліші інструменти – гончарне коло, циркуль, пилу, токарний станок. 

Із заздрощів Дедал зіштовхнув Талоса з даху храму Афіни на Акрополі, але Талос був 

перетворений Афіною Палладою на куріпку (тому Талос має також ім’я Пердік) і не 

розбився. Ареопаг засудив Дедала на вигнання, і Дедал втік на острів Крит, звідки згодом 

втік на острів Сицилія, піднявшись у повітря на штучних крилах. За міфологією, щоб 

наслати людям зло, громовержець Зевс звелів богові-ковалю Гефесту із суміші землі та води 

створити вродливу дівчину, яка дістала ім’я Пандора (наділена всіма дарами – від Афіни 

Паллади, Афродіти, Гермеса) і яка мала принести людям нещастя під виглядом дарунків. У 

цих міфах Галатея та Пандора дістали штучне життя із здатністю мислення. 

Перекладаючи, на запрошення англійського вченого Чарльза Вітстона (1802–1875), 

у 1842 р. на англійську мову виступ французькою 1840 р. у Туринському університеті 

(заснованому у 1404 р.) англійця Чарльза Беббіджа (1791-1871), винахідника механічного 

комп’ютера, Ада Лавлейс (1815-1852), дочка англійського поета лорда Байрона (1788-1824), 

написала першу комп’ютерну програму (для комп’ютера Беббіджа). Ця програма знаходила 

числа Бернуллі, які винайшли швейцарський математик Якоб Бернуллі (1655-1705) та 

японський математик Секі Такаказу (1642-1708). Сьогодні людство сподівається на штучний 

інтелект (ШІ) – інтелектуальне програмне забезпечення для автоматизації повсякденної чи 

рутинної праці, розуміння мови і зображень, встановлення медичних діагнозів, підтримки 

фундаментальних наукових досліджень. 

На перших етапах розвитку науки про ШІ були швидко досліджені та розв’язані задачі, 

важкі для людей, але порівняно прості для комп’ютерів, – задачі, які можна описати 

переліком формальних математичних правил. Справжнім викликом для ШІ виявилися 

завдання, які люди легко розв’язують, але які людям важко формально описати, – завдання, 

які люди розв’язують інтуїтивно чи автоматично, наприклад, завдання розпізнавання усної 

мови чи облич на зображеннях673. 

Розв’язання інтуїтивно зрозумілих завдань має дозволяти комп’ютеру вчитися на 

досвіді та розуміти світ у термінах ієрархії понять, де кожне поняття визначається через 

зв’язки з простішими поняттями674. Такий підхід, де знання випливають з досвіду, уникає 

потреби формальної специфікації людиною усіх знань, необхідних для комп’ютера. Ієрархія 

понять дозволяє комп’ютеру вивчати і формувати складніші поняття на основі простіших. 

Оскільки граф, побудований між цими поняттями, є багатошаровим або глибинним, то 

згаданий підхід до ШІ називають глибинним навчанням. 

Перші успіхи ШІ мали місце у досить формалізованих середовищах, не потребуючи від 

комп’ютерів багато знань про навколишній світ. Наприклад, створена фірмою IBM шахова 

програма Deep Blue, яка у 1997 р. виграла матч у чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова675, 

потребувала лише знань про допустимі конфігурації не більше 32 фігур на 64 клітинах 

шахівниці, виходячи з чітких шахових правил. Хоча розробка успішної шахової стратегії є 

великим досягненням, основний виклик полягає не у тому, щоб описати для комп’ютера ці 

                                                             
673 Горбачук В. М., Макаренко О. С. Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних 

міждисциплінарних проблем. Системні дослідження та інформаційні технології. 2017. № 3. С. 73-87. 
674 Горбачук В. М., Макаренко О. С. Нейрофізіологія прийняття рішень людиною. VII Конгрес Українського 

товариства нейронаук. Київ: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, 2017. С. 82. 
675 Горбачук В. М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2016. Вип. 13. С. 633-638. 
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фігури та їх допустимі ходи, а у тому, що гру в шахи можна описати для людини-програміста 

стислим переліком повністю формальних правил. 

Варто зазначити, що абстрактні та формальні завдання, які вимагають значних 

розумових зусиль від людини, не потребують істотних зусиль від комп’ютера: комп’ютери 

здатні перемагати найкращих шахових гросмейстерів, починаючи з 1990-х років, але стали 

здатними розпізнавати об’єкти чи мову на рівні звичайної людини лише з 2010-х років. 

Звичайна людина у повсякденному житті потребує всебічних знань про світ. Оскільки більша 

частина цих знань є суб’єктивною чи інтуїтивною (залежною від конкретної людини), то їх 

важко описати формально. Водночас для здійснення інтелектуальних дій комп’ютер має 

вміти генерувати такі знання. Один з основних викликів ШІ полягає у тому, щоб комп’ютер 

діставав такі знання, які важко описати формально. 

У кількох проектах ШІ знання про світ намагалися описувати за допомогою 

формальних мов програмування, якими може користуватися комп’ютер для автоматичного 

генерування тверджень на основі правил логічного виведення та баз знань. Однак такі 

проекти не мали суттєвих успіхів. Одним з найвідоміших таких проектів був проект Cyc 

машини логічного виведення і бази даних тверджень на мові CycL онтологій. Проект Cyc 

розробили Дуглас Ленат (народився у 1950 р.; у 1972 р. здобув наукові ступені бакалавра з 

математики і фізики, а також магістра з прикладної математики Пенсільванського 

університету; у 1976 р. здобув науковий ступінь доктора філософії з комп’ютерних наук 

Стенфордського університету) і Раманатан Гуха (народився у 1965 р.; у 1986 р. здобув 

науковий ступінь бакалавра з машинобудування Індійського технологічного інституту 

(Мадрас), у 1987 р. − магістра з машинобудування університету Берклі, у 1991 р. − доктора 

філософії з комп’ютерних наук Стенфордського університету). 

Початкова версія CycL була фреймовою мовою для представлення знань у ШІ. 

Фреймові мови подібні до ієрархій класів в об’єктно-орієнтованих мовах програмування. 

Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) − це парадигма програмування, основана на 

концепції об’єктів, які можуть містити дані та код: дані − у вигляді полів (атрибутів або 

властивостей), а код − у формі процедур (методів). Фрейми виникли в дослідженнях ШІ, а 

об’єкти − у програмній інженерії: фрейми зосереджуються на явному та інтуїтивному 

представленні знань, а об’єкти − на інкапсуляції (encapsulation) та приховуванні інформації. 

В ООП інкапсуляція стосується пакетування даних з методами, які працюють з цими даними, 

чи обмеження прямого доступу до деяких компонентів об’єкта; інкапсуляція 

використовується для приховування значень або стану об’єкта структурованих даних у 

межах класу, запобігаючи прямому доступу до них клієнтами шляхом, який би розкривав 

приховані деталі реалізації чи порушував інваріантність стану, підтримувану методами. На 

практиці фреймові та об’єктно-орієнтовані мови значно перетинаються за процедурами і 

спроможностями. CycL можна вважати декларативною мовою. В інформатиці парадигма 

декларативного програмування полягає у побудові структури й елементів комп’ютерних 

програм, яка виражає логіку обчислень без опису потоку керування (control flow) − порядку, 

в якому виконуються чи оцінюються (обчислюються) окремі оператори (statements), 

інструкції чи виклики функцій (підпрограм) імперативної або декларативної програми. 

Сучасним викликом стає розробка механізмів управління даними, які сприяють 

ширшому застосуванню даних і водночас захищають їх від неправомірного використання. У 

країнах з низьким і середнім рівнем доходу не вистачає інструментів обміну даними, а 

правові та регуляторні структури не забезпечують достатнього захисту інформації. У таких 

країнах системи та інфраструктури даних, які уможливлюють інтероперабельність і передачу 

даних багатьох користувачів, не відповідають міжнародним стандартам: менше 20% таких 

країн мають таку сучасну інфраструктуру даних, як центри обробки даних (ЦОД) спільного 

розташування (colocation) та інструменти прямого доступу до засобів хмарних обчислень. 

Ефективному впровадженню і втіленню механізмів управління даними у таких країнах 

перешкоджає нестача інституцій з необхідними адміністративною спроможністю, 

автономією прийняття рішень, фінансовими ресурсами. 
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Повна участь у керованій даними (data-driven) економіці передбачає не лише 

підключення окремих громадян, але й також розвиток належної інфраструктури даних на 

національному рівні676. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу не вистачає 

здебільшого внутрішніх технологічних можливостей, що дозволяють обмінюватися своїми 

власними локально згенерованими даними (через точки обміну інтернет-трафіком (internet 

exchange points, IXPs)), зберігати ці дані (у ЦОД спільного розташування), обробляти дані (на 

хмарних платформах). Відповідні показники різних країн світу вимірює заснована у 2004 р. 

база даних взаємозв’язків PeeringDB (https://www.peeringdb.com/). На лютий 2022 р. 

діамантовими спонсорами PeeringDB були Amazon і MicroSoft; PeeringDB мала також 

платинових, золотих і срібних спонсорів. Мета PeeringDB − сприяти взаємодії між мережами 

й однорівневими (peering) координаторами. Візія PeeringDB поширилися на всі типи 

взаємозв’язків даних для мереж, хмар, послуг і підприємств, які розвиваються разом з 

Інтернетом. Станом на лютий 2022 р. PeeringDB брала до уваги майже тисячу IXPs, 

понад 4 тис. майданчиків даних, майже 5 тис. автоматизованих мереж і понад 24 тис. мереж, 

понад 38 тис. з’єднань до обладнання і понад 43 тис. з’єднань до точок обміну даними. 

PeeringDB покладається на P2P-спільноту, координатори якої підтримують безпеку, 

приватність, цілісність і валідацію даних. Хоча база даних PeeringDB є вільнодоступним і 

публічним інструментом, її користувачі суворо дотримуються політики прийнятного 

використання, яка запобігає застосуванню цієї бази даних у комерційних цілях і здійсненню 

небажаних комунікацій. Дотримання цієї політики контролює P2P-спільнота. 

Типовим користувачем PeeringDB є автономна система (autonomous system, AS) − набір 

поєднаних префіксів маршрутизації Інтернет-протоколу (Internet Protocol, IP) під контролем 

одного чи кількох операторів мережі від імені єдиного адміністративного утворення чи 

домену, який представляє загальну і чітко визначену політику маршрутизації в Інтернеті. 

Кожній AS присвоюється номер автономної системи (autonomous system number, ASN) для 

використання в маршрутизації стандартизованого зовнішнього протоколу шлюзу (gateway) − 

протоколу шлюзу на кордоні (Border Gateway Protocol, BGP), призначеного для обміну 

інформацією про маршрутизацію і доступність серед ASs в Інтернеті. BGP класифікується як 

протокол маршрутизації шляху-вектора, де рішення маршрутизації беруть до уваги шляхи, 

мережеві стратегії, набори правил, налаштовані адміністратором мережі. ASNs 

призначаються локальним інтернет-реєстрам (Local Internet Registries, LIRs) та організаціям 

кінцевих користувачів відповідними регіональними інтернет-реєстрами (Regional Internet 

Registries, RIRs), які, в свою чергу, отримують блоки ASNs для перепризначення від 

Адміністрації адресного простору Інтернет (Internet Assigned Numbers Authority, IANA). 

IANA − це заснована у 1988 р. урядом США організація зі стандартів, яка наглядає за 

глобальним розміщенням IP-адрес, ASNs, менеджментом кореневої зони в системі доменних 

імен (Domain Name System, DNS), типами медіа (двочастинних ідентифікаторів для форматів 

файлу і контентів формату, що передаються в Інтернеті), іншими пов’язаними з IP 

символами, Інтернет-номерами; IANA також підтримує реєстр ASNs, зарезервованих для 

приватного користування (тому такі ASNs не повідомляються глобальному Інтернету). Типи 

медіа відповідають багатоцільовим розширенням Інтернет-пошти (Multipurpose Internet Mail 

Extensions, MIME) − Інтернет-стандарту, який розширює формат повідомлень електронної 

пошти для підтримки тексту в наборах символів, відмінних від ASCII,  а також вкладень 

(attachments) на основі аудіо, відео, зображень і програм застосунків. Відповідно до 

контракту з Міністерством торгівлі США, згадані функції IANA виконує заснована у 1998 р. 

Інтернет-корпорація для призначених імен і номерів (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers, ICANN) − неприбуткова приватна американська корпорація і група багатьох 

стейкхолдерів, відповідальна за координацію обслуговування та дотримання процедур для 

кількох баз даних, пов’язаних з просторами імен і номерів Інтернету, забезпечуючи 

стабільну і безпечну роботу мережі.  

                                                             
676 World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank, 2021. 328 p. 
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Станом на лютий 2022 р. майже третина ASNs реєструє свої дані про взаємозв’язки у 

PeeringDB. Тому оператор даної мережі, використовуючи PeeringDB і додаючи свої власні 

дані про взаємозв’язки, зможе гарантовано знайти інформацію про мережі, що шукають 

під’єднання, і про те, як під’єднатися до цих мереж; про дану мережу зможе гарантовано 

знайти аналогічну інформацію кожний інший оператор мережі у PeeringDB. Оскільки 

PeeringDB підтримується користувачами і перевіряється волонтерами на принципах P2P, то 

знайдена інформація має бути точною та актуальною. Ця інформація допоможе оператору 

даної мережі прискорити процес пошуку та з’єднання з іншими мережами, підтримуючи при 

цьому швидше і рішучіше розгортання планів оператора розширення і розвитку даної 

мережі. Якщо у PeeringDB реєструється IXP, ЦОД або інший об’єкт з’єднання, то збільшує 

свої рекламні можливості для нових та існуючих клієнтів: присутність об’єкта у базі даних 

сприяє мережам у пошуку важливої інформації про послуги цього об’єкта та інші мережі, 

наявні на IXP або інших засобах об’єкта. 

Джерелом інформації (базою даних) про розташування IXPs в Інтернеті є заснована 

у 1994 р. міжнародна неприбуткова організація − пакетний розрахунковий центр (Packet 

Clearing House, PCH; https://www.pch.net/ixp/summary), відповідальний за надання 

оперативної підтримки і безпеки критичної інтернет-інфраструктури, зокрема IXPs та ядра 

DNS. Критична інтернет-інфраструктура − це збірний термін для всіх апаратних і 

програмних систем, які становлять істотні компоненти роботи Інтернету. Такими 

компонентами вважаються фізичні лінії передачі всіх типів (дротові, волоконно-оптичні, 

мікрохвильові зв’язки), обладнання маршрутизації, супутні критичні послуги програмного 

забезпечення (DNS, електронна пошта, розміщення веб-сайтів, аутентифікація та 

авторизація), системи зберігання даних, сервери баз даних. Вихід з ладу будь-якої такої 

системи чи послуги на тривалий час руйнуватиме Інтернет. PCH також працює в сферах 

координації кібербезпеки, регуляторної політики і врядування в Інтернеті. Початкова мета 

PCH забезпечення ефективних альтернатив регіонального та локального мережевого 

підключення на західному узбережжі США трансформувалася з часом у забезпечення 

нейтрального незалежного мережевого з’єднання і постачання маршрутних серверів у 

основних точках обміну даними по всьому світу. PCH пропонує обладнання, навчання, дані 

та оперативну підтримку організаціям і окремим дослідникам, які прагнуть покращити 

якість, робастність і доступність Інтернету. PCH на карті світу показує за країнами розподіл 

щільності IXPs, які формують ядро глобального Інтернету. Припускається, що країни мають 

кореневі сервери DNS, сервери домену верхнього рівня з кодом країни (country-code top-level 

domain, ccTLD), IXPs у межах своїх кордонів, щоб підтримувати автономію та внутрішнє 

підключення на випадок пошкодження міжнародних кабелів. PCH підтримує відкриту 

некомерційну політику на засадах P2P у багатьох IXPs по всьому світу. Учасники PCH 

мають ефективний доступ до даних і операційних ресурсів PCH, користуючись логічною 

суміжністю зростаючої кількості кореневих операторів DNS, ccTLD і загальних доменів 

верхнього рівня (generic top-level domain, gTLD), які використовують глобальну мережу 

IP Anycast PCH − службу доменних імен Anycast. 

PCH керує першою і найбільшою у світі мережею доставки контенту DNS, 

забезпечуючи громадськості, яка використовує Інтернет, найбільш резильєнтний досвід 

користувачів з DNS від 237 локацій PCH на шести континентах. Ця мережа також вважається 

надійною службою доменних імен, виходячи з тривалого досвіду PCH, понад 167 реєстрів 

доменів верхнього рівня на інфраструктурі PCH, понад 120 млн. записів ресурсів у службі 

Anycast. Оскільки PCH зосереджується на ключовій інфраструктурі Інтернету, то PCH 

зазвичай обслуговує лише кореневі домени і домени верхнього рівня, а також вибрані 

домени критичної інфраструктури, включаючи домени in-addr.arpa, ip6.arpa, домени IXPs, 

груп реагування на надзвичайні комп’ютерні ситуації (Computer Emergency Response Teams, 

CERTs), національних урядів. Водночас PCH керує меншими кластерами серверів у багатьох 

менших країнах із слабким зв’язком, де послуги PCH, на від інших операторів DNS, 

залишаються доступними для місцевих користувачів під час перебоїв міжнародного 
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з’єднання. На лютий 2022 р. PCH включає 117 ccTLDs 50 та gTLDs. Здійснюючи свою 

неприбуткову місію, PCH надає свою послугу для неприбуткових реєстрів за принципом 

довільної плати (pay-what-you-like), за принципом безкоштовності для ccTLDs у країнах, що 

розвиваються, за принципом конкурентних цін для комерційних реєстрів доменів, 

включаючи 4 з 5 найбільших у світі провайдерів послуг реєстру (Registry Service Providers) 

(такими провайдерами є GoDaddy, Namecheap, Tucows, Network Solutions, Alibaba Cloud, які 

на лютий 2022 р. мали 76.2, 12.6, 11.9, 7.5, 7.3 мільйонів доменів відповідно). 

Крім того, PCH керує найбільшою в світі службою публічного підпису − системою 

безпеки розширень доменних імен (Domain Name System Security Extensions, DNSSEC), яка 

зазвичай поліпшує безпеку розширюваної кореневої DNS. DNSSEC − це набір специфікацій 

розширень, створених оперативною групою Інтернет-інженерії (Internet Engineering Task 

Force, IETF) для захисту даних, якими обмінюється DNS у IP-мережах. Заснована у 1986 р. 

IETF є відкритою організацією стандартів, яка розробляє і просуває добровільні Інтернет-

стандарти, зокрема технічні стандарти, що містять набір Інтернет-протоколів − набір 

протоколів зв’язку, які використовуються в Інтернеті та подібних комп’ютерних мережах 

(такими протоколами є IP та протокол керування передачею (Transmission Control Protocol, 

TCP)). DNSSEC забезпечує криптографічну аутентифікацію даних, аутентифіковане 

заперечення існування об’єкта, цілісність даних, але не доступність або конфіденційність.  

Використання послуг Anycast і DNSSEC PCH дає операторам доменів єдину контактну 

точку − єдиного оператора, відповідального за наскрізне (end-to-end) надання послуг DNS і 

гарантування повної інтероперабельності між цими послугами. PCH також консультує з 

вторинних (secondary) або виділених (dedicated) серверів DNS, розміщених на PCH. Центр 

мережевих операцій (Network Operations Center, NOC) відповідає за все обладнання для 

збору й обміну даних на базі IXP, за архіви даних PCH, за функціональність будь-яких або 

всіх послуг у домені pch.net. За даними PCH, станом на лютий 2022 р. Російська Федерація 

мала 34 IXPs та 10 кореневих серверів імен (які очолюють ієрархію розділення доменних 

імен в Інтернеті), Україна − відповідно 11 та 8, Польща − відповідно 9 та 7, Румунія − 

відповідно 8 та 6, Болгарія − відповідно 6 та 6, Туреччина − відповідно 3 та 7, Словаччина − 

відповідно 3 та 4, Угорщина − відповідно 1 та 2, Білорусь − відповідно 1 та 1, Грузія − 

відповідно 1 та 1, Молдова − відповідно 0 та 1. 

З появою нових мобільних технологій розробники стратегій мають проактивно 

допомагати їх розгортанню шляхом сприяння конкуренції послуг, де це можливо, та 

спільного використання інфраструктури, де це необхідно677. Стратегії універсальних послуг 

мають включати заходи, спрямовані на зниження бар’єрів з боку попиту, на які часто 

наштовхуються ті, хто не шукає (локально доступних) послуг даних678. Ці заходи включають 

програми поліпшення доступності телефонів (handsets) і послуг даних, підвищуючи цифрову 

грамотність соціально ізольованих (excluded) груп. Щоб забезпечувати високошвидкісні та 

економічно ефективні (cost-effective) послуги даних, розробники стратегій мають сприяти 

розвитку внутрішньої інфраструктури даних, яка допускає такі локальні зберігання, обробку 

й обмін даних, що дані не потребуватимуть переміщення до віддаленого закордонного 

обладнання679. Конкурентний ринок і відкриті механізми врядування є стратегіями, які 

підтримують створення IXP. Створення ЦОД спільного розташування залежатиме від 

стабільного інвестиційного клімату для інвесторів приватного сектора у поєднанні з 

наявністю недорогих (low-cost) надійних джерел чистої енергії. Стратегія інфраструктури 

даних полягає у забезпеченні рівноправного (equitable) доступу до даних для бідних людей і 
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країн. Занепокоєння щодо нерівності в доступі до інфраструктури даних грунтується на все 

більших підставах взаємозв’язку між економічною активністю і таким доступом680.  

Численні дослідження показали, що інфраструктура широкосмугового зв’язку сприяє 

економічному зростанню681, збільшуючи продуктивність682 і зайнятість683, створюючи 

передумови для цифрових підприємств. Наприклад, поява волоконно-оптичних підводних 

кабелів в Африці позитивно вплинула на зайнятість через входження нових фірм, 

підвищення продуктивності та збільшення експорту684. У ширшому значенні, збільшення 

ЦОД на 10% веде до збільшення послуг, пов’язаних з даними, на приблизно 1.6%685. 

Оскільки зростаюча частка економічної діяльності стає підтримуваною даними                

(data-enabled), то важливо гарантувати, що бідні люди і країни не ізолюватимуться від таких 

можливостей внаслідок відсутності належної інфраструктури даних. 

Інфраструктура даних утворює ланцюг поставок (supply chain), який бере початок у 

глобальних центрах зберігання даних і засобах обробки даних, відомих як платформи 

хмарних обчислень (ХО). Ланцюг поставок інфраструктури даних охоплює 1) транскордонну 

мережу (міжнародні веб-лінки) для відстаней понад 1000 км, 2) мережу середньої милі 

(розподіл) для відстаней від 10 до 1000 км, 3) доступ останньої милі для відстаней 

від 1 до 5 км. Ціль 1) − підключення сервісних центрів до всесвітнього Інтернету; ціль 2) − 

з’єднання великих міст і маршрутизація даних до сервісних центрів; ціль 3) − розподілення 

Інтернету від середньої милі у громаді до окремих будинків і підприємств. 

Технології 1) включають наземне волокно (terrestrial fiber) та підводний (subsea) кабель, які 

виходять на технології 2) IXP та ЦОД спільного розташування. У свою чергу, IXP та ЦОД 

спільного розташування через волокно й оптоволоконну магістраль (fiber-optic backbone) 

технологій 2) виходять на волокно, коаксіальний кабель, цифрову абонентську лінію (digital 

subscriber line, DSL) технологій 3), через волокно і мікрохвильову магістраль технологій 2) − 

на вежі стільникового зв’язку, бездротовий зв’язок, передавання цифрових потоків даних по 

радіоканалах за стандартом Wi-Fi, мобільний протокол LTE (Long-Term Evolution) 

передавання даних, телевізійний білий простір (TV white space) невикористаних телеканалів 

між активними каналами у спектрі від УКХ (VHF) до УВЧ (UHF) технологій 3), через 

волокно, наземні станції (Earth stations) супутникового зв’язку, супутниковий лінк 

технологій 2) − на безпосереднє супутникове мовлення (direct-to-home, DTH), повітряні кулі 

та дрони технологій 3)686. Від платформ ХО дані проходять через IXP для передачі 
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користувачам. Потім дані надходять і виходять з країн через міжконтинентальну мережу 

підводних кабелів. Потрапляючи на територію країни, дані розподіляються через національні 

опто-волоконні та мікрохвильові магістральні мережі, досягаючи найближчого місця 

(proximate location) для розподілу до місцевих громад шляхом дротових з’єднань або 

бездротових сигналів, які забезпечуються мобільними (чи стільниковими) мережами. 

Нарешті, даними обмінюються з приватними особами, підприємствами, громадськими 

установами через фіксовані лінії або бездротові сигнали від веж стільникового зв’язку, а 

також все більше за допомогою автономних (inanimate) машин, камер і датчиків, приєднаних 

до так званого Інтернету речей (Internet of Things, IoT). Дані переміщуються тисячами 

кілометрів уздовж цього суцільного інфраструктурного ланцюга поставок з майже 

швидкістю світла (200 тис. км за секунду), яка дозволяє протягом секунди облетіти земну 

кулю (з екватором близько 40 тис. км) 5 разів687. 

Трафік даних швидко зростає по всьому світу: протягом 6-річного періоду               

2012-2017 рр. використання Інтернет-трафіку даних (Internet data usage) зросло майже 

втричі − від 4,6 до 13 гігабайт на людину в місяць688. Таке зростання трафіку спричинене 

низкою факторів. По-перше, збільшується кількість Інтернет-користувачів: якщо у 2010 р. 

такі користувачі становили близько 33% всього населення світу, то у 2021 р. − близько 50%, 

а у 2023 р. становитимуть близько 67%. По-друге, число підключених пристроїв до IoT 

перевищило кількість Інтернет-користувачів, а у 2025 р. число таких пристроїв становитиме 

25 млрд. завдяки поширенню технології 5G689. По-третє, швидкість Інтернету постійно 

збільшується, підтримуючи зростаючі обсяги даних: у 2023 р. швидкість широкосмугової 

послуги через фіксовані мережі вдвічі перевищить відповідну швидкість у 2018 р.690          

По-четверте, на відео припадає 60% Інтернет-трафіку, причому поліпшення якості відео 

збільшує трафік відеоданих691: 2-годинний фільм у стандартній роздільній здатності 

(definition) використовує 1,4 гігабайтів даних, позаяк той же фільм у надвисокій (ultra-high) 

роздільній здатності використовує 8 гігабайтів692. 

Хоча більшість трафіку даних все ще передається фіксованими мережами, частка 

трафіку даних бездротовими мережами у глобальному трафіку протягом 11-річного періоду 

2012-2022 рр. зросла майже у 7 разів − від 3% до 20%. Цей зсув трафіку до бездротових 

мереж зумовлений більшою поширеністю мобільного трафіку у новопосталих державах 

(у 2018 р. понад 40% світового мобільного трафіку даних припадало на Індію та Китай, що 

перевищувало сумарну частку (менше 37%) населення цих держав у світовому населенні). 

Бідні люди і країни стикаються з фундаментальною нерівністю у своїй здатності 

доступу до інфраструктури даних. Щоб брати участь у керованій даними (data-driven) 

економіці, людям потрібне підключення до Інтернету. Воно тягне за собою доступ до 

Інтернет-інфраструктури останньої милі (мережі 3), яка все більше надається через 

бездротовий сигнал) і володіння мобільним телефоном (смартфоном) з підтримкою даних 

(data-enabled) або повноцінним (full-blown) з’єднанням до фіксованої Інтернет-лінії. Такі 

доступ і власність дають можливість людям дізнаватися про інших людей (та все більше 

інших речей), а також дізнаватися про себе (надавати свої власні дані) іншим людям. Значні 

верстви населення залишаються виключеними з Інтернету, особливо верстви бідного 

малоосвіченого населення, осіб похилого віку, жителів сільської місцевості, деколи осіб 

жіночої статі. Ця сладна ситуація відбиває як виклики з боку пропозиції, пов’язані з 

охопленням новітніх (latest) мобільних технологій, так і бар’єри з боку попиту, що 
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заважають потенційним користувачам скористатися (наявною) послугою. Більше того, 

внаслідок зростаючих обсягів даних, які лежать в основі соціально-економічної діяльності, 

підключеність (connectivity) має сенс лише за умови, що вона може забезпечуватися за 

прийнятною (affordable) вартістю та адекватною швидкістю. 

Якщо країни не мають доступу до сучасної інфраструктури даних, то (наявна) 

підключеність залишатиметься надто дорогою і повільною. При зростанні трафіку потрібні 

локальні IXP, щоб запобігати переадресації внутрішніх даних на великі відстані за кордон. 

Додання внутрішніх ЦОД спільного розташування (обладнання оптового зберігання даних, 

яке розміщує дані інших компаній) дозволяє локально зберігати суттєві обсяги популярного 

закордонного контенту, покращуючи роботу Інтернету, і прямий доступ до платформ ХО, 

значно розширюючи спроможності обробки даних. Хоча зараз майже всі країни мають 

доступ до глобальних підводних Інтернет-кабелів через прямі прибрежні (coastal) точки 

доступу чи транскордонні наземні з’єднання, внутрішня інфраструктура даних (IXP, ЦОД 

спільного розташування, платформи ХО) залишається незрілою (nascent) серед країн з 

низьким і середнім рівнем доходу (ВВП на душу населення), змушуючи їх підвищувати 

швидкості Інтернету і знижувати тарифи (charges) передачі даних. Розкриємо базові питання, 

що пояснюють нерівність стосовно інфраструктури даних, з якою стикаються бідні люди і 

країни, й окреслимо належні політичні відповіді, оновлюючи, доповнюючи і розширюючи 

попередню трактовку подібних питань693. Тому питання з боку пропозиції розкриваються 

краще порівняно з питаннями бар’єрів з боку попиту, а новим викликам, пов’язаним з 

розвитком внутрішньої інфраструктури даних, приділяється більша увага. 

Багато людей у країнах з низьким і середнім рівнем доходу використовують базові 

стільникові телефони для таких застосунків, як обмін текстовими повідомленнями і мобільні 

гроші. Ці застосунки, не потребуючи багато даних і не вимагаючи широкосмугового доступу 

до Інтернету, мали істотний вплив на економічний розвиток. Текстові повідомлення 

дозволяють трейдерам перевіряти ціни сільськогосподарської продукції, нагадувати хворим 

про час вживання ліків, допомагати медсестрам реєструвати новонароджених. Мобільні 

гроші уможливили додаткові (add-on) послуги у мікрострахуванні, сільському господарстві, 

транспорті, а також сприяли розгортанню позамережевої (off-grid) автономної енергетики, 

дозволяючи користувачам компенсувати вартість сонячних панелей за допомогою 

мікроплатежів. Агентства розвитку можуть здійснювати умовні перекази готівки на рахунки 

мобільних грошей, знижуючи витрати і підвищуючи безпеку. Базові застосунки телефонії 

разом з доступом до широкосмугового Інтернету і володінням функціональним (feature) 

телефоном або смартфоном істотно розширюють здатність людини використовувати дані для 

поліпшення якості життя. Соціальні мережі об’єднують сім’ю та друзів; урядові онлайн-

послуги і торгові веб-сайти заощаджують час і гроші; онлайн-навчання і телемедицина 

забезпечують нові, доступні та недорогі способи надання освіти й охорони здоров’я. 

Пандемія COVID-19 посилює важливість доступу до широкосмугового Інтернету для 

дистанційного навчання і роботи, а також поліпшує загальну резильєнтність економік до 

різного роду шоків. Ця пандемія масштабувала очікування щодо прийнятного споживання 

даних і висвітлила цифровий розрив. Масивне збільшення трафіку даних свідчить про 

ширше використання онлайн-платформ і підкреслює важливість залучення всіх потенційних 

користувачів. У всьому світі пандемія призвела до того, що мільйони людей використовують 

відеоконференції для роботи, навчання та інших видів діяльності. 

Основі платформи відеоконференцій (Zoom, Webex, Microsoft Teams) повідомляли про 

близько 700 млн. щоденних користувачів у березні−квітні 2020 р.; враховуючи інші 

платформи, загальну кількість щоденних користувачів відеоконференцій можна оцінити як 

10% населення світу. Протягом 4-місячного періоду від грудня 2019 р. до квітня 2020 р. 

середня кількість користувачів Zoom зросла у 30 разів − від 10 млн. до 300 млн.694; протягом 

3-місячного періоду від січня до березня 2020 р. кількість користувачів Cisco’s Webex зросла 
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у 2 рази − від 160 млн. до 324 млн.; у квітні 2020 р. кількість щоденних користувачів 

Microsoft Teams становила 75 млн. Перебування вдома під час припинення контактної 

діяльності (shutdown) також призвело до більшого використання соціальних медіа, 

потокового відео, онлайн-ігор. 

Ця онлайн-діяльність спричинила масивне збільшення трафіку даних. Наприклад, в 

Іспанії через тиждень від початку припинення контактних робіт Інтернет-трафік збільшився 

на 40%, а мобільний трафік − на 25%. У Німеччині протягом першої половини 

березня 2020 р., коли було запроваджено режим самоізоляції (shelter-athome) IXP Deutscher 

Commercial Internet Exchange (DE-CIX) зафіксувала збільшення Інтернет-трафіку на 10% і 

досягнення світового рекорду пропускної здатності передачі даних; на DE-CIX трафік 

відеоконференцій збільшився на 50%, а трафік ігор і соціальних медіа − на 25%. 

Телекомунікаційні мережі, як правило, добре витримували це масивне збільшення 

трафіку: оскільки мережі проектуються так, щоб впоратися з піковим трафіком, то протягом 

більшої частини доби вони мають надлишкову потужність. Подібно до того, як в розпал 

пандемії навесні 2020 р. працівники охорони здоров’я працювали над вирівнюванням кривої 

числа інфікованих, оператори телекомунікацій працювали над згладжуванням флуктуацій 

потоків трафіку. Широке розгортання високопотужних волоконно-оптичних магістральних 

мереж і мереж доступу виявилося життєво важливим для того, щоб впоратися зі сплеском 

трафіку. Під час пандемії регулятори держав збільшили спроможність мобільних даних 

шляхом вивільнення спектру частот, а технології стиснення знизили трафік послуг 

потокового відео на 25%. Деякі телекомунікаційні оператори збільшували свої межі 

використання даних (data allowances), а інші забезпечували безкоштовні дані та смартфони 

працівникам охорони здоров’я. 

Отже, телекомунікаційні мережі виконали завдання у новому світі соціального 

дистанціювання для тих, хто вже має Інтернет-доступ, але обмеження інфраструктури даних 

заважають переходу життєво важливих громадських послуг (освіти, охорони здоров’я, 

громадського врядування тощо) в онлайн-простір. Відеоконференції стають зручним засобом 

суспільної організації незалежно від пандемії, зокрема організації багатьох державних 

функцій України від початку масштабної збройної агресії Російської Федерації.  

Здатність використовувати інструменти веб-конференцій висвітлює нові сторони 

цифрового розриву: багато студентів у всьому світі були виключені з онлайн-навчання через 

нестачу широкосмугового Інтернет-доступу і комп’ютерів. Під час пандемії виникли 

питання навколо безпеки відеоконференцій та збереження конфіденційності даних у 

процесах їх обробки695. Телекомунікаційні компанії піддавали критиці за те, що вони стали 

збільшувати свої межі використання даних для споживачів лише після настання кризи. 

Для країн з низьким і середнім рівнем доходу бездротові широкосмугові мережі 

постали як найприйнятніша технологія для доступу до послуг даних: для бідних людей 

бездротовий широкосмуговий зв’язок важливіший, ніж дротовий, бо розширення 

фіксованого широкосмугового доступу має більше обмежень, не досягаючи мінімального 

порогу для статистично значущого впливу на економічне зростання. У країнах з доходом 

вище середнього і високим, де поширений фіксований широкосмуговий доступ, користувачі 

витрачають більшу частину свого часу онлайн на мобільних телефонах; найбідніші верстви 

населення таких країн мають Інтернет-доступ лише через бездротові мережі. 

Міжнародний союз електрозв’язку (International Telecommunication Union, ITU) оцінює, 

що протягом 2-річного періоду 2019-2021 рр. кількість користувачів Інтернетом зросла від 

близько 4,1 млн. до 4,9 млн., або від 46% до 63% населення світу696. Водночас 2,9 млн. людей 

залишаються поза мережею. Аналіз Світового банку використовує статистику (базу даних) 

ITU для (груп) країн про кількість підписок (subscriptions) на широкосмуговий (бездротовий і 

фіксований) Інтернет-доступ на 100 осіб, розриви використання (usage gaps) бездротового 

                                                             
695 Tracking and tracing COVID: protecting privacy and data while using apps and biometrics. Paris, France: OECD 

Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 2020, April 23. 5 p. 
696 Statistics.  
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покриття (як частку населення регіонально і глобально), глобальне покриття Інтернет-

послуги (2G, 3G, 4G)697. Отже, країни, які розвиваються, отримує доступ до даних переважно 

за допомогою бездротових мереж. 

Комісія ООН із широкосмугового зв’язку для сталого розвитку (United Nations 

Broadband Commission for Sustainable Development) закликає до того, щоб у 2025 р. 

75% населення світу мало широкосмуговий Інтернет-доступ, що передбачає такий доступ 

65% населення країн, які розвиваються, і доступ 35% населення найменш розвинених (least 

developed) країн698. ООН також закликає всі країни до 2025 р. прийняти національний план 

універсального широкосмугового Інтернет-доступу. Ці орієнтири відображають переоцінку 

міжнародною спільнотою (Департаментом економічних і соціальних справ ООН) 

недосягнутої підцілі 9.c «Універсальний і прийнятний доступ до Інтернету у найменш 

розвинених країнах до 2020 р.» цілі сталого розвитку (Sustainable Development Goal, SDG) 

9 «Будувати резильєнтну інфраструктуру, сприяти інклюзивній і сталій індустріалізації та 

стимулювати інновації»699. 

З економічної точки зору підтримка громадської політики універсального покриття 

послугами телекомунікацій і даних залежить від позитивних мережевих зовнішніх ефектів700. 

Іншими словами, економічна цінність інфраструктури комунікацій підвищується при 

збільшенні підключених до Інтернету членів суспільства701, бо це збільшення веде до 

експоненціального зростання числа пар людей, які можуть спілкуватися один з одним702. 

Такі позитивні зовнішні ефекти703 підтвердили потребу забезпечення громадських субсидій, 

щоб гарантувати вірогідність досягнення універсального доступу. Крім того, коли Інтернет 

стає центральною платформою для більшої частини соціально-економічного життя за умови, 

що всі громадяни мають можливість Інтернет-доступу, то ця платформа дедалі більше стає 

предметом соціальної інклюзії (inclusion) чи залученості. 

Брак цифрової підключеності в країнах, які розвиваються, можна пояснювати у 

термінах різного роду розривів − розривів охоплення, використання і споживання. Розрив 

охоплення (coverage gap) стосується факту, що цифрова інфраструктура останньої милі ще не 

досягла всіх населених пунктів (inhabited locales)704. Розрив використання (usage gap) 

стосується того факту, що за наявності покриття прийняття послуги цільовою аудиторією 

(населенням, якому не вистачає соціальної інклюзії), як правило, не стане універсальним705. 

Розрив споживання (consumption gap) стосується факту, що коли люди цільової аудиторії 

приймають послугу, то, як правило, мають рівень споживання послуги даних нижче рівня 

задоволення основних соціально-економічних функцій. 

                                                             
697 World Development Report 2021 − Chapter 5 Figures.  
698 Connecting Africa through broadband: a strategy for doubling connectivity by 2021 and reaching universal access 

by 2030. Geneva, Switzerland: Broadband Commission Working Group on Broadband for All, ITU, 2019. 138 p. 
699 Горбачук В. М., Сулейманов С.-Б. Цілі й задачі сталого розвитку до 2030 року. Глобальні соціально-

економічні трансформації в XXI столітті (13 жовтня 2016 р., Київ). Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2016. 

Goals: 9. Build Resilient Infrastructure, Promote Inclusive and Sustainable Industrialization and Foster Innovation. 
700 Горбачук В. М., Морозов О. О. До вимірювання системних ризиків мереж. Проблеми телекомунікацій        

(19-22 квітня 2016 р., Київ). Київ: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016. С. 143-145. 
701 Горбачук В. М., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б., Симонов Д. І., Батіг Л. О. Обчислення рівноважного 

внеску до мережевої громади. Actual problems of fundamental science. Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National 

University, 2021. P. 160-163. 
702 Michie J. Network externalities: the economics of universal access. Utilities Policy. 1997. 6 (4). P. 317-324.  

Madden G. Economic welfare and universal service. Telecommunications Policy. 2010. 34 (1-2). P. 110-116. 

Gorbachuk V., Chumakov B. A computable critical mass on market of new network product. Transport systems and 

logistics. Chisinau, Moldova: Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, 2013. P. 272-281. 
703 Горбачук В. М. Визначення критичної маси поширення мережевих продуктів. Науково-технічна інформація. 

2013. № 4. C. 50-55. 
704 Горбачук В. М., Кошулько А. І., Сирку А. А. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень 

Землі. 16-th Ukrainian Conference on Space Research (August 22-27, 2016, Odesa). Kyiv: State Space Agency 

of Ukraine, 2016. P. 192. 
705 Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Syrku A. Epidemic effects in network industries. International Conference 

on Software Engineering (April 12-14, 2021, Kyiv). Kyiv: National Aviation University, 2021. P. 68-72. 
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Станом на 2018 р. (для 3G) розрив охоплення стосувався 8% населення світу, розрив 

використання − 42%, розрив споживання − 50%. Хоча всі, крім 8% населення світу, охоплені 

бездротовою широкосмуговою мережею, існують суттєві регіональні відмінності: 

у Північній Америці розрив охоплення стосувався менше 1% населення, у Європі 

та Центральній Азії − 6%, в Африці південніше Сахари (Sub-Saharan Africa) − 29%; 

у Північній Америці розрив використання стосувався 11% населення, у Європі та 

Центральній Азії − 15%, в Африці південніше Сахари − 49%, у Південній Азії − 64%706. 

Іншими словами, у Південній Азії понад 1 млрд. людей охоплювалося широкосмуговим 

сигналом без використання Інтернету. Хоча протягом 4-річного періоду 2015-2018 рр. розрив 

охоплення зменшився від 21% до 8% завдяки успішному розгортанню інфраструктури 

останньої милі з боку пропозиції, але розрив використання збільшився від 37% до 42% 

внаслідок бар’єрів з боку попиту. Аналогічні міркування мають місце не лише для людей, 

але й для малих підприємств. Врешті-решт, ці розриви охоплення, використання, 

споживання є взаємопов’язаними, бо підвищення прийняття послуги і споживання даних 

також сприяє комерційній життєздатності, збільшуючи доходи, генеровані будь-якою 

конкретною інвестицією у покритті мережі (network coverage). Тому прогрес у зниженні 

розриву використання і звуженні розриву споживання допомагатиме усувати розрив 

охоплення. 
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3.13. MODELLING THE SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE HEALTH CARE 

SYSTEM 
 

3.13. МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку країн (макрорегіонів) 

характеризується суттєвими трансформаціями систем охорони здоров'я. Це стосується як 

вибору оптимальної моделі цифрового розвитку, спрямованої на підвищення 

клієнторієнтованості та якості медичних послуг, ефективності механізмів координації 

діяльності структурних підрозділів різного рівня ієрархії, так і фінансових трансформацій, 

що передбачають перехід на якісно інші моделі фінансування систем охорони здоров'я707. 

Слід зазначити, що є різні її типи, такі як соціально-страхова модель, модель Беверіджа, 

корпоративна модель, скандинавська модель, "південна" модель тощо. Національна стратегія 

реформ спирається на англосаксонську модель, що робить актуальним аналіз соціально-

економічної ефективності моделей систем охорони здоров'я. 

Слід зазначити, що під соціальним ефектом функціонування системи healthcare 

розуміється зниження захворюваності, запобігання інвалідності, смертності, які прямо 

впливають на «якість» людського капіталу, трудовий потенціал та темпи економічного 

зростання. У контексті економічної ефективності зазвичай розглядається величина витрат, 

пов'язаних з наданням медичних послуг, профілактикою та зниженням рівня захворюваності, 

та економічним ефектом від зниження збитків, пов'язаних із втратою працездатності. 

Незважаючи на умовний поділ, слід говорити про змішану оцінку соціально-економічної 

ефективності систем healthcare. Як показує проведений аналіз, під час оцінювання соціальної 

ефективності задіяні економічні аспекти, такі як «якість» людського капіталу. Під час 

оцінювання економічної ефективності оперують рядом соціальних індикаторів, зокрема, 

кількістю років продовженого життя та його якістю. Тому далі розглядатиметься саме 

соціально-економічна ефективність систем охорони здоров'я. Одним з основних показників 

останньої за даними Євростату є самооцінка здоров’я за гендером та віком, що наведена 

на Рис. 1-3708. 

 

 
Рис. 1. Самооцінка здоров’я за гендером та віком 16-44 років, 2020 р.  

                                                             
707 Гурьянова, Л. С., Дубровина, Н. А., Сироткина, М. М. (2021). Модели оценки эффективности систем 

здравоохранения. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society. Editors: Nadiya Dubrovina 

& Stanislav Filip. Monograph. School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava,               

Р. 721-733. 
708 Євростат.  
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Аналіз даних показує значний розрив в самооцінці здоров’я між жінками та 

чоловіками. Так, тільки 87,5% жінок країн Євросоюзу оцінили стан свого здоро’я як 

«гарний» або «дуже гарний». За категорією чоловіків цей відсоток є значно вищим і 

складає 89,2%. Також слід зазначити значну регіональну нерівномірність в оцінках.  

Найбільш високі оцінки характерні для Румунії і складають відповідно 95,8% для жінок 

і 95,6% для чоловіків. Найнижчі оцінки спостерігаються в Португалії і складають – 

76,4% для жінок і 81,2% для чоловіків. Цей територіальний розподіл значно змінюється для 

вікової категорії «45-64» (Рис. 2). 
  

 
Рис. 2. Самооцінка здоров’я за гендером та віком 45-64 років, 2020 р.  

 

Так, якщо високі позиції зберігаються за Грецією, тобто 83,9% жінок і 83,6% оцінюють 

стан свого здоров’я як «гарний» або «дуже гарний», то Румунія знижує свої позиції 

відповідно до 7-ої позиції і 70,9% – для жінок і 77% – для чоловіків. Найбільш несприятлива 

ситуація спостерігається у Литві, де відповідний відсоток складає 36,1% – для жінок і 39% – 

для чоловіків.  

Однак Греція втрачає свої позиції в категорії «більш 65» (Рис. 3). В цій категорії Греція 

займає тільки 10-у позицію з показниками 43% для жінок, 48,6% для чоловіків. Найбільш 

сприятливі показники спостерігаються у Ірландії: 68,7% жінок віком 65 років і більше 

оцінюють своє самопочуття як «гарне» або «дуже гарне» і 67,3% чоловіків відносять свій 

стан здоров’я до тієї ж категорії. Найбільш несприятлива ситуація зберігається у Литви: 

тільки 7,9% жінок і 14,1% чоловіків оцінили стан свого здоров’я як «гарний» або «дуже 

гарний». Тобто розрив між країнами-лідерами і країнами-аутсайдерами значно збільшується. 

Якщо для першої категорії «16-44 років» він складає 19,4% для жінок і 14,4% для чоловіків, 

то для останньої «більше 65 років» розрив складає 63,27% для жінок і 53,2% для чоловіків 

відповідно. 

 
Рис. 3. Самооцінка здоров’я за гендером та віком «більш 65» років, 2020 р.  
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Очевидно, що все більш істотний вплив на здоров'я мають соціально-економічні 

фактори, такі як рівень доходу та освіти. На Рис. 4 наведено розрив в оцінках між країнами з 

високим та низьким рівнем доходу709. 

 

 
Рис. 4. Самооцінка здоров’я країнами з високим і низьким рівнем доходу 

 

Однак, якщо розглянути узагальнену самооцінку здоров’я в динаміці (Рис. 5), то вона 

постійно підвищується протягом останніх 10-ти років, що свідчить про позитивні зміни в 

системі охорони здоров’я710.  

 

 
Рис. 5. Аналіз тенденцій зміни самооцінки здоров’я в динаміці  

на підставі спарклайну, 2011-2020 рр. 

 

Проте залишається значна макрорегіональна неоднорідність наведених вище 

самооцінок в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Наведені дані підкреслюють 

актуальність проблеми оцінювання соціально-економічної ефективності систем охорони 

здоров’я для вибору найбільш ефективної моделі фінансового розвитку систем охорони 

здоров’я для країн, які розвиваються. 

На сьогоднішній день існують різні підходи до оцінки ефективності систем healthcare, 

що відображають різноманітність як концептуальних поглядів, так і методологічних 

принципів формування такої оцінки. Так, у роботі Грищенка К. С.711 виділено такі напрями 

оцінки як: соціальна ефективність, економічна ефективність.  

Як було зазначено вище, під соціальним ефектом функціонування системи healthcare 

розуміється зниження захворюваності, запобігання інвалідності, смертності, які прямо 

впливають на «якість» людського капіталу, трудовий потенціал та темпи економічного 

зростання. У цьому контексті напрямком, що досить активно розвивається, є моделювання 

                                                             
709 Self-perceived health statistics.  
710 Self-perceived health by sex and age group.  
711 Грищенко, К. С. (2012). Сравнительный анализ методов оценки социально-экономической эффективности 

системы здравоохранения. Управление экономическими системами: электронный научный журнал.  



389 

економічного еквівалента вартості життя, основні аспекти якого розглянуті в роботі712. Як 

математичний інструментарій аналізу використовуються методи актуарної математики. 

Загалом у ролі методів оцінки соціальної ефективності також виділяють методи оцінки 

якості медичного обслуговування та їх локальну підгрупу – експертні методи оцінки (оцінку 

ступеня задоволеності населення якістю медичного обслуговування). 

Як було згадано вище, у контексті економічної ефективності зазвичай розглядається 

величина витрат, пов'язаних з наданням медичних послуг, профілактикою та зниженням 

рівня захворюваності, та економічним ефектом від зниження збитків, пов'язаних із втратою 

працездатності. У цьому ж контексті розглядаються методи проведення фармаекономічних 

досліджень, які є обов'язковими для включення лікарських препаратів у протоколи, які 

фінансуються державою713. Виділяють такі напрямки фармакологічного аналізу, як аналіз 

мінімальних витрат (сукупних витрат), аналіз ефективності та витрат, аналіз корисності 

(кількість років продовженого життя та його якість) і витрат, аналізу витрат та результатів.  

Методологічні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності систем healthcare 

досить широко представлені в наукових роботах714. Зокрема, розглядаються різні підходи до 

оцінки інформативності діагностичної системи ознак, побудови комплексної оцінки, 

застосування параметричних методів та методів DEA для оцінки технічної ефективності, 

економічної ефективності та ін. В рамках означених підходів розглядають технічну 

ефективність або ефективність розподілу ресурсів, яка дозволяє визначити області 

«надмірних» ресурсів або невиправдані втрати. І технічна ефективність і ефективність 

розподілу ресурсів передбачає кількісні оцінку, яка демонструє наскільки ресурси, які 

інвестуються в систему охорони здоров’я, дозволяють забезпечити очікувані результати або 

досягти значущих для системи охорони здоров'я цілей. Параметричні методи запозичені з 

виробничої сфери і засновані на економетричному аналізі, який потребує визначення 

функціональної форми виробничої функції (або функції витрат, прибутку, доходів). До 

параметричних методів відносяться: метод найменших квадратів – МНК (Ordinary Least 

Squares – OLS); метод скоригованих найменших квадратів (Corrected Ordinary Least Squares – 

COLS); метод модифікованих найменших квадратів (Modified Ordinary Least Squares – 

MOLS); метод максимальної правдоподібності (Maximum Likelihood Estimation – MLE); 

стохастичний граничний аналіз (Stochastic Frontier Analysis – SFA); метод без специфікації 

розподілу (Distribution-Free Approach – DFA); метод щільної межі (Thick Frontier Approach – 

TFA)715. 

                                                             
712 Левицький, С. І., Гнєушев, О. М., Махлинець, В. М. (2018). Моделювання економічного еквіваленту вартості 
життя у Запорізькій області. Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління, 6 (17), 813-118.  
713 Куликов, А. Ю., Чеботарев, П. А., Константинова, М. С. (2008). Экономические показатели системы 

здравоохранения и роль фармакоэкономического анализа в системе государственного возмещения за 

лекарственные средства в странах Латинской Америки. Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и 

фармакоэпидемиология. 
714 Бабенко, А. И., Пушкарев, А. В. (2014). Методологические основы комплексной оценки медико-

экономической эффективности здравоохранения. Бюллетень СО РАМН, 34/2.  

Cylus, Jonathan, Papanicolas, Irene, Smith, Peter C. at al. (2016). Health system efficiency. How to make 

measurement matter for policy and management. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 265 p.  

Яблонский, К. П. (2019). Оценка эффективности деятельности медицинских организаций. Диссертация на 

соискание ученой степени к.э.н., Санкт-Петербургский государственный университет, 451 с.  
715 Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E. (1978): Measuring the efficiency of decision making units, European 

Journal of Operational Research, 2, pp. 429-444. 

Farrell, M. J. (1957): The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 

120, pp. 253-281. 

Farsi M. and Filippini M., (2003). Regulation and measuring cost efficiency with panel data models: application 

to lectricity distribution utilities, Working Paper No. 03-05, Department of Economics, University of Lugano, 

Switzerland, January. 

Greene, W., (2007). The Econometric Approach to Efficiency Analysis.  

Seiford, L. M. and R. M. Thrall (1990) Recent developments in DEA: the mathematical programming approach 

to frontier analysis. Journal of Econometrics, 46: 7-38. 
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Незважаючи на безумовну актуальність запропонованих вище підходів, слід зазначити, 

що вони стосуються переважно оцінки та ранжування ефективності окремих медичних 

закладів. Однак недостатня увага приділена питанням оцінки соціально-економічної 

ефективності ресурсної забезпеченості систем healthcare для вибору найбільш ефективної 

моделі фінансового розвитку. 

Метою дослідження є розробка комплексу моделей оцінки соціально-економічної 

ефективності ресурсної забезпеченості систем здоров'я на основі методів багатовимірного 

аналізу даних, які дозволяють сформувати рекомендації щодо вибору найбільш ефективної 

моделі фінансового розвитку для країн із перехідною економікою (країн, які розвиваються). 

Запропонована концептуальна схема моделювання соціально-економічної ефективності 

системи охорони здоров’я (рис. 6) включає в себе наступні етапи: 

- комплексна оцінка ресурсної забезпеченості та соціально-економічної ефективності 

систем охорони здоров’я; 

- класифікація країн за рівнем соціально-економічної ефективності ресурсної 

забезпеченості систем охорони здоров’я; 

- ідентифікація класу України за рівнем соціально-економічної ефективності 

ресурсної забезпеченості систем охорони здоров’я. 

Результатом реалізації цієї схеми є комплекс моделей, який включає: модель 

комплексної оцінки рівня ресурсної забезпеченості та соціально-економічної ефективності 

системи охорони здоров’я (М1); модель класифікації країн за рівнем соціально-економічної 

ефективності ресурсної забезпеченості систем охорони здоров’я (М2); модель ідентифікації 

класу країн за рівнем соціально-економічної ефективності ресурсної забезпеченості систем 

охорони здоров’я (М3). Нижче наводиться стислий опис запропонованого комплексу 

моделей. 

Цільовою спрямованістю розробки моделі М1 є комплексна оцінка рівня ресурсної 

забезпеченості та соціально-економічної ефективності системи охорони здоров’я. 

Необхідність побудови комплексної оцінки обумовлена різновекторністю зміни показників 

ресурсної забезпеченості та соціально-економічної ефективності системи охорони здоров’я, 

що ускладнює їх аналіз та вимагає подання у вигляді синтетичної оцінки, яка є результатом 

згортки індикаторів, які відображають розвиток окремих підсистем. Для побудови моделі 

комплексної оцінки використовується такий метод багатовимірного аналізу даних, як метод 

рівня розвитку. Вибір методу обумовлений наступними його перевагами: метод дозволяє 

працювати з даними будь-якої розмірності та будь-якої природи; система індикаторів може 

включати як індикатори-стимулятори (які мають позитивний вплив на рівень ресурсної 

забезпеченості та соціально-економічної ефективності системи охорони здоров’я), так і 

індикатори-дестимулятори (що впливають негативно); метод містить вбудовану процедуру 

формування точки-еталона; метод дозволяє отримати комплексну нормовану оцінку, яка 

змінюється в діапазоні від 0 до 1, легко подається шалюванню. Побудова інтегрального 

показника на підставі методу рівня розвитку включає: стандартизацію даних; визначення 

координат точки-еталону; розрахунок Евклідової відстані об'єктів до точки-еталону; 

визначення значень інтегрального показника716.  

Змістом моделі М2 є класифікація країн за рівнем соціально-економічної ефективності 

ресурсної забезпеченості систем охорони здоров’я. Для розробки моделі М2 

використовувались такі методи кластерного аналізу, як ієрархічні методи та метод «k-

середніх». Ієрархічні методи кластерного аналізу є зручним інструментом візуалізації даних. 

Вони дозволяють визначити кількість кластерів, на яку необхідно розбити вихідну 

сукупність. Метод “k-середніх” дозволяє отримати кластери, що не перетинаються. Вибір 

                                                             
716 Плюта В. (1989). Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. М.: Статистика, 

173 с.  
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методів обумовлений наступними їх перевагами: простотою, гнучкістю, швидкою 

збіжністю717.  

Призначенням моделі М3 є ідентифікація класу України за рівнем соціально-

економічної ефективності ресурсної забезпеченості систем охорони здоров’я, визначення 

характерних рис найбільш ефективних моделей фінансового розвитку систем охорони 

здоров’я. Побудова моделі М3 здійснювалась за допомогою методів дискримінантного 

аналізу. Слід зазначити, що для розв'язання задачі розпізнавання може бути використане 

широке коло методів, таких як probit-, logit-аналіз, нейромережеве моделювання, дерева 

класифікацій, SVM та ін. Вибір методів дискримінантного аналізу як інструменту 

дослідження обумовлений тим, що вони забезпечують хорошу якість розпізнавання за умов 

малих вибірок. 

Таким чином, запропонований комплекс моделей може розглядатися як інструмент 

підтримки прийняття рішень щодо вибору найбільш ефективної моделі фінансового 

розвитку системи healthcare, а також побудови дашбордів, які дозволяють визначити цільові 

параметри ресурсної забезпеченості та соціально-економічної ефективності системи охорони 

здоров’я. 

На першому етапі дослідження (Рис. 6) здійснювалась реалізація моделі комплексної 

оцінки ресурсної забезпеченості та соціально-економічної ефективності систем охорони 

здоров’я на підставі методу рівня розвитку718.  

Для реалізації моделі комплексної оцінки ефективності системи healthcare буде 

сформовано два показника рівня розвитку: інтегральний показних ресурсної забезпеченості 

системи healthcare; інтегральний показник соціально-економічної ефективності healthcare. 

Інформаційний простір ознак сформовано на підставі аналізу літературних джерел та 

відкритих баз даних. Система індикаторів ресурсної забезпеченості включає: кількість ліжок 

лікувальної допомоги (на 100 тис. населення); кількість реабілітаційних ліжкомісць 

(на 100 тис. населення); поточні витрати на охорону здоров'я (євро на душу населення); 

поточні витрати на охорону здоров'я (% ВВП); кількість стоматологів 

(на 100 тис. населення); фармацевти (на 100 тис. населення); фізіотерапевти 

(на 100 тис. населення); кількість апаратів МРТ (на 100 тис. населення); кількість мамографів 

(на 100 тис. населення); кількість апаратів КТ (на 100 тис. населення). Вихідні дані 

за 30 країнами Європи взяті з сайту Євростату719. 

Оскільки ознаки мають різні одиниці виміру, то спочатку здійснювалась 

стандартизація. Для обробки даних використовувався ППП Statistica. На наступному кроці 

здійснювалась диференціація ознак на стимулятори і дестимулятори. Оскільки всі перелічені 

вище фактори роблять позитивний вплив на рівень ресурсної забезпеченості, то всі ознаки 

віднесені до класу стимуляторів. Тобто під час визначення еталону розглядались 

максимальні значення показників. Далі були розраховані Евклидові відстані об’єктів-країн 

до точки еталону. На останньому кроці знайдені значення інтегрального показника рівня 

ресурсної забезпеченості системи healthcare (Табл. 1)720. 

Дані Табл. 1 дозволяють зробити висновок, що найвищі значення індикатора характерні 

Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Італії, Греції. Ці країни утворюють п'ять країн-лідерів. 

Розрив між максимальним значенням, характерним для Німеччини, та мінімальним 

значенням індикатора, яке спостерігаються у Естонії, становить більше 22 разів. Таким 

чином, найвищий рівень ресурсної забезпеченості систем охорони здоров'я характерний для 

географічно великих європейських країн, які є основою економіки ЄС.  

                                                             
717 Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, Л. О. Чаговець та ін. (2018). Бізнес-аналітика багатовимірних процесів. 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 271 с.  
718 Плюта В. (1989). Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. М.: Статистика, 

173 с. 
719 Євростат. 
720 Гур’янова Л. С., Сироткина М. М. (2021). Моделі оцінки рівня ресурсної забезпеченості систем охорони 

здоров'я. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XIII міжнародної науково-

практичної конференції 8-9 квітня 2021 р. Братислава. Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021.  
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Рис. 6. Схема взаємозв'язку етапів та моделей оцінювання соціально-економічної 

ефективності системи охорони здоров'я 
 

Аналогічно було знайдено інтегральний показник рівня соціально-економічної 

ефективності системи охорони здоров’я. До інформаційного простору ознак на підставі 

аналізу літературних джерел і відкритих баз даних було віднесено наступні: самооцінка 

здоров’я – чоловіки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості); самооцінка здоров’я – 

жінки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості); кількість людей з хронічними 

захворюваннями (% від загальної кількості); очікувана продовжуваність життя при 

народженні (загальна); дитяча смертність (к-ть померлих на 1000 здорових 

новонароджених); роки здорового життя (жінки); роки здорового життя (чоловіки); роки 

здорового життя після 65 (жінки); роки здорового життя після 65 (чоловіки); не відчувають 

обмеження або дискримінацію в звичайній діяльності через проблеми зі здоров'ям (% від 

загальної кількості). 

Етапи дослідження Методи 

дослідження 

Етап 1. Комплексна оцінка соціально-

економічної ефективності ресурсної 

забезпеченості систем охорони 

здоров’я 

Модель 

комплексної 

оцінки рівня 

ресурсної 

забезпеченості та 

соціально-

економічної 

ефективності 

системи охорони 

здоров’я (М 1) 

Етап 3. Ідентифікація класу України 

за рівнем соціально-економічної 

ефективності ресурсної 

забезпеченості систем охорони 

здоров’я 

3.1. Розробка моделей ідентифікації 

класу країни  
3.2. Оцінка рівня соціально-

економічної ефективності ресурсної 

забезпеченості системи охорони 

здоров’я України 

Методи 

класифікації з 

навчанням, 

методи 

дискримінант-

ного аналізу 

Модель 

класифікації 

країн за рівнем 

соціально-

економічної 

ефективності 

ресурсної 

забезпеченості 

систем охорони 

здоров’я (М 2) 

1.1. Комплексна оцінка ресурсної 

забезпеченості систем охорони 
здоров’я 

1.2. Комплексна оцінка соціально-

економічної ефективності систем 

охорони здоров’я 

Етап 2. Класифікація країн за рівнем 

соціально-економічної ефективності 

ресурсної забезпеченості систем 

охорони здоров’я 

2.1. Побудова класифікацій на 

підставі ітеративних методів, 

ієрархічних агломеративних методів 

2.2. Оцінка якості класифікації та 

вибір кінцевого угруповання 

Методи 

експертного 

аналізу,  

Методи 

редукції ознак  

Методи 

таксономії 

Методи 

кластерного 

аналізу (метод 

k-середніх, 

ієрархічні 

методи) 

Моделі 

Модель 

ідентифікації 
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економічної 
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ресурсної 
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систем охорони 

здоров’я (М3) 
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Таблиця 1. Значення інтегрального показника рівня ресурсної забезпеченості 

 системи healthcare (resource) 

Макрорегіон 

Інтегральний 

показник рівня 

ресурсної 

забезпеченості 

системи Макрорегіон 

Інтегральний 

показник рівня 

ресурсної 

забезпеченості 

системи 

Germany 0,420378459 Ireland 0,193685228 

Belgium 0,34837103 France 0,182582288 

Italy 0,27935085 Latvia 0,16366294 

Switzerland 0,278881001 Croatia 0,152282885 

Greece 0,273496002 Luxembourg 0,150893134 

Norway 0,260481877 Spain 0,1477012 

Finland 0,254319634 Portugal 0,13346952 

Bulgaria 0,236412062 Slovenia 0,09213673 

Malta 0,235093824 Czechia 0,087067503 

Cyprus 0,234522876 Hungary 0,079719386 

Lithuania 0,234452038 Romania 0,073574244 

Iceland 0,207686966 Netherlands 0,066856328 

Austria 0,207022455 Poland 0,057781088 

Denmark 0,199949937 Slovakia 0,05072794 

Sweden 0,196474172 Estonia 0,019080225 

 

Після приведення даних до єдиної розмірності здійснювалася класифікація індикаторів 

на стимулятори та дестимулятори. До дестимуляторів було віднесено такі показники: дитяча 

смертність (к-ть померлих на 1000 здорових новонароджених); кількість людей з хронічними 

захворюваннями (% від загальної кількості). Під час визначення координат об’єкту-еталону 

за цими показниками були знайдені мінімальні значення. Далі були знайдені Евклидові 

відстані макрорегіонів до об’єкту-еталону та розраховано інтегральний показник соціально-

економічної ефективності (Табл. 2). 

 

Таблиця 2. Значення інтегрального показника рівня соціально-економічної ефективності 

(social and economic efficiency) 

Макрорегіон 

Інтегральний 

показник 

соціально-

економічної 

ефективності Макрорегіон 

Інтегральний 

показник 

соціально-

економічної 

ефективності 

Sweden 0,801453273 Netherlands 0,480574094 

Ireland 0,78996171 Bulgaria 0,452196842 

Norway 0,771352278 Czechia 0,437361103 

Iceland 0,708563114 Poland 0,391523839 

Spain 0,694768083 Austria 0,372907684 

Italy 0,677158785 Hungary 0,343194031 

Malta 0,664977883 Finland 0,340498106 

Belgium 0,622397503 Slovenia 0,316073087 

Greece 0,575675141 Romania 0,309489788 

Denmark 0,532014677 Slovakia 0,269652018 

France 0,529205575 Croatia 0,24131739 

Germany 0,528548877 Portugal 0,241106923 

Switzerland 0,523240811 Lithuania 0,164749212 

Cyprus 0,504629804 Estonia 0,105718766 

Luxembourg 0,487518324 Latvia 0,031662493 

 

Дані Табл. 2 дозволяють зробити висновок, що найвищі значення індикатора характерні 

для Швеції, Ірландії, Норвегії, Ісландії, Іспанії. Також слід зазначити, що спостерігається 

істотна неоднорідність у рівнях ефективності. Так коефіцієнт варіації оцінюється на 

рівні 44%, що говорить про суттєві коливання в сукупності. Розрив між максимальним 
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значенням, характерним для Швеції, та мінімальним значенням індикатора, яке 

спостерігається у Латвії, становить понад 25 разів.  

На другому у етапі дослідження (Рис. 6) здійснювалась реалізація моделі класифікації 

макросистем за рівнем соціально-економічної ефективності ресурсної забезпеченості систем 

охорони здоров’я на підставі методів кластерного аналізу721. Для реалізації моделі 

класифікації використовувались дані інтегральних показників (Табл. 1-2). Обробка даних 

здійснювалась в R. Визначено кількість кластерів на підставі графіку кам’яністого осипу, 

який показує, як змінюється функціонали якості класифікації при розбитті вихідної 

сукупності на різну кількість кластерів (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Графік «кам’яністого осипу» 

 

Зміни значень функціоналу якості класифікації свідчать про доцільність розбиття 

вихідної сукупності на 2-5 кластерів. Аналогічний результат було отримано на підставі 

ієрархічної агломеративної кластеризації (Рис. 8). 

 
Рис. 8 .Дендрограма класифікації 

 

Результати розбиття на відповідну кількість кластерів наведені на Рис. 9.  

Функціонал якості класифікації приймає найкраще значення при розбитті вихідної 

сукупності на п'ять кластерів, тому дане розбиття розглядалося як підсумкове. Перший 

кластер сформували країни з середнім рівнем ресурсної забезпеченості і соціально-

економічної ефективності системи охорони здоров’я. Це такі країни, як Фінляндія, Австрія, 

                                                             
721 Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, Л. О. Чаговець та ін. (2018). Бізнес-аналітика багатовимірних процесів. 

Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 271 с.; 

Гур’янова, Л. С. (2013) Моделювання збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів. Бердянськ: 

ФОП Ткачук О. В. 406 с.;  

Адаптивные методы в системах принятия решений: монография. Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. 

(2007), Х.: ИД «ИНЖЭК», 368 с.;  

Ian H. Witten, Frank Eibe, Mark A. Hall. (2011). Data mining: practical machine learning tools and techniques. – 

3rd ed. – Morgan Kaufmann Publishers, 630 p.  
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Греція і т.ін. В країнах другого кластера спостерігається найбільш високий рівень ресурсної 

забезпеченості, але рівень соціально-економічної ефективності є близьким до середнього. В 

цей кластер ввійшли такі країни, як Німеччина, Бельгія. Третій кластер сформували країни з 

близьким до середнього рівнем ресурсної забезпеченості, але рівень соціально-економічної 

ефективності є низьким. До цього кластеру ввійшли Португалія, Латвія та ін. Для четвертого 

кластеру характерними є найменш низькі значення показника рівня ресурсної забезпеченості 

і рівня соціально-економічної ефективності. В цей кластер ввійшли такі країни, як Польща, 

Чехія, Словаччина, Румунія та ін. П’ятий кластер характеризується найбільш сприятливим 

співвідношенням рівня ресурсного забезпечення і соціально-економічної ефективності. До 

цього кластеру ввійшли Норвегія, Швеція, Ісландія тощо. Таким чином, для країн п’ятого 

кластеру, у яких спостерігається високий рівень соціально-економічної ефективності 

ресурсної забезпеченості системи охорони здоров’я, характерна переважно «скандинавська 

модель» фінансового розвитку системи охорони здоров’я.  

 

  

  
Рис. 9. Результати розбиття вихідної сукупності на 2-5 кластерів 

 

На третьому етапі дослідження (рис. 6) здійснювалась реалізація моделі ідентифікації 

класу макросистем за рівнем соціально-економічної ефективності ресурсної забезпеченості 

системи охорони здоров’я на підставі методів дискримінантного аналізу722. Для побудови 

дискримінантних моделей використовувались дані рівня ресурсної забезпеченості і 

соціально-економічної ефективності системи охорони здоров’я за 30 країнами Європи. 

Зокрема, під час аналізу враховувались наступні показники: самооцінка здоров’я – 

чоловіки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості) (х1); самооцінка здоров’я – 

жінки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості) (х2); кількість людей з хронічними 

захворюваннями (% від загальної кількості) (х3); очікувана продовжуваність життя при 

                                                             
722 Т. С. Клебанова, Л. С. Гур'янова, Л. О. Чаговець та ін. (2018). Бізнес-аналітика багатовимірних процесів. 

Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 271 с.  
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народженні (загальна) (х4); дитяча смертність (к-ть померлих на 1000 здорових 

новонароджених) (х5); роки здорового життя (жінки) (х6); роки здорового життя 

(чоловіки) (х7); роки здорового життя після 65 (жінки) (х8); роки здорового життя після 

65 (чоловіки) (х9); не відчувають обмеження або дискримінацію в звичайній діяльності через 

проблеми зі здоров'ям (% від загальної кількості) (х10); кількість ліжок лікувальної допомоги 

(на 100 тис. населення) (х11); кількість реабілітаційних ліжкомісць (на 100 тис. населення) 

(х12); поточні витрати на охорону здоров'я (євро на душу населення) (х13); поточні витрати 

на охорону здоров'я (% ВВП) (х14); кількість стоматологів (на 100 тис. населення) (х15); 

фармацевти (на 100 тис. населення) (х16); фізіотерапевти (на 100 тис. населення) (х17); 

кількість апаратів МРТ (на 100 тис. населення) (х18); кількість мамографів 

(на 100 тис. населення) (х19); кількість апаратів КТ (на 100 тис. населення) (х20). В якості 

класифікуючої змінної був заданий номер кластеру, до якого ввійшла відповідна країна 

(Рис. 9). Обробка даних здійснювалась в середовищі Statistica.  

Результати дискримінантного аналізу наведені на Рис. 10. Значення 𝜆 – статистики 

Уілкса, яке дорівнює 0,0005631, і є близьким до 0; значення статистики Фішера дозволяють 

зробити висновок про статистичну значущість дискримінантних моделей з 96% рівнем 

довірчої ймовірності. 

 

 
Рис. 10. Критерії якості дискримінантних моделей 

 

Статистики для окремих показників, такі як 𝜆 – статистика Уілкса, часна 𝜆 – статистика 

Уілкса, статистика F-виключення, рівень значущості, толерантності, коефіцієнт детермінації, 

які відбивають ступінь дискримінантної потужності змінних та мультиколінеарності з 

іншими змінним моделі наведені на Рис. 11.  

 

 
Рис. 11. Оцінка значущості дискримінантних змінних 

 

Як видно з рисунку, найбільш значущими дискримінантними змінними є: самооцінка 

здоров’я – чоловіки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості) (х1); самооцінка 

Wilks' - Lambda Partial - Lambda F-remove - (4,6) p-value Toler. 1-Toler. - (R-Sqr.)

X1 0,000571 0,986853 0,019983 0,998981 0,019137 0,980863

X2 0,00061 0,922489 0,126036 0,967569 0,022404 0,977596

X3 0,000705 0,798695 0,378063 0,817193 0,127672 0,872328

X4 0,000793 0,710519 0,611134 0,670203 0,145727 0,854273

X5 0,000905 0,622453 0,909822 0,514324 0,166615 0,833385

X6 0,000655 0,859526 0,245147 0,90261 0,051097 0,948902

X7 0,000892 0,631143 0,876642 0,529613 0,028748 0,971252

X8 0,000639 0,881092 0,202433 0,928015 0,025273 0,974727

X9 0,000661 0,851409 0,261786 0,892308 0,020985 0,979015

X10 0,000925 0,608832 0,963734 0,490516 0,081833 0,918167

X11 0,000847 0,664864 0,756099 0,589388 0,288716 0,711284

X12 0,000954 0,590236 1,041356 0,458399 0,167645 0,832355

X13 0,00071 0,793523 0,390305 0,809172 0,18097 0,81903

X14 0,000631 0,892277 0,181093 0,93997 0,224798 0,775202

X15 0,001472 0,382557 2,420984 0,159694 0,152295 0,847705

X16 0,00101 0,557463 1,190763 0,403235 0,304666 0,695334

X17 0,000782 0,719659 0,584319 0,686183 0,259885 0,740115

X18 0,000779 0,723324 0,57376 0,692558 0,486067 0,513933

X19 0,000683 0,824087 0,320196 0,855005 0,183274 0,816726

X20 0,001111 0,506935 1,458957 0,322975 0,231921 0,768079

Discriminant Function Analysis Summary (For ukr) No. of vars in model: 20; Grouping: Cluster (5 grps) Wilks' Lambda: ,00056 approx. F 

(80,26)=1,8470 p< ,0397
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здоров’я – жінки – добре чи дуже добре (% від загальної кількості) (х2); роки здорового 

життя (жінки) (х6); роки здорового життя після 65 (жінки) (х8); роки здорового життя 

після 65 (чоловіки) (х9); поточні витрати на охорону здоров'я (% ВВП) (х14); кількість 

мамографів (на 100 тис. населення) (х19). До факторів другого за рівнем впливу кластеру 

відносяться: кількість людей з хронічними захворюваннями (% від загальної кількості) (х3); 

очікувана продовжуваність життя при народженні (загальна) (х4); поточні витрати на 

охорону здоров'я (євро на душу населення) (х13); фізіотерапевти (на 100 тис. населення) 

(х17); кількість апаратів МРТ (на 100 тис. населення) (х18). 

Результати ідентифікації класу України за рівнем ефективності системи охорони 

здоров’я на підставі системи дискримінантних моделей, відстаней до центроїдів кластерів, 

апостеріорних ймовірностей наведені на Рис. 12. 
 

 
Рис. 12. Ідентифікація класу для України 

 

Аналіз даних Рис. 12 дозволяє зробити висновок, що Україна відноситься до третього 

кластеру – кластер країн з середнім рівнем ресурсної забезпеченості та соціально-

економічної ефективності системи охорони здоров’я. 

Для формування рекомендацій щодо підвищення рівня соціально-економічної 

ефективності системи охорони здоров’я і його діагностики, показник ресурсної 

забезпеченості був розбитий на дві локальні компоненти: інтегральний показник фінансової 

забезпеченості (financial security), інтегральний показник матеріально-технічної та кадрової 

забезпеченості (logistics and staffing). Вихідні дані для подальшого аналізу наведені в Табл. 3. 

Результати кореляційного аналізу, здійсненого в середовищі Statistica, наведені 

в Табл. 4. 

Перш за все, слід відмітити незбалансований розвиток систем, який є характерним для 

ретроспективних даних. Так, якщо між поточними витратами і рівнем соціально-економічної 

ефективності спостерігається значущий кореляційний зв'язок, то між рівнем матеріально-

технічної та кадрової забезпеченості а також рівнем фінансової забезпеченості і соціально-

економічної ефективності зв'язок дуже слабкий. Це говорить про невідповідність рівня 

матеріально-технічної, кадрової та фінансової забезпеченості.  

За поточними даними визначений дисбаланс нівелюється: спостерігається середній 

ступінь зв’язку за всіма показниками. Однак зв’язок між рівнем фінансової забезпеченості і 

рівнем соціально-економічної ефективності стає більш слабким, що говорить про 

недостатню обґрунтованість величини фінансових витрат. Крім того, це може свідчити про 

посилення впливу факторів немедичного походження, таких як рівень стресу, стан 

навколишнього середовища тощо, що повинно бути враховано в розвитку медичних послуг, 

підвищенні їх якості, посиленні профілактичних, превентивних заходів, спрямованих на 

попередження виникнення хвороби та покращення самооцінки здоров’я. 

Classification of Cases (For ukr)

Incorrect classifications are marked with *

Case

Observed

Classif.

1

p=,30000

2

p=,06667

3

p=,13333

4

p=,26667

5

p=,23333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

G_1:1 G_1:1 G_4:4 G_2:2 G_5:5 G_3:3

G_2:2 G_2:2 G_1:1 G_5:5 G_4:4 G_3:3

G_1:1 G_1:1 G_2:2 G_5:5 G_4:4 G_3:3

G_3:3 G_3:3 G_4:4 G_1:1 G_2:2 G_5:5

G_1:1 G_1:1 G_5:5 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_1:1 G_1:1 G_5:5 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_1:1 G_1:1 G_2:2 G_5:5 G_4:4 G_3:3

G_1:1 G_1:1 G_2:2 G_5:5 G_4:4 G_3:3

G_2:2 G_2:2 G_1:1 G_5:5 G_3:3 G_4:4

G_1:1 G_1:1 G_2:2 G_5:5 G_4:4 G_3:3

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_3:3 G_3:3 G_4:4 G_1:1 G_2:2 G_5:5

G_3:3 G_3:3 G_4:4 G_1:1 G_2:2 G_5:5

G_1:1 G_1:1 G_5:5 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_3:3 G_3:3 G_4:4 G_1:1 G_2:2 G_5:5

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_4:4 G_4:4 G_3:3 G_1:1 G_5:5 G_2:2

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_4:4 G_2:2 G_3:3

G_5:5 G_5:5 G_1:1 G_2:2 G_4:4 G_3:3

G_1:1 G_1:1 G_5:5 G_2:2 G_4:4 G_3:3

--- G_3:3 G_4:4 G_1:1 G_2:2 G_5:5

Squared Mahalanobis Distances from Group Centroids (For ukr)

Incorrect classifications are marked with *

Case

Observed

Classif.

G_1:1

p=,30000

G_2:2

p=,06667

G_3:3

p=,13333

G_4:4

p=,26667

G_5:5

p=,23333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

G_1:1 19,221 51,819 84,363 54,430 73,988

G_2:2 30,685 11,361 159,721 132,320 52,498

G_1:1 18,602 46,793 130,559 102,289 57,913

G_3:3 80,706 146,346 13,533 26,926 161,299

G_1:1 17,034 48,529 126,810 92,564 39,826

G_4:4 107,945 177,369 48,477 13,994 121,242

G_1:1 13,818 52,247 91,341 75,118 48,008

G_4:4 85,409 165,356 30,942 19,306 140,623

G_1:1 21,422 50,597 121,425 107,313 63,538

G_1:1 16,062 38,448 135,543 108,663 48,421

G_2:2 56,373 11,361 171,347 176,752 117,515

G_1:1 16,145 48,459 101,862 98,241 61,353

G_4:4 116,292 200,722 49,144 16,495 153,253

G_5:5 59,178 99,787 203,820 137,093 17,177

G_5:5 60,576 99,391 215,429 146,079 19,079

G_5:5 49,429 80,348 183,854 140,651 18,269

G_3:3 144,084 208,726 12,979 57,931 217,957

G_3:3 108,666 136,168 12,345 48,444 176,345

G_1:1 20,722 61,792 99,059 82,144 61,304

G_5:5 46,029 75,710 150,609 109,582 18,845

G_4:4 85,783 140,932 48,622 15,926 122,712

G_5:5 46,713 71,576 184,787 128,081 14,954

G_4:4 75,653 133,540 52,675 13,753 84,540

G_3:3 105,297 180,276 15,968 46,588 167,986

G_4:4 92,606 158,025 47,577 19,323 130,926

G_4:4 95,009 174,519 57,140 21,203 139,456

G_4:4 81,222 133,357 53,975 18,424 119,350

G_5:5 54,101 95,260 152,332 89,721 14,729

G_5:5 76,780 116,144 202,206 135,964 19,649

G_1:1 18,303 52,149 134,204 117,247 54,256

--- 1746,565 1962,077 1229,235 1255,798 1855,032

Posterior Probabilities (For ukr)

Incorrect classifications are marked with *

Case

Observed

Classif.

G_1:1

p=,30000

G_2:2

p=,06667

G_3:3

p=,13333

G_4:4

p=,26667

G_5:5

p=,23333

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_2:2 0,000287 0,999713 0,000000 0,000000 0,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_3:3 0,000000 0,000000 0,997536 0,002464 0,000000

G_1:1 0,999991 0,000000 0,000000 0,000000 0,000009

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,001484 0,998516 0,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_1:1 0,999997 0,000003 0,000000 0,000000 0,000000

G_2:2 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_3:3 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000

G_3:3 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

G_5:5 0,000002 0,000000 0,000000 0,000000 0,999998

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_3:3 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000 0,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_4:4 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000 0,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_5:5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1,000000

G_1:1 1,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

--- 0,000000 0,000000 0,999997 0,000003 0,000000
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Таблиця 3.Вихідні данні 

Країна/  

Financial 

security (t-4) 

Financial 

security (t) 

Social and 

economic 

efficiency (t-4) 

Social and 

economic 

efficiency (t) 

Logistics 

(t-4) 

Logistics 

(t) 

Austria 0,676331125 0,653726899 0,417951104 0,493903592 0,299783 0,207022 

Belgium 0,664507807 0,624348473 0,633072346 0,638078503 0,391833 0,348371 

Bulgaria 0,218255277 0,22533251 0,333195167 0,367654412 0,3145 0,236412 

Croatia 0,200666111 0,215449936 0,204989436 0,146036192 0,279276 0,152283 

Cyprus 0,287514423 0,263708711 0,511669888 0,620275739 0,184637 0,234523 

Czechia 0,311924541 0,300974271 0,385159875 0,407112816 0,149369 0,087068 

Denmark 0,739396576 0,704408802 0,564510865 0,591027657 0,173395 0,19995 

Estonia 0,180095726 0,241430455 0,135413454 0,158428745 0,161126 0,01908 

Finland 0,634002635 0,548203571 0,478096677 0,3612354 0,451478 0,25432 

France 0,672846086 0,624269581 0,590294428 0,59816939 0,248015 0,182582 

Germany 0,684238321 0,681326071 0,578928352 0,358324662 0,444306 0,420378 

Greece 0,361932491 0,308871145 0,51363068 0,524907431 0,415452 0,273496 

Hungary 0,250397318 0,208699996 0,242528334 0,195943362 0,133634 0,079719 

Iceland 0,494864685 0,619082484 0,532877243 0,707803922 0,2217 0,207687 

Ireland 0,683669818 0,454766135 0,794645318 0,718555012 0,122858 0,193685 

Italy 0,469113662 0,432647052 0,618792185 0,464644937 0,376148 0,279351 

Lithuania 0,17956801 0,214957958 0,048585409 0,089004326 0,317609 0,234452 

Luxembourg 0,366050027 0,347443808 0,5012982 0,63219333 0,289159 0,150893 

Malta 0,434296783 0,428153133 0,80944453 0,775852779 0,258057 0,235094 

Netherlands 0,707155948 0,640369979 0,537607739 0,528994326 0,043698 0,066856 

Norway 0,747487828 0,82155137 0,838467027 0,844030813 0,266387 0,260482 

Poland 0,193519387 0,187159248 0,332883329 0,315354185 0,126046 0,057781 

Portugal 0,403429493 0,411526844 0,242322065 0,339752317 0,098793 0,13347 

Romania 0,090929811 0,12373762 0,233013087 0,216725078 0,094558 0,073574 

Slovakia 0,288027218 0,227125004 0,183086695 0,141728477 0,070781 0,050728 

Slovenia 0,434296783 0,363567076 0,361457092 0,39141121 0,094039 0,092137 

Spain 0,448568556 0,430795537 0,706803726 0,608523382 0,187546 0,147701 

Sweden 0,799736079 0,713859263 0,83269966 0,778742867 0,096375 0,196474 

Switzerland 0,901886779 0,995143429 0,624238922 0,609649542 0,312668 0,278881 

 

Також слід зазначити високу інерційність розвитку систем охорони здоров’я, тобто 

значну кореляцію між поточними та лаговими значеннями рівня фінансової забезпеченості, 

соціально-економічної ефективності. 

 

Таблиця 4. Результати кореляційного аналізу 

 

Financial 

security (t-4) 

Financial 

security (t) 

Social and 

economic 

efficiency  

(t-4) 

Social and 

economic 

efficiency (t) Logistics (t-4) Logistics (t) 

Financial 

security (t-
4) 

1,000000 0,957487 0,744049 0,680942 0,198496 0,500778 

Financial 

security (t) 
0,957487 1,000000 0,681910 0,657364 0,249960 0,523092 

Social and 

economic 

efficiency  

(t-4) 

0,744049 0,681910 1,000000 0,925953 0,181321 0,509860 

Social and 

economic 

efficiency 

(t) 

0,680942 0,657364 0,925953 1,000000 0,085686 0,415558 

Logistics  

(t-4) 
0,198496 0,249960 0,181321 0,085686 1,000000 0,814720 

Logistics (t) 0,500778 0,523092 0,509860 0,415558 0,814720 1,000000 
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Достатньо високий ступінь кореляційного зв’язку спостерігається і між поточними і 

лаговими значеннями показника матеріально-технічної і кадрової забезпеченості, тобто не 

має значного перерозподілу рейтингу країн за рівнем соціально-економічної ефективності 

ресурсної забезпеченості системи охорони здоров’я в динаміці. Значний ступінь зв’язку між 

названими вище показниками простежується і за матричними графіками, які наведені 

на Рис. 13.  

 
Рис. 13. Матричні графіки 

 

Наведені вище результати дозволяють зробити висновки про те, що спостерігається 

певна інерційність розвитку систем охорони здоров’я, збереження рейтингових позицій, 

тобто посилюється нерівномірність розвитку систем охорони здоров’я країн ЄС. В якості 

позитивного фактору слід зазначити поступове усунення дисбалансів між рівнем фінансової 

забезпеченості, рівнем кадрової і матеріально-технічної забезпеченості і рівнем соціально-

економічної ефективності. Однак поряд з цим знижується ступінь зв’язку між рівнем 

ресурсної забезпеченості і рівнем соціально-економічної ефективності, що говорить про 

надмірні витрати, необхідність підвищення ефективності управління медичними закладами, 

проведення фармакоекономічних досліджень для формування ефективних протоколів 

лікування. 

Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

- запропоновано концептуальний підхід до побудови комплексу моделей соціально-

економічної ефективності ресурсного забезпечення систем healthcare, які на основі методів 

багатовимірного аналізу даних, дозволяють сформувати рекомендації щодо вибору найбільш 

ефективної моделі фінансового розвитку для країн із перехідною економікою (країн, які 

розвиваються); 

- розроблено модель комплексної оцінки рівня ресурсної забезпеченості і соціально-

економічної ефективності систем, що базується на такому методі таксономії, як метод рівня 

розвитку. Реалізація запропонованої моделі на даних європейських країн дозволила виділити 

макрорегіони з найвищими рейтинговими позиціями щодо рівня ефективності систем 

healthcare; 

- розроблено моделі класифікації макрорегіонів за рівнем соціально-економічної 

ефективності, які на підставі ієрархічних агломеративних методів і ітеративних методів 

кластерного аналізу, дозволили визначити діагностичні кластери ефективності систем 

охорони здоров’я, для яких можуть бути сформовані диференційовані стратегії управління. 

Реалізація моделей показала, що найбільш високий рівень соціально-економічної 

ефективності ресурсної забезпеченості системи охорони здоров’я є характерним для 

«скандинавської моделі» фінансового розвитку; 

- аналіз дискримінантних змінних показав, що найбільш сильний вклад в 

інтерпретацію кластерів вносять такі змінні, як роки здорового життя; поточні витрати на 

охорону здоров'я (% ВВП); 
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- розроблено моделі ідентифікації кластеру країни за рівнем соціально-економічної 

ефективності системи healthcare. Апробація моделі на даних України показала, що система 

охорони здоров’я України відноситься до третього кластеру ефективності; 

- проведений кореляційно-регресійний аналіз показав, що спостерігається зниження 

ступеня зв’язку рівня ресурсної забезпеченості з показниками соціально-економічної 

ефективності системи охорони здоров’я, що може свідчити, з одного боку, про надмірні 

витрати, необхідність підвищення ефективності управління медичними закладами, 

проведення фармакоекономічних досліджень для формування ефективних протоколів 

лікування а, з другого, про все більш сильний влив немедичних факторів, такі як фактор 

стресу, забруднення навколишнього середовища та ін., що потребує розвитку медичних 

послуг в галузі антисипативної діагностики, спрямованої на посилення профілактичних, 

превентивних заходів для попередження виникнення хвороби та покращення самооцінки 

здоров’я. 

 

Подяки. Дякуємо магістру освітньої програми «Економічна кібернетика» Харківського 

національного економічного університету ім. С. Кузнеца Сироткіну М. М. за допомогу у 

зборі даних та їх експериментальну обробку. 
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3.14. IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE SALES STRATEGY 

OF THE PHARMACEUTICAL COMPANY IN INTERNATIONAL MARKETS 

 

3.14. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

 

В сучасних економічних умовах нестабільності ситуації та загострення конкуренції 

виробників на світовому ринку і ринках окремих країн для розвитку світогосподарської 

сформовані системи вже недостатньо тільки сформувати загальну систему контролювання 

цінової ситуації на світовому ринку та на цільових ринках окремих національних економік 

зокрема. 

Проблема розробки збутової діяльності перетворюється сьогодні на одну з ключових 

для підприємства, оскільки у процесі вибору оптимальних каналів розподілу продукції, 

компанія повинна максимально знизити витрати та якнайповніше задовольнити потреби 

споживачів, підвищивши тим самим рівень конкурентоспроможності як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках. З огляду на це, актуальним є дослідження особливостей 

розробки та реалізації збутової діяльності як одного з основних інструментів підвищення 

ефективності роботи підприємств, що є учасниками міжнародних економічних відносин. 

Одним з головних напрямів на шляху до інтеграції України в світове господарство наразі є 

активна робота національних підприємств щодо виходу на зовнішні ринки збуту. Запорукою 

успішного партнерства українських підприємств у сфері міжнародної торгівлі є також 

перехід до нового рівня якості продукції, зміни її асортименту та номенклатури, стандартів і 

вимог до її виробництва, впровадження нових технологій та нового обладнання. 

Питанням збутової політики та організації збутової діяльності підприємства 

присвячено праці великої кількості як українських, так і зарубіжних вчених, зокрема, 

Є. Я. Агєєва723, Л. В. Балабанової724, А. О. Длігач725, В. Н. Наумова726, Т. П. Несторенко727, 

Б. К. Токарева728, О. П. Чукурної729, Х. Майдухової730, С. Зенга731 та багато інших.  

Проведений аналіз наукових публікацій дозволяє дійти висновку, що відсутня єдина 

думка у дослідників щодо організації збутової діяльності фармацевтичного підприємства на 

міжнародному ринку. 

Метою даної праці є теоретичне обґрунтування особливостей організації збутової 

діяльності фармацевтичного підприємства та надання рекомендацій щодо підвищення її 

ефективності на міжнародному ринку на прикладі окремого підприємства. 

                                                             
723 Агєєв Є. Я. Ціноутворення: теорія і практикум: навчальний посібник / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – 374 с. 
724 Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, 

Ю. П. Митрохіна. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с. 
725 Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: навчальний посібник / 

А. О. Длігач. – Київ: Професіонал, 2018. – 304 с. 
726 Наумов В. Н. Маркетинг збуту: навчальний посібник / В. Н. Наумов. – Київ: Професіонал, 2018. – 52 c. 
727 Nestorenko, T., Ostenda, A. (2019). Public Internal Audit: International Scope. Journal of Modern Economic 

Research, 1 (4), 33-43;  

Nestorenko, T., Popova, Y., Savchenko, L., & Maksymov, S. (2020). Adaptation of Wilson’s model 
for international trade. Journal of Modern Economic Research, 2 (2), 67-81. Retrieved from 

https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/33. 
728 Токарев Б. К. Збутова політика підприємства / Б. К. Токарєв. – Київ: Професіонал, 2018. – 104 с. 
729 Чукурна О. П., Сиволап Л. А., Несторенко Т. П. Економічний механізм оцінки ризику реалізації 

маркетингової стратегії. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2021. № 2 (50). С. 102-109. 

doi: 10.33783/1977-4167-2021-50-2-102-109. 
730 Majduchova H. Podnikove hospodarstvo / H. Majduchova. – Wolters Kluwer SR, 2018. – 238 p. 
731 Zeng, S., Nestorenko, O., Nestorenko, T., Morkūnas, M., Volkov, A., Baležentis, T., & Zhang, C. (2019). EOQ 

for perishable goods: modification of Wilson’s model for food retailers. Technological and Economic Development 

of Economy, 25 (6), 1413-1432. 
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Збут – ключова ланка маркетингу і всієї діяльності підприємства по створенню, 

виробництву і доведенню товару до споживача, основним завданням якого є повернення 

вкладених у виробництво товарів коштів та отримання прибутку732. 

На думку Безкоровайної С. В., суть збутової діяльності в узагальненому розумінні 

полягає в тому, що це є процес просування готової продукції на ринок та організації 

товарного обміну з метою отримання підприємницького прибутку733.  

Водночас Балабанова Л. В. визначає збутову діяльність, як все те, що забезпечує 

максимальну вигідність торговельної угоди для кожного з партнерів при першочерговому 

врахуванні інтересів і вимог проміжного або кінцевого споживача734. 

Збутову політику підприємства-виробника продукції слід розглядати як 

цілеспрямовану діяльність, принципи та методи, здійснення якої покликані організувати рух 

потоку товарів до кінцевого споживача735. 

Основним завданням є створення умов перетворення потреб потенційного покупця на 

реальний попит на конкретний товар. До таких умов відносяться елементи збутової політики, 

капітали розподілу (збуту, товароруху) разом з функціями, якими вони наділені.  

Основними елементами збутової політики є: 

- транспортування продукції – її фізичне переміщення від виробника до споживача; 

- доопрацювання продукції – підбір, сортування, складання готового виробу та інше, 

що підвищує ступінь доступності та готовності продукції до споживання; 

- зберігання продукції – організація створення та підтримання необхідних її запасів; 

- контакти зі споживачами – дії з фізичної передачі товару, оформлення замовлень, 

організації платіжно-розрахункових операцій, юридичного оформлення передачі прав 

власності на товар, інформування споживача про товар та фірму, а також збору інформації 

про ринок. 

Розглянемо класифікацію збуту за видами. Прямий збут – пов'язані з переміщенням 

товарів та послуг від виробника до споживача без використання незалежних посередників. 

Він найчастіше використовується підприємствами, які хочуть контролювати свою 

маркетингову програму, прагнучи тісного контакту зі споживачами мають у своєму 

розпорядженні обмежені цільові ринки. 

Непрямий збут – пов'язані з переміщенням товарів та послуг від виробника до 

незалежного учаснику товароруху, та був до споживача. Зазвичай використовується 

виробниками для збільшення своїх ринків та обсягів збуту, тим самим відмовляючись від 

багатьох збутових функцій та витрат і відповідно від певної частки прибутку736. 

З огляду на те, що непрямі канали включають незалежних посередників, підприємством 

розробляється загальний план маркетингу та розподілу обов'язків. При контрактних угодах 

всі умови, що стосуються товароруху, цін тощо, чітко обумовлюються кожного учасника 

письмовій формах. Наприклад, виробник та роздрібний магазин можуть підписати контракт, 

що вказує терміни поставок, комісійний, умови платежу. 

Підтримку в рекламі та поводження з товарами, знижки від розміру поставок, 

маркування та вітрини. При керованому каналі домінуюча у процесі руху фірма планує 

програму маркетингу і розподіляє відповідальність. Залежно від співвідношення сил лідером 

може бути як виробник, і оптовик чи роздрібний торговець. У товароруху поняття ширини 

каналу стосується кількості незалежних учасників. До коротких каналів можна віднести 
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734 Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, 

Ю. П. Митрохіна. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с. 
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прямий збут, до довгих – непрямий. Це дозволяє фірмі отримати більший контроль над 

каналами збуту та скоротити витрати на посередників. У той самий час, з досвіду фахівців 

маркетингу, вертикальна інтеграція обмежує конкуренцію, розвиває неефективність і знижує 

ціни споживача. 

Ширина каналу визначає кількість незалежних учасників на будь-якому етапі руху 

товару. При вузькому каналі збуту виробник продає через кількох учасників збуту, а за 

широкому – через багатьох737. 

У багатьох випадках вибір каналу руху товару є найважливішим рішенням для фірми. 

Компанія, яка взяла на себе функції руху товару, повинна оплачувати всі витрати, що 

виникають. Крім того, вона повністю отримує і всі належні доходи з доставки та реалізації 

продукції. Якщо використовуються незалежні (зовнішні) канали товароруху, то відносні 

витрати з доставки можуть бути зменшені, але при цьому і прибуток буде скорочено, 

оскільки відповідні збутові організації, що беруть участь у процесі руху товарів, отримують 

свою частку прибутку. 

При виборі каналу руху товару основною умовою є його доступність для виробника. 

Для досягнення комерційного успіху при використанні того чи іншого каналу необхідно 

ретельно проаналізувати всі фінансові питання. Потрібно провести порівняльну 

характеристику витрат підприємства на можливі канали збуту. У ці витрати входять: витрати 

на підбір та навчання збутового персоналу; адміністративні витрати; витрати на рекламу та 

стимулювання збуту, на організацію товароруху, включаючи витрати на транспортування, 

складське господарство; рівень комісійних виплат.  

Після того як обрані канали руху товару, перед керівництвом підприємства постає ціла 

низка завдань з успішного управління цими каналами. Рішення кожної з них має певну мету і 

досягається конкретними методами738. 

Для забезпечення ефективної реалізації товарів на зовнішньому ринку підприємство 

повинне проводити комплекс заходів, які забезпечують фізичний розподіл товарів у 

ринковому просторі, доведення товарів до споживачів та організацію їх ефективного 

споживання. 

Збутова стратегія компанії є важливою частиною будь-якої маркетингової стратегії 

підприємства. Стратегія збуту допомагає керувати такими показниками, як рівень 

дистрибуції товару на ринку, широта асортименту компанії у місцях продажу, якість та 

рівень викладення товару. У загальносвітовій практиці зростання дистрибуції продукту 

сприймається як одне із найпростіших і важливих джерел зростання для компанії. У цій 

статті ми розповімо про розробку та реалізацію збутової маркетингової стратегії 

підприємства, опишемо докладний план та етапи формування стратегії збуту, навчимо, як 

ставити правильні цілі та вибирати найбільш ефективні канали розподілу товару739. 

Стратегія формує тактику збутової діяльності, яка, своєю чергою, має низку разових 

(забезпечення відповідного інструментарію та механізмів реакції на можливість розширення 

збуту) та поточних (прискорення обороту грошових коштів та продукції, оптимізація 

товарних запасів, протидія конкурентам на зовнішньому ринку, активізація збуту, гнучка 

цінова політика, підвищення рентабельності основної діяльності підприємства) завдань. 

Тактика збуту повинна враховувати можливу реакцію всіх зацікавлених осіб, зокрема 

споживачів, постачальників, конкурентів та ін.  
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При виборі непрямого каналу збуту виникає питання, скільки потрібно посередників, 

щоб забезпечити рівень охоплення ринку, необхідний вирішення завдання проникнення 

ринку740. 

Виділяють такі стратегії охоплення ринку: 

- стратегія інтенсивного збуту шляхом використання максимально можливої кількості 

торгових точок та складів. Ця стратегія охоплення підходить для товарів повсякденного 

попиту, сировинних товарів та нетрудомістких послуг. Особливості: різна рентабельність 

товарів за ринками; важко контролювати весь ринок; імідж марки товару важко 

підтримувати; 

- стратегія виборчого збуту, що використовується для товарів попереднього вибору 

(коли покупець проводить маркетинг товарних ринків, вивчаючи та зіставляючи показники 

якості, ціну та інші параметри товарів). Особливості: виробник свідомо обмежує доступність  

товару, щоб знизити витрати розподілу та домогтися посередників більш ефективного 

співробітництва; низька доступність товарів призводить до втрат потенційних покупців; 

орієнтація найчастіше на короткий непрямий канал збуту та самостійне виконання функцій 

оптовика. 

- ексклюзивний розподіл і франшиза – спосіб охоплення ринку виробником лише 

через одного торговця (фірму). Продавець повинен не продавати конкуруючі марки тієї ж 

товарної категорії, проводити політику виробника. Франшиза – вертикальна договірна 

маркетингова система для збуту споживчих товарів та послуг, що передбачає довгострокові 

договірні відносини між виробником та фірмою (франшизером), що реалізує товар на 

обмеженій території. Франшиза може бути між виробником та роздрібним торговцем, між 

виробником та оптовиком, між оптовиком та роздрібним торговцем, між фірмою з 

обслуговування та дистриб'ютором (розподільником). 

Якщо підприємство є виробничим підприємством, то при розробці маркетингової 

збутової стратегії рекомендується приділити увагу наступним етапам процесу: вибір методу 

дистрибуції та ключових каналів продажів, формування принципів роботи з торговими 

посередниками, встановлення правильних цілей та реалізація плану тактичних заходів.  

Підприємство може вибрати один із 2-х методів побудови дистрибуції свого товару: 

інтенсивну стратегію розподілу або ексклюзивні права на дистрибуцію. Інтенсивна стратегія 

дистрибуції спрямовано швидке побудова широкого охоплення ринку. За такої стратегії 

важливо переконати дистриб'юторів у перевагах та вигодах вашого товару порівняно з 

товарами конкурентів741.  

Ексклюзивна стратегія дистриб'юції означає, що лише вибрані компанії ринку можуть 

продавати ваш товар. Така стратегія створює партнерські відносини з дистриб'юторами та 

зазвичай пов'язана з особливими вимогами, умовами продажу товарів. Надаючи ексклюзив, 

ви натомість можете виставляти особливі вимоги до оформлення продукту в місцях продажу, 

рівня цін і наявності обов'язкового асортименту. У стратегії необхідно відобразити основні 

та другорядні канали розподілу742.  

У стратегії розподілу товарів необхідно описати всіх посередників, які беруть участь у 

побудові дистрибуції, оцінити рівень впливу і розробити правила роботи з кожною групою 

посередників.  

Окремим і важливим етапом маркетингової збутової стратегії є постановка 

довгострокових та короткострокових цілей щодо дистрибуції. Довгострокові 

встановлюються на 3-5 років і є важливим орієнтиром прийняття стратегічних рішень у 
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сфері розподілу продукту. Короткострокові встановлюються на квартал, півріччя, рік. З 

метою бажано відобразити амбіції за рівнем дистрибуції товару на ринку, широтою 

асортименту, наявністю обов'язкового асортименту, базовими правилами викладки та 

часткою полиці, що займається, у ключових каналах продажів. Результатом будь-якої 

стратегії збуту має стати затверджений план тактичних маркетингових заходів щодо 

покращення дистрибуції та якості представленості товару в галузі743.  

Одним із питань організації збуту є аналіз збутових витрат, визначення торгових 

націнок, розробка заходів щодо підвищення рентабельності робіт зі збуту товарів та 

діяльності фірми в цілому. При аналізі збутових витрат вважаються витрати виконання таких 

функцій: транспорт, реалізація асортименту, зберігання, контакти, інформація, управління 

продажами, інші витрати. Слід пам'ятати, що довгий канал збуту ефективний при малих 

обсягах продажу, а короткий канал – за значних. 

Вирішення питань стимулювання збуту товару починається з розрахунку витрат на 

мотивацію за одним із наступних методів:  

- метод обчислення від готівки або можливостей товаровиробника; 

- метод обчислення у відсотках до суми продажів; 

- метод конкурентного паритету або рівноваги, що відображає колективну мудрість 

галузі; 

- метод обчислення виходячи з конкретних цілей та завдань. 

Одним із важливих напрямів є стимулювання збуту є мотивація, яка включає всі види 

маркетингової діяльності: розробка концепції маркетингу, інформаційне забезпечення, 

дослідження ринку, стимулювання підвищення конкурентоспроможності товару, організація 

діяльності всіх підрозділів фірми з позицій маркетингу, реклама, товарорух, планування та 

контроль маркетингу.  

Серед напрямів стимулювання маркетологи особливо виділяють стимулювання об'єкта 

як кінцевого результату. Стимулювання об'єкта – використання різноманітних засобів 

стимулюючого впливу, покликаних прискорити та/або посилити реакцію у відповідь ринку. 

До них відносяться стимулювання споживачів, сфери торгівлі, стимулювання власного 

торгового персоналу підприємства. 

Збутовий потенціал підприємства можна визначити як сукупність інформаційних, 

матеріальних, маркетингових, управлінських та комунікаційних ресурсів та можливостей 

збуту, що забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати виведення товару 

на ринок, його реалізацію за постійного вдосконалення технології збуту, інновації 

продуктового ряду з урахуванням чинників маркетингового середовища744. 

На базі збутового потенціалу і цілей збуту підприємства, встановлених на 

стратегічному і тактичному рівнях, формується збутова політика. 

Таким чином, розроблення збутової стратегії підприємства повинно базуватися на 

результатах аналізу наявної збутової системи підприємства. Такий аналіз доцільно 

здійснювати не лише за кількісними показниками, а й за якісними: рівнем обслуговування, 

задоволеності і прихильності покупців, результативності комунікаційної політики, 

правильності вибору сегментів зовнішнього ринку, результативності роботи збутового 

персоналу тощо. 

Слід зазначити, що збутова діяльність фармацевтичних підприємств за останні роки 

зазнала на собі чималий вплив різноманітних ризиків, які обумовлені як змінами 

кон’юнктури на фармацевтичних ринках України та інших країн, так і змінами у державному 

                                                             
743 Панасенко Т. Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна 

ідентифікація / Т. Панасенко // Траектория науки. – 2020. – № 4. – С. 2.24-2.35. 
744 Балабанова Л. В. Управління збутовою політикою: навчальний посібник / Л. В. Балабанова, 

Ю. П. Митрохіна. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 240 с. 
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регулюванні фармацевтичного виробництва та збуту з урахуванням вимог міжнародних 

організацій745.  

В Україні наразі поступово використовується досвід референтного ціноутворення, коли 

ціни можуть визначатися не тільки з урахуванням витрат та закладеної маржі, але й з 

урахуванням порівнянь на ціни оригінальних препаратів та препаратів-генериків, що 

виробляють за кордоном. 

Як приклад аналізу збутової стратегії фармацевтичного підприємства на міжнародних 

ринках розглянемо діяльність ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я». Основна сфера 

діяльності цього підприємства – виробництво та продаж лікарських препаратів. Стратегія 

компанії – просувати на українському ринку та на міжнародних ринках сучасні 

високоефективні та високоякісні фармацевтичні препарати.  

Компанія позиціонує себе як флагмана вітчизняної фармацевтичної індустрії, 

зазначаючи що це – сучасне високотехнологічне підприємство, рівень виробництва якого 

відповідає всім міжнародним вимогам, що застосовуються до лікарських препаратів.  

У продуктовому портфелі компанії понад 350 препаратів, більше 50 знаходяться у 

розробці, щороку 20 препаратів виходять на ринок. Підприємство входить до п`ятiрки 

найбiльших вiтчизняних виробникiв лiкарських засобiв в Українi. Особливостями продукцiї 

ТОВ «ФК «Здоров’я» є: обов`язкова державна реєстрацiя лiкарських засобiв в МОЗ України; 

контроль якостi сировини та матерiалiв, що використовуються в виробництвi; контроль 

якостi продукцiї на всiх стадiях виробничого процесу746. 

Основним ринком збуту продукцiї є Україна, причому основні канали збуту та методи 

продажу – це оптова торгiвля через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку.  

Серед перспективних планів розвитку компанії можна – утримувати частку на ринку, 

пiдтримувати високу якiсть продукцiї, модернiзацiя виробництва, розширення ринкiв збуту. 

На пiдприємствi приділяється постiйна увага розробці нових технологiй, використанню 

нових матерiалів та вимогам до якостi продукцiї, що виробляється. Протягом останніх років 

підприємство постійно розвиває свій бізнес, що підтверджується динамікою активів, 

капіталу та доходів підприємства. 

Розподіл у відсотках адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат 

ТОВ «ФК «Здоров’я» за період 2018-2020 рр. наведено на Рисунку 1.  

 

 
Рис. 1. Розподіл у відсотках адміністративних витрат, витрат на збут,  

інших витрат ТОВ «ФК «Здоров’я» за період 2018-2020 рр. 
Джерело: побудовано за даними ТОВ «ФК «Здоров’я»747 

                                                             
745 Гладких Д. Є. Тенденції розвитку світового хіміко-фармацевтичного ринку в умовах глобальної кризи / 

Д. Є. Гладких // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 

2018. – Випуск 11. – С. 32-35. 
746 Офіційний сайт ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я».  
747 Там само. 
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Як видно з Рисунку 1 динаміка адміністративних витрат та витрат на збут подібна, бо 

значення цих показників зростало у період з 2018 р. до 2019 р., а в період з 2019 р. до 2020 р. 

відбулося зменшення цих значень до 26,52% та 36,04% відповідно. Інші операційні витрати 

мали значення у 2018 р. 18,88%, тоді як у 2019 р. відбулося їх незначне зниження до 13,7%, а 

у 2020 р. вони стрімко зросли до значення 37,44%, що майже у 3 рази більше в порівнянні 

з 2019 р.  

Динаміка показника «Собівартість реалізованої продукції + адміністративні витрати + 

витрати на збут + інші операційні витрати» ТОВ «ФК «Здоров’я» за період 2018-2020 рр. 

наведена на Рисунку 2. 

Як наглядно видно з Рисунку 2 динаміка цього показника за вказаний період мала чітку 

характеристику до зростання з 1487852 тис. грн у 2018 р. до 2164122 тис. грн у 2020 р., тобто 

спостерігаємо зростаючий тренд. Цей показник є важливим при розрахунку точки 

беззбитковості та визначені беззбиткового обсягу (у грошовому виразі) продукції, який 

необхідно аналізувати при плануванні ефективної збутової діяльності ТОВ «Фармацевтична 

компанія «Здоров’я» як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринку фармацевтичної 

продукції.  

 

 
Рис. 2. Динаміка показника «Собівартість реалізованої продукції + адміністративні 

витрати + витрати на збут + інші операційні витрати» 
Джерело: побудовано за даними ТОВ «ФК «Здоров’я»748 

 

Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв 

збуту компанія впроваджує норми GMP (належна виробнича практика – сукупнiсть правил 

щодо органiзацiї виробництва i контролю якостi виробництва лiкарських засобiв).  

Також слід зауважити на виклики останніх років через СOVID-19, обмеження та 

економічні наслідки пандемії. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть у секторi виробництва 

фармацевтичної продукцiї, який не зазнав суттєвого впливу швидкого поширення 

коронавiрусної iнфекцiї. Зважаючи на вищезазначене i поточнi операцiйнi та фiнансовi 

результати ТОВ «ФК «Здоров’я», а також наявну в даний час загальнодоступну iнформацiю, 

iстотного негативного впливу пандемiї коронавiрусної iнфекцiї на фiнансовий стан i 

фiнансовi результати в короткостроковiй перспективi можна не очікувати. Однак, ці фактори 

слід враховувати при підвищенні ефективності збутової діяльності підприємства на 

міжнародному ринку. 

Одним з важливих напрямків удосконалення збутової діяльності підприємства 

ТОВ «ФК «Здоров’я» є розвиток експортної діяльності та зміцнення позицій на 

                                                             
748 Там само 



409 

міжнародному ринку. Як вже зазначалось вище, компанія є одним з важливих 

фармацевтичних підприємств України, впроваджує інновації та проводить розробки нових 

лікарських препаратів, інвестує чималі активи у сучасне обладнання й загалом Товариство 

виготовляє бiльше 350 найменувань лiкарських засобiв усiх фармакотерапевтичних груп.  

Серед переліку лікарських форм, що випускає ТОВ «ФК «Здоров’я», це: Таблетки – 

150 найменувань, Ампули – 50 найменувань; Капсули – 42 найменування; Розчини – 

14 найменувань; Краплі – 15 найменувань; Порошки ліофілізовані – 11 найменувань; Гелі, 

креми, мазі – 51 найменування; Супозиторії – 20 найменувань; Розчини для ін’єкцій у 

флаконах – 10 найменувань; Суспензії, емульсії – 7 найменувань; Попередньо заправлені 

шприці – 2 найменування; Очні краплі – 1 найменування; Сиропи – 15 найменувань; 

Порошки – 16 найменувань; Настої, емульсії – 3 найменування; М’які капсули – 

11 найменувань.  

ТОВ «ФК «Здоров’я» здійснює експорт бiльше нiж у 21 країну свiту: Естонiя, Латвiя, 

Бiлорусь, Польща, Молдова, Грузiя, Вiрменiя, Монголiя, Росiя, Казахстан, Киргизiя, 

Таджикистан, Узбекистан, Туркменiя, Азербайджан, Iрак, В'єтнам, Конго, Буркiна-Фасо, 

Гана749.  

У 2020 р. фармацевтична компанiя ТОВ «ФК «Здоров'я» виграла державнi тендери та 

здiйснює плановi поставки своїх препаратiв до Iраку та Ємену. Компанiя поставляє лiкарськi 

засоби, що входять до списку препаратiв, якi використовуються при лiкуваннi COVID-19, до 

Республiки Узбекистан, Молдови, Киргизстану, Таджикистану та Монголiї.  

Компанiя ТОВ «ФК «Здоров'я» виграла тендер МОЗ Монголiї на поставки 

противiрусних препаратiв. Крiм того, було отримано реєстрацiйнi посвiдчення на препарати 

групи компанiй ТОВ «ФК «Здоров'я», та вже почали здiйснюватися плановi поставки. 

У 2020 р. були проведенi переговори з партнерами країн – ОАЕ, Гана, Ангола, Кенiя, 

Буркина Фасо, Конго, Лiвiя. Триває робота по змiцненню спiвпрацi з дистриб'юторами з 

Польщi, Латвiї, Габона, Естонiї, Монголiї, Iраку, В'єтнаму. Продукцiя пiдприємства 

проходить процес реєстрацiї на африканському континентi в країнах Конго, Гана, Буркiна-

Фасо. Проте, загальна сума експорту у 2019 р. складала не більш, ніж 11%, а у 2020 р. цей 

показник знизився до рівня 7,37%750. 

У Таблиці 1 приведено дані щодо динаміки суми виручки від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) та загальної суми експорту підприємства за період 2018-2020 рр.  

 

Таблиця 1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 та загальна сума експорту ТОВ «ФК «Здоров'я» за період 2018-2020 рр. 

Роки 

Сума виручки вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг), 

тис. грн 

Загальна сума експорту, 

тис. грн 

Частка експорту в загальному 

обсязi продажiв, % 

2018 1565442 149552 9,55 

2019 2038351 241298 11 

2020 2304235 169810 7,37 

Джерело: складено автором за даними річних звітів 751 

 

Отже, з розрахунків, приведених у Таблиці 1 видно, що найбільший обсяг експорту 

продукції спостерігався у 2019 р. та досяг 241298 тис. грн, що складало 11%. У 2020 р. в 

зв’язку з глобальною пандемією Ковід-19 обсяги експорту знизилися на 71488 тис. грн, що 

майже на 30% в порівнянні з 2019 р. Частка експорту в загальному обсязі продажів складала 

у 2020 р. всього 7,37% й була самою низькою за останній трирічний період.  

Отже, основним ринком збуту продукцiї є Україна. Канали збуту та методи продажу – 

оптова торгiвля через дистриб`юторiв фармацевтичного ринку. У 2018 р. основними 

                                                             
749 Там само. 
750 Офіційний сайт Державної служби статистики Україні;  

Офіційний сайт ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я». 
751 Офіційний сайт ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я». 
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клієнтами Товариства були: ТОВ «Фiто-Лек», ТОВ «Фармпланета», 

ТОВ "УКРФАРМЕКСПОРТ" та iншi. У 2019 р. основнi клiєнти Товариства: ТОВ «БаДМ», 

ТОВ «ВЕНТА ЛТД», ТОВ «Фiто-Лек», ТОВ «Оптима-Фарм» та iншi. У 2020 р. відбулися 

незначні зміни й основними клієнтами Товариства були: ТОВ «Оптима-Фарм», 

ТОВ «БаДМ», ТОВ «УКРФАРМЕКСПОРТ» та iншi. 

Слід зазначити, що фармацевтична галузь характеризується жорстким державним 

регулюванням та контролем, високим рівнем конкуренції, зростанням цiн на сировину та 

матерiали. Доля Товариства на ринку серед вітчизняних виробникiв складала за 

результатами 2018 р. всього 5,84%; у 2019 р. цей показник досяг рівня 5,9%, а у 2020 р. 

знизилася аж до 4,2%. Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть нi в яких країнах, окрiм 

України. 

Сировина закупається як у вiтчизняних постачальникiв так i за кордоном. У зв`язку iз 

ростом курсу iноземної валюти, цiни на сировину та матерiали постiйно зростають. Основнi 

постачальники пiдприємства, якi займають 10% та бiльше у загальному обсязi постачання: 

PHARMA POLAND SP. Z O. O., ТОВ «IНТЕР ФАРМ», ТОВ «Афiтрейд», ТОВ «Хартерус 

Плюс». Станом на 2020 р. основними постачальниками пiдприємства, якi займали 

10 вiдсоткiв та бiльше у загальному обсязi постачання були: PHARMA POLAND SP. Z O.O., 

UK Pharma Impex Limited. 

У зв’язку з тим, що хоча й підприємство планує у найближчі роки вивести на ринок 

до 15-ти нових препаратiв, а саме: таблетки шипучi, порошки для зовнiшнього застосування, 

рiдкi препарати в стiках, гормональнi спреї та iншi, слід, насамперед, зміцнювати позиції 

щодо конкурентоспроможності підприємства та його продукції.  

Як перевагу інноваційної продукції, слід видiлити лiкарські засоби у формi 

гормональних спреїв для назального застосування, в кiлькостi 5 асортиментних позицiй, 

тому що підприємство ТОВ «ФК «Здоров'я» в Україні було одним із перших серед 

вiтчизняних виробникiв, яке запустило виробництво гормональних назальних спреїв. 

Проте, при плануванні розробки напрямків удосконалення збутової стратегії слід брати 

до уваги, що потрібна обов`язкова державна реєстрацiя лiкарських засобiв в МОЗ України; 

необхідно проводити контроль якостi сировини та матерiалiв, що використовуються в 

виробництвi; слід забезпечити контроль якостi продукцiї на всiх стадiях виробничого 

процесу.  

Тому для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi і розширення виробництва та 

ринкiв збуту на пiдприємствi ТОВ «ФК «Здоров’я» спецiально розробленi i впровадженi: 

Стандартнi робочi методики: «Управлiння ризиками для якостi продукцiї»                        

СРМ-ОО 00-20-934; «Визначення середовища (контексту) пiдприємства; Управлiння 

ризиками та потенцiйними можливостями, що впливають на досягнення цiлей пiдприємства» 

СРМ-ОО-00-1923 та «Формалiзована загальна оцiнка ризикiв з цiлью встановлення вимог 

GMP для допомiжних речовин» СРМ-ОО-00-1898. Отже, завдяки цим програмам буде 

зміцнено конкурентоспроможність компанії на внутрішньому й міжнародному ринках752.  

Крім того, для удосконалення збутової діяльності ТОВ «ФК «Здоров’я» на 

міжнародному ринку слід постійно підтримувати зв’язки з іноземними контрагентами, 

приймати участь у виставках та міжнародних конференціях виробників фармацевтичної 

продукції, поширювати рекламу продукції, проводити маркетингові дослідження зарубіжних 

ринків збуту, аналізувати експортний потенціал для таргентних препаратів чи іншої 

фармацевтичної продукції, відкривати представництва компанії в інших країнах. Тобто, з 

урахуванням всіх цих факторів собівартість продукції та витрати на збут, адміністративні 

витрати, інші операційні витрати будуть зростати. Втім, треба брати до уваги, що при 

прогнозуванні необхідно розглядати різні сценарії, враховувати дію випадкових факторів, 

тощо. 

                                                             
752 Гладких Д. Є. Тенденції розвитку світового хіміко-фармацевтичного ринку в умовах глобальної кризи / 

Д. Є. Гладких // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 

2018. – Випуск 11. – С. 32-35. 
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Слід враховувати цінову стратегію, яка тісно пов’язана зі збутовою діяльністю. Відомо, 

що встановлення низьких цін буде стимулювати збут продукції, проте зниження маржі на 

продажі буде сприяти зменшенню валового прибутку та зниженню запасу фінансової 

міцності підприємства.  

Також основними міжнародними ринками збуту для ТОВ «ФК «Здоров’я» є ринки 

країн, що розвиваються та там, де рівень конкуренції нижче. Втім, це бідні країни, де рівень 

життя невисокий, тому встановлення високої націнки неможливо, тому що це зменшить 

попит на такі лікарські препарати чи іншу фармацевтичну продукцію.  

Крім того, слід враховувати й інші ризики щодо продажів лікарських препаратів чи 

іншої фармацевтичної продукції на зарубіжних ринках, наприклад, несвоєчасні або неповні 

розрахунки, накладення арешту на продукцію, митні витрати, штрафи, тощо. Тобто з 

урахуванням можливих ризикових факторів виручка від реалізації продукції на міжнародних 

ринках може знижуватися, й суттєво впливати на скорочення загальної виручки від продажів 

товарів, робіт та послуг.  

Тому для аналізу та формування можливих сценаріїв було розроблено моделі лінійних 

трендів для прогнозування основних показників, які характеризують загальну збутову 

діяльність підприємства, а також її діяльність на міжнародних ринках. 

Модель лінійного тренду у загальному вигляді може бути представлена: 

 

Y(T) = a0 + a1×T, (1) 

 

де Y(T) – показник, для якого побудовано модель лінійного тренду;  

a0 та a1 – невідомі параметри, які слід оцінити за допомогою одного з методів, 

наприклад, МНК – методу найменших квадратів;  

T – змінна, яка пов’язана з часом й приймає значення 1 – для першого року 

спостереження, 2 – для другого року спостереження, і т. д. 

Відхилення реальних значень від їхніх модельних значень називаються похибкою 

моделі та служать для використання у різних статистичних тестах, визначенні довірчих 

інтервалів та при розрахунку коефіцієнту кореляції. Чим менші значення похибок у моделі, 

тим коефіцієнт кореляції вищий. Коефіцієнт кореляції змінюється від -1 до 1.  

Якщо за абсолютним значенням коефіцієнт кореляції наближається до 1, то модель 

лінійного тренду добре підходить для аналізу й прогнозування.  

Якщо за абсолютним значенням коефіцієнт кореляції наближається до 0, то модель 

лінійного тренду не підходить й не може бути використана для аналізу й прогнозу.  

У Таблиці 2 приведено побудовані моделі лінійних трендів для цих основних 

показників. 

 

Таблиця 2. Характеристики моделей лінійних трендів 

№ Показник 
Умовне 

позначення 

Модель тренду Коефіцієнт 

кореляції 

1 Чистий дохід від реалізації 

продукції 
Y1 Y1= 1276830+ 352042×T 0,99 

2 Собівартість реалізованої 

продукції 
Y2 Y2= 978770,0 + 270652,5×T 0,98 

3 Витрати на збут Y3 Y3= 114750,3 + 10832,5×T 0,94 

4 Адміністративні витрати та Інші 

операційні витрати 
Y4 Y4= 68180,00 + 56650,00×T 0,86 

Джерело: розрахунки автора на підставі даних фінансової звітності ТОВ «ФК «Здоров’я»753 

 

Отже, видно з побудованих моделей лінійного тренду, що всі оцінки параметрів є 

додатними. Значення оцінок параметру a1 позитивні та суттєво відрізняються від 0. Це 
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означає, що за результатами побудованих лінійних трендів показники, які приведені 

у Таблиці 2 зростають. 

Як видно з результатів розрахунків коефіцієнтів кореляції, що приведені у Таблиці 2, 

всі коефіцієнти кореляції мають досить високі значення й тому моделі можуть бути 

використані для прогнозу.  

На підставі використання цих моделей були отримані наступні прогнозні значення 

на 2021 р. з урахуванням довірчих інтервалів при побудові прогнозів. 

Результати прогнозування основних показників таких як, чистий дохід від реалізації 

продукції, собівартість реалізованої продукції, витрати на збут, адміністративні витрати та 

інші операційні витрати за моделями лінійних трендів наведені в Таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Результати прогнозування основних показників  

за моделями лінійних трендів на 2021 р. 

№ Показник 
Умовне 

позначення 

Перший 

сценарій 

Другий 

сценарій 

Третій  

сценарій 

Прогнозне 

значення 
за моделлю, 

тис. грн 

Нижня границя 

довірчого 
інтервалу, 

тис. грн 

Верхня границя 

довірчого 
інтервалу, 

тис. грн 

1 Чистий дохід від реалізації 

продукції 
Y1 2684996 1319621 4050370 

2 Собівартість реалізованої 

продукції 
Y2 2061380 674215,6 3448544 

3 Витрати на збут Y3 158080,3 55492,0 260668,6 

4 Адміністративні витрати та Інші 

операційні витрати 
Y4 294780 0 1214818 

Джерело: розрахунки авторів на підставі даних фінансової звітності ТОВ «ФК «Здоров’я»754 

 

Отже, видно за результатами моделювання, що найкращим сценарієм для підприємства 

ТОВ «ФК «Здоров’я» був би другий сценарій, коли валовий прибуток досяг би найвищого 

рівня в абсолютному та відносному значеннях. Так, при реалізації другого сценарію валовий 

прибуток досяг би значення 645405,4 тис. грн або 48,91% від виручки з реалізації товарів, 

робіт та послуг. При другому сценарії прибуток після врахування витрат на збут, 

адміністративних та інших операційних витрат у % до чистого доходу від реалізації товарів, 

робіт та послуг складав би 44,7%. 

Якщо би відбувався перший сценарій, то валовий прибуток склав би 623616 тис. грн, 

або 23,23% від виручки з реалізації товарів, робіт та послуг. При першому сценарії прибуток 

після врахування витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат у % до 

чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг складав би всього 6,36%. 

У Таблиці 4 приведено результати прогнозування основних показників за моделями 

лінійних трендів на 2021 р.  

Якщо би відбувався третій сценарій, то валовий прибуток склав би значення 

601826 тис. грн, або 14,86% від виручки з реалізації товарів, робіт та послуг. При третьому 

сценарії після врахування витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат у % 

до чистого доходу від реалізації товарів, робіт та послуг можливі значні втрати на рівні 

значення 873660,6 тис. грн, що складало б аж 21,57% від виручки з реалізації товарів, робіт 

та послуг. Як видно, останній сценарій повністю неприпустимий для підприємства і у разі 

кризових ситуацій воно повинно прийняти відповідні заходи на запобігання можливих втрат. 

Тобто, перш за все, у третьому сценарії не можна припускати різкого зростання собівартості, 

витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат. При появі ознак зменшення 

рівня збуту та повільного зростання виручки від реалізації продукції, товарів та робіт, слід 

тримати під жорстким контролем показники собівартості та різних інших витрат (на збут, 

адміністративних, тощо). Так слід мінімізувати ці витрати, використовуючи різні підходи, 
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насамперед, можливості попереднього планування заказів, оформлення реклами через 

професійні соціальні мережі, випуск рекламних брошур лише в електронному вигляді, тощо. 

 

Таблиця 4. Результати прогнозування основних показників  

за моделями лінійних трендів на 2021 р. 

№ Показник 

Умовне 

позначення та 
формула 

розрахунку 

Перший 

сценарій 

Другий 

сценарій 

Третій 

сценарій 

Прогнозне 
значення за 

моделлю, 

тис. грн 

Нижня границя 
довірчого 

інтервалу, 

тис. грн 

Верхня 

границя 
довірчого 

інтервалу, 

тис. грн 

1 Валовий прибуток Y5 = Y1 – Y2 623616 645405,4 601826 

2 Валовий прибуток у % до чистого 

доходу від реалізації товарів, 

робіт та послуг 

Y6 = 

(Y5/ Y1)×100% 
23,23 48,91 14,86 

3 Прибуток після врахування 

витрат на збут, адміністративних 

та інших операційних витрат 

Y7 = Y5 – (Y3 + Y4)  170755,7 589913,4 -873660,6 

4 Прибуток після врахування 

витрат на збут, адміністративних 

та інших операційних витрат у % 

до чистого доходу від реалізації 

товарів, робіт та послуг 

Y8 = (Y7/ Y1)×100% 6,36 44,7 -21,57 

Джерело: розрахунки авторів на підставі даних фінансової звітності ТОВ «ФК «Здоров’я»755 

 

У випадку успішних цінових стратегій як на внутрішньому, так й на зовнішніх 

зарубіжних ринках, доцільно підвищити обсяги експортованої продукції. При цьому 

важливим є правильне визначення цінової стратегії та якості продукції, які будуть визначати 

збутову діяльність. Слід постійно відстежувати нові тренди на зарубіжних ринках, 

порівнювати умови та канали просування товарів компанії на зарубіжних ринках, оцінювати 

ймовірні ризики та оптимізувати витрати. Впровадження таких заходів потребує також 

достатній обсяг інформації та проведення додаткових досліджень, проведення переговорів, 

відповідність продукції тим вимогам, які прийняті в країні, куди продукція експортується, 

що призводить також до зростання собівартості продукції та інших витрат. Проте, якщо така 

діяльність стане успішною підприємству було би доцільно порекомендувати відкриття 

представництв у деяких країнах. За оцінками експертів підприємства завдяки активній 

діяльності представництв можна досягнути аж 15-30% експорту в загальному експорті 

продаж. Тобто, якщо би був можливий другий сценарій, то прибуток від експортної 

діяльності з урахуванням витрат на збут, адміністративних витрат та різних інших 

операційних витрат міг би зрости та складати від 88487,01 тис. грн до 176974,02 тис. грн. 

Таким чином, використання економіко-математичного моделювання та бюджетування 

витрат, проведення постійного моніторингу тенденцій та потенціалу для здійснення збутової 

діяльності за кордоном, дозволить підприємству удосконалити свою збутову діяльність та 

збільшити рівень прибутку від експорту фармацевтичної продукції.  

Для удосконалення збутової діяльності ТОВ «ФК «Здоров’я» на міжнародному ринку 

слід постійно підтримувати зв’язки з іноземними контрагентами, приймати участь у 

виставках та міжнародних конференціях виробників фармацевтичної продукції, поширювати 

рекламу продукції, проводити маркетингові дослідження зарубіжних ринків збуту, 

аналізувати експортний потенціал для таргентних препаратів чи іншої фармацевтичної 

продукції, відкривати представництва компанії в інших країнах. З урахуванням всіх цих 

факторів собівартість продукції та витрати на збут, адміністративні витрати, інші операційні 

витрати будуть зростати. Втім, треба брати до уваги, що при прогнозуванні необхідно 

розглядати різні сценарії, враховувати дію випадкових факторів, тощо. Також, слід 
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враховувати цінову стратегію, яка тісно пов’язана зі збутовою діяльністю. Відомо, що 

встановлення низьких цін буде стимулювати збут продукції, проте зниження маржі на 

продажі буде сприяти зменшенню валового прибутку та зниженню запасу фінансової 

міцності підприємства. 
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3.15. MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT 

OF ENTERPRISES 

 

3.15. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сучасні моделі ведення бізнесу на основі використання цифрових технологій, розвиток 

мережевих структур, які засновані на колективних методах виробництва і споживання, 

змінюють ринкові відносини та вимагають вироблення нових підходів до управління 

фінансами підприємств. Реалії функціонування світового фінансового ринку засвідчують, що 

ліквідність та прибутковість бізнесу, в першу чергу, залежить від досконалості системи 

фінансового менеджменту. В умовах переходу українського бізнесу на інноваційні засади, 

приведення рівня фінансового менеджменту компанії до особливостей сучасного рівня 

економічного та технологічного розвитку на основі використання цифрових технологій, 

набувають особливої актуальності. 

Ефективність фінансового управління потребує комплексного використання 

інструментів фінансового менеджменту, саме тому, фінансовий менеджмент розглядають як 

комплексну систему принципів і методів розвитку і реалізації управлінських рішень, 

спрямованих на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства та 

організації його грошових потоків з метою досягнення оперативно-тактичних та 

стратегічних цілей756. Сучасні умови розвитку бізнесу вимагають, щоб система фінансового 

менеджменту включала такі елементи, як: концепцію управління (мета управління, 

принципи, концептуальні положення), механізм управління (форми, методи, прийоми, 

важелі, інструменти), організацію управління (суб’єкти, об’єкти, функції, структура)757. 

Оцінка поняття «фінансового менеджменту» можлива не тільки як системи, але, в 

першу чергу, як науки, а також форми управління та виду підприємницької діяльності758. 

Проте, в умовах цифрової трансформації економіки більшість науковців використовують 

саме системний підхід для характеристики фінансового менеджменту. Слід зауважити, що 

фінансовий менеджмент являється складною, динамічною та відкритою системою 

управління фінансовими потоками підприємства. Складність системи визначається 

неоднорідністю і структурною різноманітністю її складових та різним характером зв’язків 

між ними. Динамічність фінансового менеджменту обумовлюється змінами в середовищі 

руху фінансових ресурсів, коливаннями попиту і пропозиції на капітал. Відкритість системи 

пояснюється постійним її обміном з зовнішнім середовищем759. 

Аналізуючи складові системи фінансового менеджменту бачимо, що суб’єкт системи 

управління (керуюча підсистема) завжди відіграє активну роль по відношенню до об’єкту 

(керована підсистема). При цьому суб’єкт є похідним від об’єкту управління так як його 

зміст і функції визначаються останнім760. Залежно від об’єкта управління у фінансовому 

менеджменті використовують такі підходи, як: майновий підхід, який орієнтується на 

управління активами підприємства (їх фінансування та раціоналізацію структури); підхід, 

який базується на управлінні власним і позиковим капіталом (управління пасивами); 

потоковий підхід (управління грошовими потоками підприємства). Проте, розгляд в якості 

об’єкта фінансового менеджменту активів або фінансових ресурсів (капіталу) є недостатнім, 

тому визначимо, що основним об’єктом фінансового менеджменту є формування і 

                                                             
756 Непочатенко О. О., Пташник С. А. (2021): Фінансовий менеджмент як необхідна складова ефективної 

системи управління підприємством. 
757 Андрєєва Т. Є. (2011): Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства, 

с. 257. 
758 Дж. ван Хорн, Дж. Вахович (2008): Основы финансового менеджмента, с.57.  
759 Степанюк Н. А. (2013). Ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управління 

підприємством, с.173. 
760 Там же, с.174. 
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використання фінансових ресурсів, а предметом − фінансові потоки, які опосередковують 

цей рух761.  

В умовах зростаючої поширеності потокових підходів до характеристики економіки, 

основою розробки дієвих механізмів управління фінансами підприємств стає інтегрування 

методологічних положень фінансового менеджменту та логістики762, результатом чого стало 

виникнення фінансової логістики. Фінансова логістика як підхід до управління фінансами 

передбачає планування і контроль за формуванням фінансових потоків, їх оптимізація та 

синхронізація в часі і просторі. Управлінням фінансовими логістичними потоками 

передбачає оптимізацію фінансового механізму логістичних систем, контроль над 

фінансовими операціями підприємства, забезпечення їх впорядкованості і збалансованості763. 

Динамізм системи фінансового менеджменту залежить і від розвитку його принципів, 

зокрема: комплексного характеру формування управлінських рішень, високого динамізму 

управління, варіативності підходів та обґрунтування альтернативних рішень, орієнтованості 

на стратегічні цілі розвитку підприємства, інформативної достовірності. 

Аналіз сучасного стану фінансового менеджменту засвідчує, що в разі відсутності 

формування і реалізації ефективної управлінської політики рівень ліквідності та дохідності 

компаній суттєво погіршується. Тому, розробка фінансової стратегії, в загальній системі 

фінансового менеджменту, з врахуванням фінансових можливостей підприємства, 

забезпечить йому сучасні конкурентні переваги. При розробці стратегічного плану необхідна 

оцінка взаємного впливу стратегічних цілей розвитку економічного блоку та заходів 

покращення фінансової діяльності. Реалізація фінансової політики дає змогу поєднувати 

стратегічні і тактичні фінансові рішення, які можна представити такими групами, як: 

інвестиційні рішення та рішення фінансування.  

Аналіз сучасної практики організації фінансового менеджменту вітчизняних компаній 

дозволив виявити певні недоліки у сфері управління фінансовими ресурсами, а саме: 

відсутність чітко виокремлених стратегічних і тактичних цілей розвитку бізнесу; 

недостатність управлінських заходів щодо зростання рентабельності власного капіталу; 

нерозвинутість дивідентної політики; недосконалість планування і прогнозування 

фінансового забезпечення поточних потреб. Виходячи із цього, можна запропонувати 

наступні напрями вдосконаленн розробки фінансової стратегії: розробка фінансової стратегії 

у формі бюджету; формування ефективної структури капіталу через оптимізацію його 

складових; удосконалення дивідендної політики. 

В умовах економічних та фінансових ризиків перед бізнесом стоїть завдання 

забезпечити високий рівень ефективності використання фінансових ресурсів. Розробляючи 

оптимальну стратегію фінансування особлива увага повинна приділятися вибору джерел, 

обсягів та термінів, що забезпечить достатнє фінансування та ефективнє використання 

капіталу для підтримання ліквідності та подальшого розвитку бізнесу. Важливий вплив на 

покращення фінансових результатів компанії здійснює попереднє моделювання розвитку 

бізнесу у поточній та середньостроковій перспективах на основі заходів стратегічного 

менеджменту. До основних напрямів підвищення ефективності діяльності на основі таких 

заходів можна віднести:  

1) розширення виробництва за рахунок впровадження новітньої техніки і технології;  

2) удосконалення якості послуг, впровадження інноваційних послуг;  

3) дослідження та модернізація виробничих систем;  

4) дотримання платіжної дисципліни;  

5) ефективне використання трудових ресурсів;  

6) впрвадження світового досвіду використання ресурсного потенціалу. 

                                                             
761 Бригхем Ю., Эрхард М. (2009). Финансовый менеджмент, с. 25. 
762 Бондаренко О. С. (2016). Розвиток парадигми управління фінансами підприємств в умовах логістизації 

економіки, с. 39. 
763 Пасінович І. І., Сич О. А. (2020). Сучасні підходи до управління фінансовими потоками суб’єктів 

господарювання, с. 5. 
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Дієвим інструментом підвищення рузультативності роботи компанії є введення 

інноваційних розробок, що можуть надати фінансові переваги. Звертаючись до сучасної 

світової практики фінансового управління, зауважуємо, що поширеним є підхід, який 

характеризується як «фінансове планування та аналіз» (FP&A), що включає процеси 

бюджетування, прогнозування та аналітики, для формування та розвитку бізнес-стратегії 

підприємства. FP&A поєднує поглиблений аналіз як операційних, так і фінансових даних з 

метою узгодження бізнес-процесів та стратегій з фінансовими цілями та для оцінки 

досягнутого прогресу. На практиці FP&A представляє набір із чотирьох видів управлінської 

діяльності, які підтримують фінансовий стан підприємства, а саме: планування та складання 

бюджету, інтегроване фінансове планування, звіт про управління та результати діяльності, 

прогнозування та моделювання764. В узагальненому вигляді класичний процес FP&A 

передбачає виконання таких ключових функцій (Рис. 1): 

- планування (стратегічне планування, бюджетування та поточне фінансове 

планування);  

- формування управлінської звітності (розподіл доходів та витрат, вимірювання 

продуктивності, формування консолідованої фінансової звітності, управління центрами 

прибутку та прибутковістю);  

- підтримання рішень та контроль (фінансовий аналіз, проєктний менеджмент, 

внутрішній консалтинг, внутрішній аудит, бухгалтерський облік та податкова політика);  

- використання спеціальних навичок (ризик-менеджмент, управління нерухомістю, 

актуарний аналіз – управління страховими операціями та розрахунками, управління 

нематеріальними активами та правами)765. 

Узагальнення існуючого світового досвіду дозволило виділити такі принципи та етапи 

побудови ефективного процесу FP&A у компанії.  

Отже, можна стверджувати, що FP&A (фінансове планування та аналіз) являється 

платформою для прийняття рішень, яка включає: звітність та аналіз (оперативну звітність, 

фінансову звітність, KPI, інформаційні панелі, дисперсійний аналіз), планування та 

бюджетування (річний операційний план, бюджети, довгострокове планування), 

прогнозування (прогнози, аналіз тенденцій, прогностична аналітика) та фінансове 

моделювання (аналіз сценаріїв). Здійснення процесу FP&A на високому рівні стає 

потенціалом для зростання вартості підприємства шляхом: забезпечення ефективності 

планування та виконання прийнятої стратегії; кращого управління витратами та аналізу 

ризиків; забезпечення оптимального розподілу ресурсів; генерування ідей для нових 

можливостей ведення бізнесу. Проте, невірно налагоджений процес FP&A може призвести 

до небажаних результатів, зокрема: втрати частини ресурсів підприємства, зниження 

можливостей досягнення стратегічних та тактичних цілей; зниження прибутковості або її 

відсутності; низької ймовірності правильного виконання стратегії. 

Досліджуючи методи фінансового планування, на які спирається сучасна вітчизняна 

наука та практика ведення фінансового менеджменту, можна виділили наступні: економіко-

математичного моделювання, техніко-економічних розрахунків, балансовий, розрахунково-

аналітичний, прямих розрахунків, нормативний, математичного програмування, програмно-

цільовий та бюджетування766.  

Щодо методичного інструментарію, що використовується у сучасній світовій практиці, 

то тут сформувалися наступні глобальні тренди FP&A. Так, сутність безбюджетного 

планування (Beyond budgeting) полягає у тому, що замість деталізованого бюджету готується 

план заходів, а звітні періоди прив’язуються не до календаря, а до стадій реалізації проєкту. 

Перехід на більш гнучку систему дозволить розширити можливості та сфери впливу кожного 

підрозділу підприємства.  

 

                                                             
764 Financial planning and analysis: roles and best practices. (2019). 
765 FP&A: the next frontier of business process outsourcing? (2012). 
766 Степура В. В. (2020). Оцінка ефективності системи інтегрованого фінансового планування, с. 209. 
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Рис. 1. Принципи та етапи побудови процесу FP&A у компанії 

 

Наступним методом є бюджетування з нульовою базою (Zero-based budgeting, ZBB), що 

представляє бюджетне планування, при якому фактичні значення бюджетів попередніх 

періодів не беруться до уваги. Тут основою для складання бюджетів є прогнози обсягів 

продажу, технологічні нормативи витрат та економічні розрахунки. Згідно даного методу усі 

витрати на новий період розраховуються на основі фактичних витрат, які мають бути 
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здійснені, а кожний вид діяльності прив’язується до прибутку, який вона може принести в 

майбутньому. На відміну від традиційного бюджетування, за якого очікується продовження 

минулих тенденцій, бюджетування на нульовій основі передбачає побудову бюджету з 

нульовими попередніми базами.  

Поширеними у сучасному фінансовому менеджменті являються параметричні моделі 

планування (Driver-based models). Дана методика FP&A зосереджена на визначенні 

ключових факторів (драйверів) бізнесу та цінності підприємства, а вже потім на створенні 

бізнес-планів та бюджетів на основі отриманих ключових чинників. Метою планування на 

основі драйверів є зосередження бізнес-планів на найбільш важливих чинниках для 

досягнення успіху, потім на цій основі створюються математичні моделі, які дозволять 

запускати сценарії на основі визначених «драйверів», щоб зрозуміти їх вплив на 

прогнозовані результати бізнесу. 

Використання планування на основі широкої участі (Participatory planning) дозволяє 

команду виконавців ставити у центр прийняття рішень. Здійснюється таке планування 

різними способами і покликане використати глибокі знання та прагнення менеджерів, але 

кінцевий результат має бути однаковим: команда повинна відчувати владу над процесом та 

впливати на його результати.  

Наступним сучасним методом планування є розширення часових горизонтів 

фінансового аналізу (Expanding time horizons). Даний підхід базується на тому, що звітний 

період розглядається як штучна концепція, яка не ілюструє усієї картини діяльності 

підприємства, тому акцент робиться на техніці аналізу вартості протягом життєвого циклу 

підприємства та рольовому прогнозуванні, оскільки вони розширюють часові горизонти 

фінансового аналізу. 

Для того щоб надати підприємству конкурентну перевагу, сучасна функція FP&A 

повинна бути гнучкою та динамічною, де плани легко регулюються за різних сценаріїв 

ризику та особливостей стратегії. Гнучке та динамічне планування (Flexible and dynamic 

planning). є багатовимірним, використовує передову аналітику, не обмежується лише звітним 

періодом і включає зміну: мислення, процесу, системи та команди. Система FP&A в рамках 

гнучкого та динамічного планування повинна також мати цілу низку можливостей, мета яких 

– допомогти підприємству підготуватися до можливих ризикових подій, використовуючи 

такі методи, як: планування ініціативи, сценарне планування, планування на випадок 

надзвичайних ситуацій 767 та планування з урахуванням ризику. 

Розуміння того, що саме вплив конкретних дій допомагає керувати зміною органічного 

зростання бізнесу, викликало необхідність застосування такої моделі планування, як 

планування ініціативи (Initiative planning). Ініціативи – це фактично проєкт, який деталізує: 

дію, яку потрібно виконати; відділи, задіяні у їх виконанні; осіб, відповідальних за 

виконання; фактори впливу і міру успіху; часові рамки; основні етапи упровадження; 

необхідні ресурси768. При цьому ініціативи можна поєднувати в різних комбінаціях, щоб 

побачити, як вони впливають на загальні результати.  

З метою оцінки різних комбінацій драйверів або ініціатив, щоб зробити вибір щодо 

того, як досягти найкращого результату з найменшим ризиком як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі використовують сценарне планування (Scenario planning). 

Сценарії можуть включати введення діапазону значень драйверів, випробування декількох 

комбінацій ініціатив та вивчення впливу змін на організаційні структури. Кінцевий результат 

такого планування дозволяє паралельне порівняння сценаріїв, показуючи результати, будь-

які зроблені припущення, а також деталі запропонованих змін.  

Схожим на планування сценаріїв є планування на випадок надзвичайних ситуацій 

(Contingency planning), однак його метою є перегляд впливу низки ситуацій «що робити, 

якщо?» на поточну та прогнозовану ефективність. Моделі на випадок непередбачених 

                                                             
767 Coveney M., Nazario J., Moreira D., Ahmadoun M., Grundy C., Deiller M. (2020). FP&A of the Future: Adapting 

to the New Normal. 
768 Melnychuk L. (2018). Modern FP&A: Some Important Techniques, Methods and Concepts. 
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ситуацій оцінюють результат цих подій, а потім дають змогу керівникам підготувати низку 

ініціатив, які могли б пом'якшити або скористатися такою подією. Їх мета – допомогти 

підприємству підготувати план резервного копіювання, який можна швидко реалізувати. 

Все більше підприємств починають включати інформацію про ризик у планування, щоб 

оцінити та управляти зовнішніми та внутрішніми ризиками. Історично склалося так, що 

управління ризиками було окремим процесом на підприємстві, не пов’язаним із функцією 

FP&A, проте дана система дозволяє здійснювати планування з урахуванням ризику        

(Risk-adjusted planning). План, скоригований на ризик, реагує на мінливі обставини, надаючи 

фінансову можливість реагувати на події заплановано та ініціативно.  

До методів гнучкого та динамічного планування відносять також і постійне 

прогнозування (Rolling forecasts) – це інструмент планування, який стосується процесу 

прогнозування тенденцій, які можуть вплинути на діяльність підприємства на 4-8-м 

кварталів у майбутньому. Ідея полягає у тому, щоб робити нові прогнози, наприклад кожні 

три місяці, і додавати ще три місяці до кінця циклу прогнозування. Постійний прогноз – це 

найкращий підхід до управління, оскільки він дає керівництву уявлення про майбутнє та 

розширює горизонти планування. Ураховуючи особливості ведення бізнесу в Україні та ті 

методичні підходи до фінансового планування, які вже набули широкого використання, 

вбачається за можливе запропонувати впровадження таких методів FP&A, як: бюджетування 

з нульовою базою, параметричні моделі планування, сценарне планування, планування на 

випадок надзвичайних ситуацій та планування з урахуванням ризику. Також наведені методи 

FP&A, будуть особливо актуальними у найближчій перспективі з огляду на активні процеси 

цифровізації економіки та фінансів підприємств в Україні.  

Сучасний стан економіки та нові загрози вносять певні корективи у процеси 

фінансового планування та аналізу на підприємстві. Згідно з думками передових експертів у 

галузі FP&A, найближчим часом його розвиток може здійснюватися такими шляхами: 

По-перше, трансформація традиційного фінансового планування та аналізу (Traditional 

FP&A) в інтегроване (розширене) фінансове планування та аналіз (Integrated FP&A 

or Collaborative planning or Extended planning & analysis, xP&A)769. Інтегроване FP&A може 

бути досягнуте лише шляхом гармонізації трьох ключових процесів планування: 

стратегічного планування, фінансового планування та аналізу (FP&A) й оперативного 

планування та прогнозування як по вертикалі, так і по горизонталі в єдиний, безперервний 

міжфункціональний процес. Прихильники даного напряму розвитку виділяють п’ять 

ключових чинників успіху: культуру, зв'язок, прозорість даних, партнерство та готовність 

використовувати можливості.  

По-друге, трансформація традиційного фінансового планування та аналізу (Traditional 

FP&A) у бізнес-планування та аналіз (Business planning and analysis, ВP&A). Тоді як 

традиційне FP&A фокусується на бюджетуванні та прогнозуванні впродовж фінансового 

року, ВP&A передбачає фокусування на продажах, маркетингу та операційному плануванні з 

їх орієнтацією на стратегічний розвиток підприємства. Основні пріоритети: розроблення 

інтегрованого планування, бюджетування та прогнозування на рівні всього підприємства для 

забезпечення повної узгодженості планів; трансформація прогнозування на основі 

обновлюваних прогнозів з прив’язкою до бізнес-циклів; концентрація на драйверах бізнесу; 

зниження складності та деталізації планування. 

По-третє, адаптація фінансового планування та аналізу (FP&A) до «нової 

нормальності» (FP&A in «new normal») 770. Прихильники даного сценарію розвитку FP&A 

виділяють п’ять основних його складників: сценарне планування, цифрова трансформація 

управління грошовими потоками, цифровізація FP&A та перехід на провідну аналітику, 

активний розвиток технологій, розвиток сучасних навичок FP&A та підбір персоналу.  

                                                             
769 Там же.  
770 Coveney M., Nazario J., Moreira D., Ahmadoun M., Grundy C., Deiller M. (2020). FP&A of the Future: Adapting 

to the New Normal. 
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В четвертих, це розвиток фінансового планування та аналізу (FP&A) за новими 

моделями, сценаріями та даними 771. Розвиток FP&A вбачається у розробці нових моделей, 

сценаріїв та масивів даних; здійсненні більш широкої та глибокої аналітики; переході до 

безперервного процесу планування. Ураховуючи особливості ведення бізнесу в Україні, 

корпоративну культуру вітчизняних підприємств та з урахуванням «Цифрової адженди 

України 2030Е», ймовірніше сфера FP&A в Україні розвиватиметься як поєднання двох 

напрямів, а саме, адаптація до «нової нормальності» з використанням нових моделей, 

сценаріїв та даних. 

Сьогодні, використовуючи можливості інтелектуальної обробки даних в процесі 

управління фінансами, здійснюється оптимізація бізнес-процесів, таких як розрахунки, облік, 

звітність, аналіз, управління та контроль; з’являється можливість віддаленої обробки 

фінансових даних, відшкодування, аудит, моніторинг772. Впровадження нової моделі 

фінансового менеджменту дозволяє компаніям запровадити централізоване управління через 

мережі передачі та обміну даними, а також встановити тісну співпраці між внутрішніми 

підрозділами компанії та іншими компаніями. Розглянемо концептуальну модель системи 

управління фінансами із застосуванням інформаційних технологій та засобів обробки та 

аналізу даних (Рис. 2).  

Шляхи досягнення функціонування та реалізації концептуальної моделі управління 

фінансами починаються з розумного розподілу фінансової сили. Підприємствам необхідно 

внести зміни на всіх рівнях відповідно до вимог розвитку інформаційних технологій, 

посилити застосування платформи обслуговування фінансового обміну та збільшити 

раціональний розподіл своїх коштів. Наступним шляхом реалізації моделі є формування 

дійсної системи фінансового контролю через створення централізованого фінансового обліку 

для точності та повноти розкриття інформації, забезпечення всебічного внутрішнього 

фінансового контролю та збалансованості бюджетів. Побудова надійної інформаційної 

системи фінансового управління необхідна по мірі застосовування засобів штучного 

інтелекту в управлінні, коли більшість даних зберігається в глобальних мережах, тому 

бухгалтерська інформація компанії існує в динамічній формі. Саме надійна інформаційна 

система управління фінансами може гарантувати яскравість, інтуїтивність та всебічність 

корпоративної інформації. 

Формування комплексної системи гарантій захисту інформації в мережі створить умови 

для підтримання безпеки управління мережі та забезпечення її управління за допомогою 

планування мережі та управління мережею. На підприємствах, які використовують 

розподілену обробку інформації, фінансове управління платформами корпоративного 

фінансового обміну потребує дотримування умов реальності, що передбачає ризики під час 

обробки інформації. Тому потрібні дієві правові засоби, посилення безпеки мережевої 

інформації, підвищення обізнаності щодо безпеки фінансового персоналу корпорації773.  

Другий елемент моделі системи управління фінансами підприємства представлений 

конкретними заходами щодо встановлення режиму фінансового управління. До них можна 

віднести встановлення нової моделі управління фінансами підприємства, на основі 

трансформації концепції управління фінансами, коли потрібно акумулювати знання та 

витрати, використовувати наявний інтелектуальний капітал і перетворювати капітал знань в 

інший капітал, який сприяє кращому розвитку підприємства, використовуючи при цьому 

сучасні технологічні процеси. Створення механізму внесення змін до моделі управління 

корпоративним фінансовим управлінням потребує переводу існуючої моделі управління 

капіталом та господарською діяльністю компанії на нові технологічні засади шляхом 

впровадження цифрових мережевих технологій. Створення інформаційної системи 

                                                             
771 Kambil A., Hobbs D., Merrill E., Brown P., Horn M., Soderberg M. Reinventing (2020). FP&A for the pandemic 

and beyond. 
772 Курков М. С. (2020). Модель системи управління фінансами підприємств засобами штучного інтелекту, 

с. 148. 
773 Там же, с. 151. 
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управління фінансами підприємства – це використання мережевих технології як основного 

засобу спілкування із зовнішнім світом через створення онлайн-платформи для здійснення 

різних видів економічної та фінансової діяльності. Основне завдання – піднімати побудову 

мережевих платформ до стратегічного рівня сталого розвитку підприємств. 
 

 
Рис. 2. Концептуальна модель системи управління фінансами 
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Створення корпоративних фінансів для покращення управління безпекою полягає у 

налагодженні високоефективного механізму управління фінансовою інформаційною 

безпекою, здійснені контролю процесу переказу коштів, удосконаленні механізму захисту 

інформації підприємства. 

Встановлення великої моделі даних для управління фінансами – це використання 

хмарних обчислень, які стають обов’язковим елементом у системі управління фінансами 

підприємств. Це дозволяєне отримати більш точні прогнози грошових потоків для розвитку 

бізнесу, провести поглиблений аналіз поведінкових переваг для можливості впровадження 

відповідних стратегій розширення ринку.  

Наступним заходом щодо встановлення режиму фінансового управління у компанії 

являється впровадження диверсифікованого спосібу фінансування. В період використання 

глобальних мереж корпоративні канали фінансування використовують цінні сітки для 

досягнення диверсифікації, а витрати на фінансування поступово зменшуються. 

Встановлення моделі контролю ризику корпоративного фінансового управління, 

повязано із необхідністю запобіганню фінансових та операційних ризиків та ризиком 

управління інформацією, так як централізований обмін інформацією корпоративного бізнесу, 

інформацією про клієнтів, телекомунікації, транзакції і хмарна поведінка збільшують ризик 

витоку відповідної інформації.  

Персонал з управління фінансами повинен не лише мати певне розуміння в 

бухгалтерському обліку, фінансах та капітальних операціях, але й добре розуміти 

виробництво та діяльність компанії, ринки товарів та розвиток галузі. Тому, створення 

комплексної моделі навчання персоналу надасть можливість заохочувати та спрямовувати 

таланти до подальшого навчання, вдосконалювати власний теоретичний рівень та бізнес-

можливості. 

Таким чином, описавши концептуальну модель системи управління фінансами 

підприємств, робимо висновок, що з постійним просуванням глобальних мереж, засобів 

розподіленої обробки даних, інтелектуальних засобів обробки даних, корпоративний 

фінансовий обмін стає важливою умовою фінансової ефективності підприємства.  

Отже, фінансовий менеджмент доцільно розглядати як комплексну систему принципів, 

методів розвитку та реалізації управлінських рішень. Згідно системного підходу фінансовий 

менеджмент підприємства являється відкритою системою управління фінансовими 

потоками. Система управління фінансами підприємства будується на сучасних поглядах на 

управління корпоративними фінансами, використовує результати фінансового аналізу і 

включає складання та реалізацію стратегічних та оперативних планів, виступає основною 

передумовою ефективної фінансової діяльності та економічного зростання підприємства. 

Впровадження досвіду світової практики фінансового управління, на основі методики 

«фінансового планування та аналізу» (FP&A), яка розглядається як процеси бюджетування, 

прогнозування та аналітики, дозволить підтримувати ліквідність та удосконалити         

бізнес-стратегію підприємства. Представлена нова модель фінансового менеджменту, 

необхідність запровадження якої викликано сучасним рівнем аналітики великих масивів 

даних, інтелектуальних засобів обробки інформації, складністю структуризації завдання 

управління фінансами компанії з урахуванням сучасних тенденцій у сфері фінансів та обліку, 

дає можливість централізованого управління через мережі передачі та обміну даними, а 

також встановлює тісну співпрацю між внутрішніми підрозділами компанії та іншими 

компаніями й обмін ресурсами на більш прогресивному рівні. 
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3.16. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF DIGITAL MARKETING 

COMMUNICATIONS OF THE SUBJECT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

3.16. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сьогодні як для світового господарства на загал, так і для економіки України 

зокрема характерними є такі глобальні тенденції, як цифровізація економіки, суспільства та 

бізнес-відносин, поширення інформаційно-комунікаційних технологій і т. ін. Підприємства, 

які якнайширше використовуватимуть цифрові технології у своїй діяльності, в тому числі 

для комунікації з суб’єктами зовнішнього середовища, споживачами, отримають істотні 

конкурентні переваги. Але для цього необхідне вирішення такого завдання, як формування 

якісної системи цифрових маркетингових комунікацій та системи інтернет-маркетингу 

підприємств як сфери активної діяльності в інформаційному просторі. Ці питання особливо 

актуальні для суб’єктів господарювання, які розвивають власну зовнішньоекономічну 

діяльність, адже така спеціалізація суттєво складніша в порівнянні з, наприклад, локальною 

орієнтацією бізнесу чи його спеціалізацією на внутрішньому ринку. Просування продукції 

(послуг) на зовнішні ринки потребує значно більше зусиль, у т. ч. на маркетинг. Позаяк, саме 

тут все більш ефективними стають маркетингові діджитал-комунікації, перевагами яких є 

нижча витратомісткість, швидша дія, ширше коло поширення, висока комунікаційність. З 

іншого боку, така діяльність потребує формування методичних засад у сфері розвитку 

цифрових навичок персоналу підприємств відповідно до вимог і стандартів інформаційного 

суспільства шляхом здобуття цифрової освіти та створення умов для безперервного 

удосконалення професійних цифрових здібностей, а також моніторингу стану розвитку 

цифрового інтернет-простору за цифрової трансформації та технологічного зростання в 

Україні та світі.  

Високе прикладне значення має також і діяльність підприємств в контексті створення 

спільного інформаційного простору між постачальниками та споживачами продукції 

(послуг), іншими контрагентами, що, власне, й утворює систему цифрових маркетингових 

комунікацій. Ефективна діяльність у цьому напрямі також може перерости в створення 

мереж сучасних інноваційно-інфраструктурних кластерів та бізнес-інкубаторів, які 

просуватимуть та реалізовуватимуть інтернет-послуги з використанням Digital-технологій, 

Blockchain, штучного інтелекту, мобільних пристроїв та впроваджуватимуть інноваційно-

креативні ідеї щодо залучення нових споживачів продукції (послуг) підприємства на 

зовнішніх ринках збуту. 

Розробка і впровадження пропозицій щодо удосконалення системи цифрових 

маркетингових комунікацій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності дозволить розвинути 

системи інтернет-маркетингу підприємств, забезпечити підвищення їх 

конкурентоспроможності в умовах цифровізації та діджиталізації економіки і суспільства.  

Нинішній етап розвитку бізнес-відносин і комунікацій став часом зникнення більшості 

обмежень щодо збереження, розповсюдження та використання інформації. Як суспільство, 

так і національні господарства стали настільки інформаційно насиченим, що почали 

використовувати можливості цифрового комунікування безпосередньо у професійній 

діяльності. Вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, їх взаємодії привело до 

розвитку електронного бізнесу, електронної комерції та інтернет-маркетингу. Власне, 

характер і тенденції, чинники становлення та подальшого поступу цифрових маркетингових 

комунікацій стали полем для наукової діяльності М. Окландера, О. Романенка774, 

В. Рубана775, Д. Яцюка776, О. Чукурної, Л. Сиволап, Т. Несторенко777 та ін. вітчизняних і 

зарубіжних дослідників. 

                                                             
774 Окландер М. А., Романенко О. О. (2015). Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-

маркетингу, с. 365. 
775 Рубан В. В. (2017). Цифровий маркетинг: роль та особливості використання, с. 22. 
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Однак, бурхливий розвиток цифрового маркетингу привів до того, що він поширився й 

на інші функціональні напрями діяльності підприємств, створивши більш широку площину 

цифровізації бізнес-процесів і бізнес-відносин, що отримало назву цифрової трансформації 

підприємства. Сучасні бізнес-процеси в більшості випадків включають ІКТ та інформаційні 

потоки, що потребує засвоєння особливостей застосування сучасних мережевих технологій 

під час реалізації маркетингових підходів щодо просування продукції (послуг) особливо на 

зовнішні ринки збуту, пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, 

розширення ринків збуту, забезпечення результативності рекламних кампаній, для 

організації ефективної системи зворотного зв’язку із покупцями та споживачами, іншими 

контрагентами та партнерами по бізнесу. Ці аспекти стали предметом наукового дискурсу 

І. Артем’євої778, А. Бортніка779, Т. Штець, Т. Васильціва, Р. Лупака780, І. Щеглюк781, 

П. Куцика, В. Куцик, А. Процикевича782, А. Остенди, Я. Сичикової, Т. Несторенко783 та 

інших дослідників. 

Роль і значимість становлення, а, надалі – ефективного використання, системи 

маркетингових комунікацій особливо актуальна для підприємств, які здійснюють експансію 

на зовнішні ринки просування й збуту продукції (товарів, робіт, послуг). Це доведено у 

дослідженнях А. Касича, Ю. Бабича, Ю. Кравчика, І. Манаєнко, І. Просяник, О. Черепа та 

інших науковців784. 

Таким чином, на сьогодні наявна достатньо вагома теоретико-методична та науково-

прикладна база досліджень з проблем, по-перше, активізації та ефективізації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств; по-друге, становлення і використання 

суб’єктами господарювання цифрових маркетингових комунікацій; по-третє, 

широкомасштабної цифрової трансформації бізнес-процесів підприємств та ін. Однак, вони 

розрізнені, не в повній мірі пов’язані між собою, а, відтак, – недостатньо раціональні. Це 

актуалізує потребу в подальших дослідженнях аби якнайкраще впровадити системи 

цифрових маркетингових комунікацій у діяльність вітчизняних підприємств, які здійснюють 

зовнішньоторговельні та інші економічні операції на світових ринках. Апробація таких 

розробок сприятиме нарощуванню обсягів та ефективній реалізації експортного потенціалу 

національної економіки України в цілому.    

Метою дослідження є аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності аналізованого в цьому дослідженні підприємства, а також обґрунтування 

рекомендацій з удосконалення системи його цифрових маркетингових комунікацій в цілях 

ефективізації зовнішніх операцій та фінансово-господарської діяльності на загал. 

Об’єктом цього дослідження є вітчизняне підприємство, яке займається виробництвом 

та експортом устаткування для транспортних засобів. Також підприємство активно розвиває 

власну логістичну мережу, причому не лише в Україні, а й за кордоном. Підприємство 

прагне не тiльки постiйно створювати новi оригiнальнi продукти з використанням сучасних 

технологiй, а й вдосконалювати процес виробництва й експорту з метою оптимiзацiї бізнес-

процесів та використання ресурсiв. Пiдприємство планує розширення асортименту, 

                                                                                                                                                                                                          
776 Яцюк Д. В. (2015). Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу, с. 54. 
777 Чукурна О. П., Сиволап Л. А., Несторенко Т. П. (2021). Економічний механізм оцінки ризику реалізації 

маркетингової стратегії, с. 107. 
778 Артем’єва І. О. (2019). Виклики та можливості цифрової трансформації економіки, с. 67. 
779 Бортнік А. М. (2020). Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства, с. 25. 
780 Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. (2018). Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів 

державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектора економіки України, с. 61. 
781 Щеглюк С. Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних 

платформ. 
782 Kutsyk P., Lupak R., Kutsyk V., Protsykevych A. (2020). State Policy of the Investment Processes Development 

on the Market of IT Services, p. 67. 
783 Остенда А., Сичікова Я., Несторенко Т. (2020). Аналіз конкурентоспроможності виробників 

нанотехнологічної продукції, с. 389. 
784 Nestorenko T., Popova Yu., Savchenko L., Maksymov S. (2020). Adaptation of Wilson's Model for International 

Trade, p. 69. 
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зменшення собiвартостi продукцiї, покращення якостi власної продукції. Для цього значнi 

зусилля спрямовуються на оптимiзацiю логiстики, рацiональне використання всіх груп 

ресурсного забезпечення, комп’ютеризацiю та автоматизацiю виробничих процесів та 

модернiзацiю техніко-технологічної бази виробництва, логістики і торгівлі. 

На зовнішньоекономічну діяльність підприємства суттєво впливає його поточний 

економiчний та фiнансовий стан, а також попиту на продукцію на зовнішніх ринках збуту. 

Крiм того на ринках, на яких спеціалізується підприємство, з кожним роком зростає 

конкуренцiя. З огляду на останнє, керівництвом підприємства обрано курс на два ключові 

напрями: 

(1) активне впровадження технологічних інновацій, причому як у виробництві 

продукції, так і логістиці й експортно-торговельних операціях; 

(2) побудова та ефективне використання системи цифрових маркетингових 

комунікацій. 

Технологізація бізнесу вже дала свої результати. Однак, на нині якість реалізованої 

політики в цьому керунку все ще потребує покращення (Табл. 1). 
 

Таблиця 1. Показники, які характеризують рівень технологічності  

зовнішньоекономічної діяльності підприємства у 2019-2021 рр. 

Показники 

Роки 
Абсолютні 
відхилення, ± 

2019 2020 2021 
2021 / 
2019  

2021 / 
2020 

Коефіцієнт здійснення витрат на технологічну 
діяльність в обсязі витрат на інноваційну діяльність 

0,92 0,91 0,93 0,01 0,02 

Коефіцієнт здійснення поточних витрат на 
технологічну діяльність в обсязі витрат на 
технологічну діяльність 

0,35 0,37 0,36 0,01 -0,01 

Коефіцієнт здійснення капітальних витрат на 
технологічну діяльність в обсязі витрат на 
технологічну діяльність 

0,65 0,63 0,64 -0,01 0,01 

Індекс інтенсивності проведення технологічної 
діяльності 

0,15 0,20 0,25 0,10 0,05 

Коефіцієнт порівняння інтенсивності технологічної 
діяльності та темпів зростання обсягів 
зовнішньоекономічної діяльності 

1,05 1,02 1,09 0,04 0,07 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Підприємство прагне займати позиції на ринку як учасника активних змін у розвитку 

інноваційної діяльності. Менеджмент інновацій підприємства забезпечує такі тенденції, але 

їх достатність є невисока. Зокрема, у 2021 р. інтенсивність проведення технологічної 

діяльності склала лише 25,0%. Водночас за останні роки вона зросла на 10,0%, що 

позитивно, однак цього недостатньо аби стверджувати про належний рівень технологічності 

виробництва й експорту продукції. Відповідно, в порівнянні інтенсивності технологічної 

діяльності та темпів зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності можна відмітити, що 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності є недостатньою в контексті її технологічного 

забезпечення. 

З іншого боку, потрібно вказати на високий рівень витрат саме на технологічну 

діяльність в структурі витрат на інновації. У 2021 р. відповідний показник становив 93,0% та 

до 2019 р. збільшився на 1,0 в. п. Для підприємств реального сектора економіки ця 

особливість має важливе значення. Високим залишалося й значення коефіцієнта здійснення 

капітальних витрат на технологічну діяльність в обсязі витрат на технологічну діяльність – 

0,64 (у 2021 р.). Однак, в аналізованого підприємства в сенсі перешкод технологізації бізнесу 

залишаються проблеми з рівнем поточних витрат у загальній структурі витрат на розвиток 

технологічної діяльності та низькою інтенсивністю політики технологізації виробництва.  

Формування та впровадження системи цифрового маркетингу на підприємстві – це 

процес, який апріорі інноваційний, оскільки тісно пов’язаний з інформаційними, 
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управлінськими, економічними, юридичними та іншими видами інновацій. Окрім того, тут 

має місце й політика використання права на інтелектуальну власність, адже політика 

інтернет-маркетингу реалізується зі широким застосуванням комп’ютерних програм та 

відповідного апаратного забезпечення. 

Проте, інноваційна діяльність підприємства також характеризується певними 

недоліками (Табл. 2). 
 

Таблиця 2. Показники інноваційної компоненти  

зовнішньоекономічної діяльності підприємства у 2019-2021 рр. 

Показники Нормативні значення 
Роки 

Абсолютні 
відхилення, ± 

2019 2020 2021 
2021 / 
2019 

2021 / 
2020 

Коефіцієнт забезпечення 
інтелектуальною 
власністю (Кіс) 

Кіс ≥ 0,10 – стратегія лідера; 
Кіс ≤ 0,09 – стратегія послідовника 

0,05 0,05 0,05 - - 

Коефіцієнт персоналу, 
зайнятого в НДДКР (Кпр) 

Кпр ≥ 0,20 – стратегія лідера; 
Кпр ≤ 0,19 – стратегія послідовника 

0,02 0,03 0,03 0,01 - 

Коефіцієнт власності, 
призначеної для НДДКР 
(Кнв) 

Кнв ≥ 0,25 – стратегія лідера; 
Кнв ≤ 0,24 – стратегія послідовника 

0,10 0,15 0,17 0,07 0,02 

Коефіцієнт освоєння нової 
техніки (Кот) 

Кот ≥ 0,35 – стратегія лідера 
Кот ≤ 0,34 – стратегія послідовника 

0,15 0,15 0,27 0,12 0,12 

Коефіцієнт впровадження 
нової продукції (Квп) 

Квп ≥ 0,45 – стратегія лідера 
Квп ≤ 0,44 – стратегія послідовника 

0,35 0,38 0,37 0,02 -0,01 

Коефіцієнт інноваційного 
зростання (Кіз) 

Кіз ≥ 0,35 – стратегія лідера 
Кіз ≤ 0,34 – стратегія послідовника 

0,50 0,47 0,51 0,01 0,04 

Коефіцієнт інноваційного 
зростання ЗЕД (Кізед) 

Кізед ≥ 0,01 – стратегія лідера Кізед 
≤ 0,34 – стратегія послідовника 

0,50 0,47 0,51 0,01 0,04 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

З інформації, поданої у Табл. 2, можна констатувати, що підприємство, скоріше, 

дотримується стратегії послідовника. При цьому на підприємстві відсутня інтелектуальна 

власність та немає персоналу, зайнятого НДДКР. 

Проблеми, які впливають на інноваційну активність в структурі зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства в значній мірі обумовлені обмеженістю власних фінансово-

інвестиційних ресурсів, обігових грошових засобів, а також об’єктивними обставинами 

строковості та високої витратомісткості підготовки і реалізації проектів у інноваційно-

технологічній сфері, а також діджиталізації зовнішньоекономічних процесів і операцій. 

Впровадження продуктових, технологічних інновацій безпосередньо пов’язане з 

інформаційно-технологічною модернізацією, технічним переозброєнням, реконструкцією 

діючих виробничих потужностей підприємства. А це, своєю чергою, вимагає істотних 

фінансових вкладень.  

Проблема фінансування полягає і в тому, що, здійснюючи інноваційні процеси, 

особливо, якщо вони засновані на радикальних і стратегічних інноваціях, підприємство не в 

змозі в повній мірі замістити витрати реальним продуктом або послугами протягом 

тривалого часу. Спершу відбувається забезпечення кредитами виробничих процесів (у т. ч. з 

причини гарантування їх безперебійного здійснення), а вже надалі – інвестиційно-

інноваційних потреб. У цьому полягає одна із суперечностей виробничого та інноваційного 

кредитування.  

При реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємство стикається і з такою проблемою, як недостатній рівень професійно-

кваліфікаційних характеристик, а також мотивації персоналу до змін. Відсутність навичок, 

знань і мотивації для використання у виробництві сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та технологічних інновацій змушує персонал виступати проти впровадження 

нововведень. Цей психологічний момент здатний загальмувати інноваційний процес, а в 

деяких випадках і взагалі зупинити його. 
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Рішення вищеозначених проблем передбачає створення умов, в яких здійснення 

активної інноваційної діяльності, у т. ч. в сфері інтернет-маркетингу, буде вигідним. Ступінь 

вигідності може бути виміряна розміром прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства після сплати податків.  

Проблемою все ще не достатньо активного використання інструментів цифрового 

маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства є також проблеми з обсягами та 

ефективністю експорту (Табл. 3). 
 

Таблиця 3. Показники ефективності експорту підприємства у 2019-2021 рр. 

Показники 
Роки 

Абсолютне 
відхилення, ± 

Відносні 
відхилення, % 

2019 2020 2021 
2021 / 
2019 

2021 / 
2020 

2021 / 
2019 

2021 / 
2020 

Обсяги реалізованої на експорт 
продукції, тис. од. 

108,6 124,4 128,8 20,2 4,4 118,6 103,5 

Виробнича собівартість 
продукції, грн 

503,1 569,2 657,7 154,6 88,5 130,7 115,5 

Витрати реалізації продукції на 
зовнішньому ринку, тис. грн 

6787,5 9068,8 10325,8 3538,3 -9068,8 152,1 113,9 

Результат при реалізації на 
зовнішньому ринку, тис. грн 

8210,2 10138,6 11587,5 3377,3 -10138,6 141,1 114,3 

Ефект при реалізації на 
зовнішньому ринку, тис. грн 

1422,7 1069,8 1261,8 -160,9 -1069,8 88,7 117,9 

Коефіцієнт ефективності при 
реалізації на внутрішньому 
ринку 

1,14 1,27 1,12 0,02 0,15 - - 

Коефіцієнт ефективності при 
реалізації на зовнішньому 
ринку 

1,21 1,12 1,12 0,09 - - - 

Рентабельність при реалізації 
на внутрішньому ринку, % 

11,9 21,0 10,4 -0,5 -1,3 - - 

Рентабельність при реалізації 
на зовнішньому ринку, % 

17,3 10,6 10,9 -6,4 0,3 - - 

Джерело: авторські розрахунки. 

 

Аналізуючи обсяги та ефективність експортних операцій підприємства, варто 

відмітити, що виробнича собівартість щорічно зростає. Також динаміка цін має явну 

тенденцію до зростання. Це є негативним явищем для підприємства. Все це пов’язано з 

підвищенням цін на сировину та збільшенням логістичних витрат. Отримані дані показують, 

що рентабельність при реалізації продукції на зовнішньому ринку вища, ніж на 

внутрішньому. Відтак, до ключових недоліків зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства можна віднести: 

- малі обсяги реалізації продукції та низькі темпи їх нарощування; 

- стрімке зростання собівартості виробництва продукції, яка експортується; 

- перевищення темпів зростання витрат на експорт над темпами зростання обсягів 

реалізації продукції, що закономірно призводить до погіршення фінансово-економічних 

результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- низька рентабельність експорту та наявність тенденції до її подальшого зниження. 

Ці та інші недоліки не тільки призводять до погіршення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства, але й обмежують його можливості зі 

формування та розвитку якісної системи цифрових маркетингових комунікацій. З іншого 

боку, неналежне функціонування цієї системи, власне, також слугує однією з ключових умов 

зниження обсягів та погіршення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. З огляду на це, підприємству слід віднайти внутрішні та зовнішні резерви для 

формування більш дієвої системи цифрових маркетингових комунікацій. 

Першим кроком у цьому напрямі та розвитку інтернет-комунікацій підприємства має 

стати ідентифікація головних потоків передачі даних, а також відповідних змін у їх межах 

(Табл. 4). 
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Таблиця 4. Пропоновані зміни в потоках каналів системи цифрового маркетингу 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
Потоки Зміни 

Стимулювання збуту 

продукції 

Пришвидшення та ефективізація збуту на основі систематизації та використання даних про 

споживачів, які наявні у інтернет-мережі та різних цифрових базах даних 

Відносини зі 

споживачами 

Комп’ютеризація, автоматизація, повний перехід у роботу в системі цифрових даних, 

вивільнення організаційного та часового ресурсу на комунікацію та інформування 

споживачів про продукцію підприємства 

Фінансування Зменшення потреби у фінансуванні у зв’язку з автоматизацією низки операцій  

Ризик-менеджмент 

Зниження ризиків у системі комунікацій між підприємством і зовнішніми суб’єктами 

(споживачами, постачальниками, інвесторами, суб’єктами фінансово-кредитного сектора, 

бізнес-інфраструктури, громадськості і т. ін.) 

Матеріально-технічне 

постачання і логістика 

Створення повність автономної та автоматизованої системи поновлення замовлень 

Розрахунки за 

продукцію 

Зростання частки електронних платежів та е-фінансів, що дозволить автоматизувати 

процеси оплати та знизити витрати ручної праці пришвидшити бізнес-процеси та 

забезпечити їх вищу ефективність 

Права власності Швидший перехід прав зі застосуванням засобів інформаційної та кібербезпеки 

Джерело: авторська розробка 

 

Впровадження цих змін дозволить активізувати роботу за ключовими напрямами 

політики цифрового маркетингу в системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

однак, потребує повноцінного залучення всіх елементів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Лише за такого підходу буде досягнуто належного рівня 

реалізації ключових завдань маркетинг-мікс підприємства. Склад елементів системи 

цифрового маркетингу та їх завдань наведено на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Інформаційно-комунікаційні засоби та їх завдання в системі цифрового маркетингу 

підприємства, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність 
Джерело: авторська розробка 

 

Потрібно розуміти, що цифровий маркетинг – це діяльність з просування продукції на 

ринок зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, однак відповідні 

комунікації встановлюються далеко не тільки з існуючими чи потенційними споживачами 

 

КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 медійні комунікації; 

 рекласні комунікації; 

 апаратне та програмне 

забезпечення; 

 мережі передачі даних; 

 засоби зв’язку; 

 засоби широкосмугового доступу; 

 віртуальні обчислення; 

 засоби кібербезпеки; 

 засоби інтероперабельності; 

 е-розрахунки; 

 блокчейн; 

 технологічні інновації; 

 трансакційно-процесингова 

інфраструктура 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 технології е-маркетингу; 

 мобільні технології; 

 сховища даних; 

 промислові мережі; 

 хмарні обчислення; 

 технології ідентифікації і довіри; 

 VR/AR; 

 кібербезпека; 

 штучний інтелект; 

 3D-друк; 

 Digital Twins; 

 IoT-платформи; 

 e-WoM; 

 Wearable-технології; 

 MES/APS/APC; 

 SCADA/HMI 

 

ЗАВДАННЯ: 

Якісна та ефективна передача 

даних, їх опрацювання, 

інформаційна безпека, ефективне 

використання програмного і 

апаратного забезпечення 

 

ЗАВДАННЯ: 

Аналіз інформації, впровадження 

інформаційно-комунікаційних бізнес-

моделей, інтегрованих ланцюжків, 

смарт-продуктів і продукції 

підприємства 
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продукції, але й зі значно ширшою гаммою суб’єктів відносин. І в цьому також велика 

перевага інтернет-маркетингу в порівнянні з класичним маркетингом, який на нині 

практично переживає власне завершення. Відтак, система цифрового маркетингу 

зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність відносин підприємства з усіма можливими 

зовнішніми контрагентами, для яких поширюється спеціалізована інформація різного 

характеру, однак з метою забезпечити зростання поінформованості споживача, попиту, а 

також обсягів збуту продукції підприємства на зовнішніх ринках. Ключовими такими 

адресатами слугують: споживачі; суб’єкти відповідного виду економічної діяльності та 

сектора економіки; представники владного і громадського секторів; суб’єкти інфраструктури 

галузі, інноваційно-технологічної діяльності та інформаційно-комунікаційних технологій 

(Рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Матриця відносин між ключовими адресатами інформації в системі цифрової 

маркетингової взаємодії підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 
Джерело: авторська розробка 

 

Налагодження тісної постійно діючої системи інформаційних комунікацій 

підприємства зі вказаними суб’єктами та за визначеними напрямами дозволить, по-перше, 

значно розвинути, підвищити дієвість та ефективність системи його цифрового маркетингу; 

по-друге, наростити обсяги та підвищити ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства; по-третє, започаткувати політику повномасштабної цифрової трансформації 

всіх інших функціональних сфер бізнесу, головно фінансових відносин, виробництва, 

логістики та економічної безпеки. 

Висновки. В сучасних умовах відбуваються процеси тотальної діджиталізації, що 

приводить до переведення практично всіх бізнес-процесів підприємств у цифрову площину. 

Апробація таких практик спершу відбулася в системі обміну інформації, а на нині активно 

впроваджується у сфері маркетингу, що логічно й закономірно. Практично всі підприємства 

Споживачі 

заходи за напрямами: 

 покращання доступу споживачів до 

інформаційно-комунікаційних мереж та 

цифрових технологій підприємства; 

 висока активність із використання 

цифрових продуктів у межах комунікації 

підприємства з поточними і 

перспективними споживачами; 

 інтеграція споживачів до сектору 

інформаційного суспільства; 

 формування інструментів задоволення 
потреб споживача у цифровому просторі 

підприємства 

Представники владного і громадського 

секторів 

 

заходи за напрямами: 

 модернізація системи цифрової 

комунікації у межах Public та Government-

Relations; 

 реалізація структурних змін та 
інституційних реформ з розвитку дорадчо-

координаційних цифрових платформ; 

 посилення інформаційної відкритості та 

готовності до реалізації проєктів публічно-

приватної співпраці у сфері інтернет-

маркетингової комунікації підприємства 

Суб’єкти обраного сектора та виду 

економічної діяльності 

 

заходи за напрямами: 

 розвиток цифрових відносин з такими 

суб’єктами; 
 створення спільних майданчиків 

цифрової комунікації; 

 модернізація відносин на основі 

цифровізації та виходу (в інформаційному 

полі) за межі внутрішньотехнологічних 

процесів; 

 готовність до цифрової комунікації з 

іншими суб’єктами господарювання 

Суб’єкти інфраструктури галузі, 

інноваційно-технологічної діяльності 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

заходи за напрямами: 

 формування м’якої та твердої 

інфраструктури цифрових відносин, її 

техніко-технологічного забезпечення; 
 впровадження технологічних інновацій, 

формування сучасної галузевої e-

infrastructure; 

 обслуговування цифрової комунікації 

міжсекторної взаємодії зі зміцнення 

конкурентоспроможності бізнесу 
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зараз використовують ті, чи інші інструменти маркетинг-комунікації і діяльність в цьому 

керунку дозволяє істотно активізувати та ефективізувати зовнішньоекономічний вектор 

розвитку бізнесу. Якнайкраще і якнайширше впровадження цифрових маркетингових 

комунікацій підприємств, які розвивають зовнішньоекономічну діяльність, обумовлена 

потребою засвоєння особливостей застосування сучасних мережевих технологій під час 

реалізації маркетингових підходів щодо просування продукції (послуг) на зовнішні ринки 

збуту, пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, розширення 

ринків збуту, забезпечення результативності рекламних кампаній для організації ефективної 

системи зворотного зв’язку із покупцями та споживачами. Розвиток системи цифрових 

маркетингових комунікацій підприємств потребує змін в потоках каналів інтернет-

маркетингу, зокрема за напрямами: стимулювання продаж; відносини зі споживачами; 

фінансування; ризик-менеджмент; матеріально-технічне постачання; розрахунки; права 

власності. Для налагодження ефективної безпосередньої роботи системи цифрового 

маркетингу підприємствам слід застосовувати повний спектр сучасних актуальних 

комунікаційних, а також інформаційних елементів, особливо медійних та рекламних 

комунікацій, апаратного і програмного забезпечення, мобільних та технологій е-маркетингу. 

Магістральними напрямами, за якими потрібно розвивати та ефективно використовувати 

інструментарій цифрового маркетингу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, є: 

(1) споживачі, (2) суб’єкти відповідного виду економічної діяльності та сектора економіки, 

(3) представники владного і громадського секторів, (4) суб’єкти інфраструктури галузі, 

інноваційно-технологічної діяльності та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі стосуються удосконалення методики 

аналізування цифрових конкурентних позицій підприємств на зовнішніх ринках збуту їх 

продукції. 
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3.17. DIGITAL COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

OF UKRAINE 

 

3.17. УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Як показує світова практика, в сучасних умовах все зростаючої глобалізації та 

пов’язаних із нею процесів цифрової трансформації економіки й суспільства, діджиталізації 

бізнес-відносин, поширення маркетингових дистанційних комунікацій, електронних 

розрахунків, блокчейн тощо актуалізується значимість інформаційно-комунікаційних 

технологій як у підвищенні ефективності виробничих і фінансово-господарських процесів, 

так і зміцненні конкурентоспроможності національного господарства на загал. З іншого 

боку, якісне та всеохоплююче функціонування сектора інформаційно-комунікаційних 

технологій – це лише базис, а реальний поступ і досягнення провідної різниці у 

конкурентних позиціях національної економіки передбачає реалізацію політики цифрової 

модернізації пріоритетних галузей економіки, іншими словами – створення, впровадження й 

комерціалізації сучасних прогресивних інформаційних технологічних інновацій.   

З викладеного випливає актуальність питання формування теоретико-прикладних засад 

зміцнення цифрової конкурентоспроможності національної економіки, особливо в Україні, 

яка в останні роки все більше тяжіла до превалювання агропромислового комплексу, тоді як 

найбільш прогресивні моделі економічного зростання під назвами неоіндустріалізації чи 

постіндустріалізації передбачають істотно більшу частку, а також вагомість і важливість в 

економічних процесах сфери інформаційних послуг. 

Сучасна еволюція світового господарства, а також ринкових та суспільних відносин по 

цілому світу підтверджують високу вагомість і часто незамінність процесів цифровізації; все 

більше зростає значимість сектора цифрової економіки в контексті збільшення ВВП та 

національного доходу держави, інноваційного розвитку галузей реального сектору 

економіки, підвищення рівня зайнятості та якості життя населення. Таким чином розвиток 

сектора цифрової економіки є чинником ефективного функціонування та сталого 

конкурентного розвитку економічної системи як за територіальною785, так і за галузевою 

ознаками786. На ці особливості цифровізації та її внеску у конкурентоспроможність 

національної економіки звернено увагу у публікаціях О. Гриценка787, Л. Матвейчук788, 

С. Щеглюк789 та інших дослідників. 

Більше того, якщо брати до уваги безпосередньо економіку України, то в останні роки 

вдалося розв’язати низку принципово важливих завдань для переходу до стратегії проривного 

цифрового розвитку, що позитивно позначилося й на багатьох аспектах цифрової і 

технологічної конкурентоспроможності економіки нашої держави (О. Пищуліна790, Т. Штець, 

Т. Васильців, Р. Лупак791, П. Куцик, В. Куцик, А. Процикевич792). Це в тому числі забезпечило 

зміцнення інвестиційної привабливості вітчизняного сектору цифрової економіки, а також 

експортну зорієнтованість його суб’єктів, привело до розуміння акцентів у державному 

регулюванні посилення цифрової конкурентоспроможності національної економіки. 

                                                             
785 Несторенко Т. П. (2007). Инфраструктура города в контексте его конкурентоспособности, с. 73. 
786 Піперков Д. А., Несторенко Т. П., Покуса Т. (2021). Роль інформаційно-комунікаційних технологій у 
розвитку банківських систем України та Польщі, с. 95. 
787 Гриценко О. А. (2018). Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців, с. 78. 
788 Матвейчук Л. О. (2018). Цифрова економіка: теоретичні аспекти, с. 120. 
789 Щеглюк С. (2010). Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових 

технологічних платформ. 
790 Пищуліна О. (2020). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. 
791 Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. (2018). Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів 

державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектора економіки України, с. 58. 
792 Kutsyk P., Lupak R., Kutsyk V., Protsykevych A. (2020). State Policy of the Investment Processes Development 

on the Market of IT Services: Analytical and Strategic Aspects of Implementation in Ukraine, с. 67. 
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Низка дослідників (як от – І. Артем’єва793, А. Бортнік794, С. Тютюнникова, 

О. Фрідман795, Дж. Бугхін, Т. Катлін, М. Хірт, П. Уільмот796 та ін.) визначають переваги 

розвитку сектора цифрової економіки в забезпеченні конкурентоспроможності країни, у тому 

числі напрями й засоби реалізації потенціалу сектору цифрової економіки в забезпеченні 

успіху державних реформ та узагальнюючи світовий досвід в цій сфері, роблять висновок 

про те, що висока залежність внутрішнього ринку від імпорту неможлива без використання 

цифрових технологій.  

В економічній літературі можна знайти достатньо велику кількість інших праць та 

результатів досліджень як вітчизняних, так і закордонних авторів, які стосуються специфіки 

розвитку процесів діджиталізації і їх наслідків797. Однак, ситуація в сфері цифровізації 

швидкозмінна, приводить по постійної проактивної динаміки факторів цифровізації, а також 

їх наслідків у системі конкурентоспроможності національного господарства. Відтак, існує 

постійний попит на результати наукових досліджень, які стосуються аналізування стану, з 

одного боку, та обґрунтування рекомендацій з механізмів, інструментів і засобів державної 

політики посилення цифрової конкурентоспроможності національної економіки, з іншого. 

Як відомо, конкурентоспроможність національної економіки характеризує її здатність 

умовно перемагати у конкурентній боротьбі з економіками інших країн в частині доступу до 

ресурсів і прав діяльності, купівельних фондів споживача, доходів і прибутків, алокації 

капіталу та інвестицій і т. ін. По мірі розвитку науково-технічного прогресу, а також 

економічного зростання превалювали ті, чи інші складові конкурентоспроможності 

економіки. Спершу це були природно-кліматичні умови та національне багатство; надалі – 

фактор капіталу, промислового розвитку; ще наділі – людський фактор. На нині у 

відповідності до таких трендів, як глобалізація, діджиталізація, якнайбільш широке 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій, а також неоіндустріалізація 

провідними складовими конкурентоспроможності національного господарства все більше 

стають цифрова, інноваційно-технологічна, інформаційна та інші компоненти 

конкурентоспроможності, що головно характеризують здатність перемагати в конкурентній 

боротьбі за залучення і використання сучасних передових інформаційних та інших 

технологій, поширення їх в економіці та суспільстві. Саме ці аспекти вже переросли у 

домінантні фактори визначення й покращення місця національної економіки в системі 

міжнародного поділу праці. 

Як зазначається у роботі798, цифрова конкурентоспроможність національної економіки 

визначається: (1) наявністю інтелектуально-кадрового забезпечення, (2) станом сектора 

інформаційно-комунікаційних технологій, (3) сформованістю цифрової інфраструктури, 

(4) наявністю програмного та апаратного забезпечення, (5) доступністю мереж передачі 

даних, (6) готовністю суспільства, бізнесу та владних структур до впровадження і 

використання цифрових технологій. Не зважаючи на те, що на сьогодні системно-структурні 

аспекти цифрової конкурентоспроможності національного господарства вивчені все ще 

недостатньо, є підстави для того аби вести мову про такі її компоненти (структурні складові): 

1) ресурсне забезпечення цифрової економіки; 

2) рівень розвитку і реалізації потенціалу базового сектора – ІКТ; 

3) розвиненість цифрової інфраструктури та системи цифрових комунікацій; 

4) достатність техніко-технологічного забезпечення функціонування і розвитку 

цифрової економіки і суспільства; 

                                                             
793 Артем’єва І. О. (2019). Виклики та можливості цифрової трансформації економіки, с. 69. 
794 Бортнік А. М. (2020). Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства, с. 22. 
795 Тютюнникова С. В., Фрідман О. А. (2020). Трансформації інноваційного підприємництва в умовах 

становлення цифрової економіки, с. 32. 
796 Bughin J., Catlin T., Hirt M., Willmott P. (2018). Why digital strategies fail. 
797 Nestorenko, T., Ostenda, A. (2019). Public Internal Audit: International Scope, p. 36. 
798 Штець Т. Ф., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. (2018). Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів 

державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектора економіки України, с. 56-63. 
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5) наявність системи горизонтальних і вертикальних інтеграційних зв’язків і 

відносин; 

6) здатність системи цифровізації до розвитку. 

Сформувати відповідні висновки відносно рівня цифрової конкурентоспроможності 

національної економіки, її структурних характеристик, а також тенденцій зміни можливо на 

основі аналізування даних рейтингів визнаних міжнародних організацій (Табл. 1).  

 

Таблиця 1. Характеристика методик рейтингового оцінювання  

конкурентоспроможності економіки та її цифрових компонент 
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Міжнародний рівень 

Глобальний індекс конкурентоспроможності 140 + – + 12 (98) висока 

Індекс світової конкурентоспроможності 63 + + + 4 (332) висока 

Індекс цифрової конкурентоспроможності 63 + + + 3 (50) низька 

Глобальний інноваційний індекс 126 + – + 7 (80) висока 

Індекс економіки знань  144 + + – 4 (109) висока 

Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів 119 + + + 6 (68) висока 

Макрорегіональний рівень 

Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло 37    +** + + 5 (37) висока 

Індекс економіки знань ЄБРР 46 + – + 4 (38) висока 

Індекс творчої продуктивності 24 + + + 2 (44) висока 

Вітчизняний національний рівень 

Сумарний індекс інновацій Україна та 

регіони 
– – + 19 низька 

Індекс конкурентоспроможності регіонів регіони – + + 3 (54) низька 

Джерело: авторська розробка. 

 

До прикладу, на міжнародному рівні провідними з таких є Глобальний індекс 

конкурентоспроможності, який розраховуються на основі даних про 140 країн світу, для чого 

аналізується аж 98 індикаторів представлених у дванадцяти групах; Індекс світової 

конкурентоспроможності (63 країни та 332 індикатори, об’єднаних у 4 групи); Індекс 

цифрової конкурентоспроможності (63 країни, 50 показників за трьома групами); 

Глобальний інноваційний індекс (126 країн, 80 показників за 7 групами); Індекс економіки 

знань (144 країни, 109 показників за 4 групами); Глобальний індекс конкурентоспроможності 

талантів (119 країн, 68 показників, об’єднаних у 6 груп). На макрорегіональному рівні 

найбільш інформативними слід вважати: Інноваційний індекс Європейського інноваційного 

табло; Індекс економіки знань (що складає Європейський банк реконструкції та розвитку); 

Індекс творчої продуктивності. На вітчизняному національному рівні складають Сумарний 

індекс інновацій та Індекс конкурентоспроможності регіонів. 

Загалом аналіз широкого спектру методів інтегрального оцінювання цифрової 

конкурентоспроможності та її компонент, структурних характеристик та їх позиціонування за 

макроекономічними показниками дозволяє порівнювати різні наукові підходи, оцінювати 

практичне значення систем рейтингування як основи прийняття стратегічних рішень щодо 

подальшої політики активізації процесів  цифрової трансформації національного господарства, 

бізнесу й суспільства. Водночас розглянутим методам притаманні численні недоліки: 

суб’єктивізм експертного оцінювання, несистемність, зведення економік країн різного рівня 
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розвитку під єдину модель, відсутність комплексного бачення участі країн у глобальній 

економіці. Майже всі досліджені методичні підходи характеризуються високою 

волатильністю (мінливістю), що, з одного боку, покращує якість аналітичного 

інструментарію, а з іншого – унеможливлює порівняння результатів дослідження й 

зіставлення рейтингів країн у динаміці. На перспективу актуальною залишається розробка 

аналітичного інструментарію для дослідження суто цифрової конкурентоспроможності 

національної економіки, проведення внутрішньо- і міжрегіональних порівнянь та 

обґрунтування науково-методичних засад формування системи моніторингу цифрової 

складової економіки. 

Одним з найбільш наглядних рейтингів безпосередньо в царині цифрової 

конкурентоспроможності вважається світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності, 

розрахунок якого охоплює три групи показників і 50 часткових індексів: знання (субіндекси, 

пов’язані з розвитком талантів, освіти і наукових досліджень), технології (індикатори 

середовища – законодавство, фінансове забезпечення, технологічна інфраструктура) та 

майбутня готовність (готовність суспільства в цілому і бізнесу зокрема до технологічних 

трансформацій та освоєння нових ІКТ).  

Так, за інформацією, поданою у Табл. 2, є всі підстави стверджувати про певне 

покращення позицій України у рейтингу цифрової конкурентоспроможності, однак, і про все 

ще збереження низьких конкурентних позицій. Так, у 2014 р. Україна обіймала 50 місце 

зі 60 країн в цьому рейтингу. На 2021 р. Україна перемістилася на 4 позиції далі. При цьому і 

кількість країн, які рейтингуються, також збільшилася на 4. З іншого боку, економіка 

України у 2017 та 2019 рр. обіймала аж 60 позицію зі 63 країн в рейтингу. Такий результат 

передусім зумовлений недосконалою законодавчою базою, неефективною інфраструктурою 

та низьким рівнем фінансування національної технологічної сфери. 

 

Таблиця 2. Місця України у світовому рейтингу цифрової конкурентоспроможності  

у 2014, 2017-2021 рр. 

Складові рейтингу 

Роки Відхилення, +/- 

2014 

(60 країн) 

2017 

(63 країни) 

2018 

(63 країни) 

2019 

(63 країни) 

2020 

(63 країни) 

2021 

(64 країни) 
2021/2014 2021/2020 

Загальний індекс 
цифрової  

конкурентоспроможності 

50 60 58 60 58 54 4 -4 

Компонента 1 – Знання 29 45 39 40 38 37 8 -1 

Субіндекс «Таланти» 46 57 55 57 52 46 0 -6 

Субіндекс «Навчання 

та освіта» 
4 26 22 21 19 18 14 -1 

Субіндекс «Науково-

дослідна робота» 
42 45 40 49 50 55 13 5 

Компонента 2 – 

Технології 
58 62 61 61 59 58 0 -1 

Субіндекс «Капітал» 56 62 61 62 59 55 -1 -4 

Субіндекс 

«Нормативно-правова 

база» 

47 56 54 54 54 46 -1 -8 

Субіндекс 

«Технологічна 

інфраструктура» 

58 60 57 60 58 57 -1 -1 

Компонента 3 – 

Готовність до 

майбутнього 

58 61 61 62 61 58 0 -3 

Субіндекс «Адаптивне 
ставлення» 

58 58 53 59 56 56 -2 0 

Субіндекс «Ділова 

активність» 
42 56 53 45 51 45 3 -6 

Субіндекс «ІТ-

інтеграція» 
58 60 61 61 62 61 3 -1 
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Відтак, політика держави зі зміцнення цифрової конкурентоспроможності недостатньо 

ефективна і це попри те, що наша держава має гарний потенціал освітньої і наукової 

діяльності, а також достатньо розвинений сектор ІКТ. Власне, якщо перше підтверджується 

інформацією з світового рейтингу цифрової конкурентоспроможності, то друге – ні. 

Так, рейтингові позиції економіки України за компонентою 1 – Знання порівняно 

високі – 37 місце у 2021 р., тоді як, до прикладу, у 2017 р. відповідне місце становило 45, що 

було на 8 сходинок гірше. При цьому Україна характеризується високим місцем в рейтингу 

за субіндексом навчання і освіти (18 місце). Проте, слабким місцем тут залишаються позиції 

щодо наявності талантів, а також здійснення наукової, науково-технічної та науково-

дослідної роботи. Потрібно зазначити, що попри достатньо високу активність в нашій 

державі науково-дослідної діяльності, для зміцнення безпосередньо цифрової 

конкурентоспроможності важливо активізувати наукову діяльність безпосередньо в 

сфері ІКТ, а також поєднання співпраці сектора ІКТ та суб’єктів реального сектора 

національної економіки. Саме тому одним із пріоритетних завдань для економіки України в 

руслі зміцнення її цифрової конкурентоспроможності є формування сприятливих умов для 

розвитку інноваційних, креативних і високотехнологічних галузей національного 

господарства, а також підвищення рівня комерціалізації технологій. Зміцнення цифрової 

конкурентоспроможності ґрунтуватися на пріоритеті отримання глобальних конкурентних 

переваг, посиленні ролі наукомісткого виробництва, реалізації «зелених проєктів», 

формуванні виробничих та інформаційних платформ. Цілковитими орієнтирами таких змін 

мають слугувати: інтеграція у глобальні ланцюги доданої вартості, цифровий розвиток 

економіки, вдосконалення інтернет-інфраструктури, комплексне використання ІКТ, розвиток 

операційних технологій на основі цифрової трансформації, мобільність висококваліфікованої 

робочої сили. Перспективними інструментами реального впровадження такої політики і 

реалізації відповідних проєктів є залучення прямих іноземних інвестицій, підтримка малих і 

середніх підприємств, реалізація науково-технічної й інноваційної політики.   

Натомість, для України характерними залишаються низькі рейтингові позиції за такими 

субіндексами, як Компонента 2 – Технології та Компонента 3 – Готовність до майбутнього. 

Власне, для виправлення ситуації слід працювати над покращенням інституційно-правових 

засад цифрової трансформації національного господарства, залученням інвестицій та на 

загал капіталу в сфері ІКТ, цифрової інфраструктури, розвитком загальної інфраструктури 

інноваційно-технологічної діяльності. 

Окрема справа стосується потреби в значному покращенні національної економіки 

щодо її готовності до майбутнього. Важливо розробити та реалізувати стратегію розвитку 

практик адаптивного ставлення, пожвавлення ділової активності населення і суб’єктів 

господарювання, покращення ІТ-інтеграції. 

Про актуальність проблематики покращення цифрового середовища в системі 

посилення цифрової конкурентоспроможності національної економіки України свідчать дані, 

наведені у Табл. 3. Так, у 2021 р. економіка України посідала лише 54 місце в рейтингу 

конкурентоспроможності цифрового середовища. Попри те, що за останні 2 роки           

(2019-2021 рр.) нашій країні вдалося піднятися на 6 рейтингових позицій, її місце все ще не 

високе, що засвідчує наявність суттєвої проблематики в сфері якості цифрового середовища. 

Подальше покращення ситуації в цій сфері потребує надання державою інформаційно-

консультаційної та фінансово-ресурсної підтримки для впровадження підприємствами таких 

ІКТ, як застосування інтелектуальних (квантових) датчиків в обладнанні та виробничих 

лініях (технології індустріального інтернету речей), роботизована техніка, збереження 

інформації та переведення обчислень з власних потужностей на розподілені ресурси (хмарні 

технології), наскрізна автоматизація та інтеграція виробничих і управлінських процесів в 

єдину інформаційну систему, цифрове проектування та моделювання виробничо-

технологічних, фінансових та торговельних процесів, об’єктів, виробів на всіх етапах їх 

життєвого циклу, адитивні технології та 3-D принтинг, технології промислової аналітики, 

прогнозне обслуговування, спільне використання ресурсів, цифрові робочі місця і т. ін. 
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Таблиця 3. Місця України та інших країн у рейтингах конкурентоспроможності  

цифрового середовища та інвестиційної привабливості у 2019, 2021 рр. 

Країни 

Місця в рейтингу 

конкурентоспро-можності 

цифрового середовища 

(64 країни) 

Місця в рейтингу 

інвестиційної 

привабливості  

(174 країни)* 

у тому числі за складовими 

економічна 
політико-

правова 

соціо-

культурна 

2019 р. 2021 р. 2019 р. 

Україна 60 54 131 103 145 106 

США 1 1 14 22 19 3 

Гонконг 8 2 2 1 10 7 

Швеція 3 3 11 14 4 17 

Данія 4 4 6 11 7 4 

Сінгапур 2 5 1 2 1 5 

Швейцарія 5 6 3 5 3 1 

Нідерланди 6 7 4 3 6 18 

Тайвань 13 8 25 16 26 46 

Норвегія 9 9 7 10 8 6 

ОАЕ 12 10 23 8 46 30 

Фінляндія 7 11 18 17 5 29 

Південна Корея 10 12 22 12 43 25 

 

Однак, для цього слід спершу покращити інвестиційну привабливість вітчизняної 

економіки. Це підтверджується лише 131 місцем нашої країни в рейтингу інвестиційної 

привабливості національних економік. Причому, як бачимо з даних Табл. 2, Україна має 

суттєві економічні причини низької інвестиційної привабливості національного 

господарства, однак ще вагомішими залишаються політико-правові чинники. Цю 

проблематику слід усувати, у т. ч. засоби подолання корупції, тінізації, співпраці влади та 

бізнесу, зрощування бізнесу і політики й т. ін. 

Потрібно вести мову про те, що за останні кілька років в Україні зроблено достатньо 

багато для активізації розвитку сектора ІКТ – ключового системоутворюючого чинника 

цифрової конкурентоспроможності. У підсумку узагальнення результатів досліджень в цій 

сфері можна виокремити наступні переваги, слабкі сторони, а також напрями державної 

політики подальшого розвитку і реалізації потенціалу цього сегмента національної 

економіки (Рис. 1). 

Однак, як свідчать ці та інші результати, діяльності в цьому керунку все ще не 

достатньо, а вітчизняний сектор ІКТ характеризується такими недоліками, як його значна 

тінізація, прояви співпраці з представниками офшорних юрисдикцій, зменшення обсягів 

діяльності та кількості підприємств у сферах видання програмного забезпечення і надання 

інформаційних послуг, низька інвестиційна та бізнес-активність, якість бізнес-процесів. 

Для усунення цих проблемних аспектів, а також реалізації стратегічних завдань 

державної політики у сфері посилення цифрової конкурентоспроможності національної 

економіки України слід реалізувати низку інструментів, спрямованих на: 

- детінізацію та легалізацію фінансово-господарської діяльності суб’єктів сфери ІКТ, а 

також учасників цифрових економічних відносин; 

- удосконалення інституційно-правових відносин суб’єктів сектора цифрової 

економіки з суб’єктами внутрішнього і зовнішнього середовища, збільшення чисельності 

середніх та великих підприємств ІКТ-сектора; 

- розвиток інформаційного суспільства та цифрової економіки, стимулювання попиту 

підприємницького сектору на ІКТ-продукти, поширення системи е-урядування та 

адміністративних послуг; 

- інституціалізацію інституту омбудсмена захисту інтересів інвесторів, становлення 

елементів інфраструктури безпеки інвестицій, посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері інвестиційної діяльності, зокрема в частині регуляторних та 

адміністративних бар’єрів, неправомірних дій з правами власності; 
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- упровадження системи стратегічного та поточного планування і моніторингу 

розвитку ІКТ-сектора на центральному і місцевому рівнях, за галузями сектору ІКТ та 

перспективними сферами використання інформаційних технологій і продуктів; 

- усунення диспропорцій та становлення повноцінної системи елементів бізнес-

середовища в сфері ІКТ; 

- створення інформаційної онлайн системи реєстрації та моніторингу стану реалізації 

інвестиційних проектів у ІКТ-секторі, в середовищі високотехнологічних ІКТ-стартапів. 
 

 
Рис. 1. Переваги, слабкі сторони та перспективи зміцнення цифрової 

конкурентоспроможності національної економіки України 
Джерело: авторська розробка. 

 

Авторська позиція достатньо деталізована, зокрема передбачає формування цілого 

комплексу характеристик цифровізації. Це і ключові поняття, ознаки, мета, цілі, індикатора, 

фактори розвитку сектора цифрової економіки і таке інше. Додатково потрібно 

аргументувати на тому, що повноцінна цифрова трансформація економіки також тісно 

корелює з розвитком в Україні сектора інновацій та технологій. Рівень його розвитку, 

фактично, слугує характеристикою передумов становлення і розвитку сектора цифрової 

економіки в Україні, підтримки розвитку саме інформаційних технологій. Ще один 

аргумент – це те, що сама по собі цифровізація – це добре. Але для зміцнення 

конкурентоспроможності економіки України важливо аби цифровізація супроводжувалася 

створенням і впровадженням сучасних інформаційних технологій саме в бізнесі.  

Держава має здійснювати системне стратегічне планування і програмування, що нині 

називається форсайтом. Іншими словами якісна стратегія розвитку сектора цифрової 

економіки України має опиратися на систему підстратегій і програм, які б охоплювали: 

центральний, регіональний та мікроекономічний (стратегічні підприємства) рівні; базові 

сектори та галузі реального сектора національної економіки; функціональні сфери 

цифровізації; ключові ринки та продукти цифровізації. За всіма цими напрямами мали б бути 

розробленими державні та місцеві стратегії і програми розвитку. 

НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ ЦИФРОВОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

- детінізація бізнес-процесів та зростання прозорості цифрової діяльності; 

- активізація співпраці суб’єктів ІТ-сфери з підприємствами інших видів 

економічної діяльності; 

- покращення інвестиційної інфраструктури сектора цифрової економіки; 

- удосконалення, диверсифікація та підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної співпраці вітчизняних суб’єктів ІКТ-сфери зі зовнішніми 
партнерами; 

- цифрова трансформація вітчизняної економіки та участь у цьому процесі 

представників ІКТ-сфери, розвиток інфраструктури цифрової економіки; 

- участь суб’єктів ІКТ-сфери в удосконаленні бізнес-процесів підприємств 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

- значна тінізація цифрового 

сектора національної 

економіки; 

- значні прояви співпраці 

суб’єктів ІТ-послуг з 

офшорними юрисдикціями; 

- зменшення обсягів 

діяльності та кількості 
підприємств у сферах видання 

програмного забезпечення і 

надання інформаційних послуг; 

- низька інвестиційна та 

бізнес-активність, якість бізнес-

процесів 

ПЕРЕВАГИ 

- сприятливість макроекономічних передумов 

та поширення інформаційних технологій; 

- велика кількість суб’єктів ; 

- сформованість системи підготовки кадрів, 
залучення населення до сектора ІТ; 

- висока зайнятість, фрілансерство та належна 

оплата праці в цифровій сфері; 

- нарощення валового цифрового продукту, а 

також його експорту; 

- активізація зайнятості у секторі ІТ-послуг; 

- покращення внеску ІТ-сектора у ключові 

макроекономічні характеристики розвитку 

національної економіки; 

- посилення тенденції до збільшення обсягів 

споживання ІТ-послуг населенням 
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Висновки. Рівень цифрової конкурентоспроможності національної економіки України 

не достатній. Це підтверджується низькими позиціями економіки України у більшості 

рейтингах визнаних міжнародних організацій, у т. ч. світовому рейтингу цифрової 

конкурентоспроможності. Системними перешкодами подальшого поступу цифрової 

трансформації та зміцнення цифрової конкурентоспроможності національної економіки 

України залишаються також низький рівень сформованості цифрового середовища та 

інвестиційної привабливості економіки. 

Ключовими напрямами політики зміцнення цифрової конкурентоспроможності 

національного господарства в Україні мають стати: детінізація бізнес-процесів та зростання 

прозорості цифрової діяльності; активізація співпраці суб’єктів ІТ-сфери з підприємствами 

інших видів економічної діяльності; покращення інвестиційної інфраструктури сектора 

цифрової економіки; удосконалення, диверсифікація та підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної співпраці вітчизняних суб’єктів ІКТ-сфери зі зовнішніми партнерами; 

цифрова трансформація вітчизняної економіки та участь у цьому процесі представників   

ІКТ-сфери, розвиток інфраструктури цифрової економіки; участь суб’єктів ІКТ-сфери в 

удосконаленні бізнес-процесів підприємств. 

Подальші наукові дослідження у цьому напрямі стосуються удосконалення методики 

аналізування цифрових конкурентних позицій окремих секторів національної економіки. 
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3.18. MAN-MACHINE INTERACTION IN THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 
 

3.18. ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ 

 

Промисловий Інтернет речей (Industrial IoT, IIoT) – це один з найбільш великих 

сегментів Інтернету речей. У ньому найбільша кількість підключених пристроїв, серед інших 

сегментів Інтернету, які використовуються для виробництва і автоматизації підприємств. 

Даний сегмент Industrial IoT є операційно-технологічною базою, куди входять апаратні і 

програмні засоби моніторингу фізичних пристроїв, задіяних на підприємствах та 

виробництвах. Ці засоби використовуються для оцінки продуктивності роботи пристроїв, 

збору даних та керуванні виробництвом в режимі реального часу, гарантуванні безпеки 

роботи систем та механізмів.  

Industrial IoT використовується не лише у виробництві. Наприклад Industrial IoT може 

використовуватися у сільському господарстві, де віддалено контролюється наявність води та 

корму у тварин, стан ґрунту і необхідність поливу, визрівання певних культур тощо; на 

заводах – моніторинг стану обладнання, контроль виробничих роботів, підрахунок кількості 

випущеної продукції тощо; в енергетиці – автоматичний збір даних лічильників спожитої 

енергії, контроль за лініями передачі енергії, слідкувати за рівномірністю навантажень на 

енергосистему. Крім того, IIoT може використовуватися у будівництві – це автоматизація 

процесу побудови складного об’єкта, створення інфраструктури навколо об’єкта тощо; у 

логістиці – це відстеження рухомих об’єктів, моніторинг витрати палива, діагностика та 

обслуговування транспорту тощо; у медицині IIoT здійснює безперервний моніторинг стану 

пацієнта і його віддалену діагностику. 

Використання Industrial IoT підвищує рентабельність виробництва, посилює безпеку, 

спрощує та автоматизує виробничі процеси та ін. 

У всьому, що стосується виробничого процесу, головним параметром для Інтернету 

речей є робота у Realtime режимі. Одними з найважливіших сегментів застосування 

промислового Інтернету речей є дистанційне технічне обслуговування промислового 

обладнання з віддаленим доступом; енергозбереження; дистанційний контроль над 

виробничим процесом, оптимізація виробничого процесу. 

Взаємодія з промисловими об’єктами відбувається через датчики та виконавчі 

механізми. Ці датчики разом з усією інфраструктурою для інтеграції з рівнем обробки подій 

через мережу Internet формують граничну область. На Рис. 1 зображено рівні, через які 

кінцевий користувач системи (оператор) взаємодіє з датчиками та виконавчими механізмами. 

Дані що поступають з граничної області зберігаються і обробляються відповідно до рівня 

обробки подій і аналітики. На цьому рівні дані зберігаються, обробляються, 

перенаправляються потрібним додаткам. Також на цьому рівні відбувається адміністрування 

та керування пристроями з граничної області.  

В більшості випадків дані обробляються з використанням аналітичних сервісів на 

основі яких проводиться машинне навчання, і формуються висновки про об’єкт керування. 

Цей рівень реалізується з використанням хмарних або туманних обчислень. Отримання 

результатів, контроль, віддалене керування та адміністрування системи проводиться через 

кінцеві застосунки з використанням Internet799.  

Для оперативного керування програмним продуктом, інформаційною системою, 

виробничим процесом необхідно, щоб системні повідомлення, результати обчислень, 

інформація про стан системи, відразу доставлялися до оператора. Необхідно, щоб система 

позначень і термінологія відповідали предметній галузі, для якої призначена прикладна 

програма. Так, використання професійних для користувача позначень скоротить інтуїтивно 

                                                             
799 Технології інтернету речей. Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем» 

/ Б. Ю. Жураковський, І. О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,5 Мбайт). – 

Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 271 с. 
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зрозумілий інтерфейс. Користувачі-професіонали скоріше виконають дію із відомими їм 

об'єктами Рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Рівні взаємодії кінцевого користувача з апаратним пристроєм 

 

Розробники в свою чергу забезпечують спадкоємність розроблених раніше інтерфейсів. 

Спадкоємність інтерфейсу стосується команд, візуального подання інформації, розміщення 

інтерактивних елементів, реакцій на події800.  

Розміщення керуючих елементів на людино-машинному інтерфейсі має максимально 

відповідати аналогам у дійсності. Так, наприклад, якщо користувач звик до того, що світло 

вмикається натисканням на верхню частину вимикача, а вимикається – на нижню, то таким 

саме і має бути розміщення кнопок на інтерфейсі. 

 

 
Рис. 2. Опанування роботи оператора з людино-машинним інтерфейсом 

 

Дружність інтерфейсу полягає у мінімізації «шкідливих» дій користувача. Так, 

наприклад, у системі керування промисловим роботом при натисненні клавіші включення, 

при наявності перешкод руху робота, кнопка включення не буде натискатися. Іноді 

розробники супроводжують таку ситуацію спливаючою підказкою. 

                                                             
800 Ачкурин Э. А. Человеко-машинное взаимодействие. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2018. – 196 с. 
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Важливим при розробці людино-машинного інтерфейсу є зворотній зв’язок з 

користувачем. Зворотній зв’язок означає, що дії, виконані користувачем на інтерфейсі, 

мають отримувати візуальне або звукове підтвердження. Часто трапляється ситуація, коли 

користувачеві здається, що він натиснув клавішу керування, але цього не відбулося. 

Найпростішим способом підтвердження може бути зміна кольору, або вигляду кнопки801. 

Розробка користувацького графічного інтерфейсу включається у дизайн програмного 

продукту в цілому. Процес розробки користувацького графічного інтерфейсу має 

співвідноситися з етапами життєвого циклу самого програмного продукту. Так, на етапі 

аналізу професійної діяльності користувача виявляються умови, при яких забезпечується 

професійна робота користувача, при цьому користувач має за допомогою створеного 

програмного продукту швидко та якісно вирішувати виробничі задачі. Потрібно створити 

такий людино-машинний інтерфейс, який зробить роботу ефективною і продуктивною. 

Програмний продукт має забезпечити точність, функціональність, завершеність операцій при 

виконанні виробничих задач користувачем. Створення графічного інтерфейсу направлене на 

підвищення показників ефективності роботи кінцевого користувача. Точність роботи 

визначається ступенем розробленості користувачем кінцевого інформаційного продукту. 

Показник точності включає відсоток помилок, які зробив користувач802.  

Наступним етапом реалізації засобів підтримки користувача є формулювання вимог до 

роботи користувача з інтерфейсом і вибір показників оцінки якості інтерфейсу користувача. 

Повнота людино-машинного інтерфейсу відображає те, як проходить процес обробки даних, 

при цьому має складатися список процедур обробки, технологічних операцій або етапів при 

виконанні поставленого користувачу інтерфейсу. Показник повноти людино-машинного 

інтерфейсу може визначатися як відсоток застосування окремих його функцій, Рис. 3. 

Завершеність роботи описується ступенем виконання виробничого завдання користувачем за 

певний період часу, а також кількістю не виконаних завдань та кількістю завдань, які 

знаходиться на проміжній стадії готовності.  

 

 
Рис. 3. Уніфікований процес розроблення програмного забезпечення 

 

Розробка функціональної моделі сценарію взаємодії користувача з програмним 

модулем має відповідати алгоритму рішення призначених для користувача задач. Необхідно 

продумати сценарій взаємодії програмного модуля з користувачем через людино-машинний 

інтерфейс, оптимізувавши його відносно вище розглянутих показників. Спочатку треба 

дослідити технологію рішення виробничих задач користувачем, розробнику програмного 

продукту необхідно з’ясувати, яка інформація необхідна користувачеві для розв’язування 

виробничого завдання, яку інформацію користувач може ігнорувати, яка інформація є 

сигнальною, тобто такою, що має відображатися на графічному інтерфейсі, редагуватися, 

                                                             
801 Унгер, Р. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия / Р. Унгер, 

К. Чендлер; пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 327с. 
802 Людино-машинні системи автоматизації: управління якістю, безпекою і надійністю / Архангельський В. І., 

Богаєнко І. М., Грабовський Г. Г., Рюмшин М. О.– К.: НВК “КІА”, 2000. – 296 с. 
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зберігатися. Інформація про те, які типові операції використовує користувач при рішенні 

задачі суттєво впливає на дизайн людино-машинного інтерфейсу. Так, елементи керування 

для типових операцій треба об’єднувати у окремі блоки або вікна.  

Далі розробляється макет і прототип графічного інтерфейсу, проводиться його оцінка 

при тестуванні і обирається кінцевий варіант.  

Останнім етапом є розробка засобів підтримки користувача. Це можуть бути підказки, 

повідомлення, файли допомоги тощо.803 

Продуктивність роботи інженерних працівників визначається обсягом витрачених 

ресурсів при виконанні завдання, як обчислювальних, так і психофізіологічних. Дизайн 

графічного інтерфейсу має мінімізувати зусилля користувача при виконанні роботи, а саме: 

скорочувати тривалість операцій пошуку, читання, редагування інформації, зменшувати час 

навігації і вибору команди, підвищувати стійкість роботи користувача тощо. Скорочення 

витрат часу і зусиль користувача – важлива складова якості програмного забезпечення. Для 

оцінки продуктивності графічного інтерфейсу показники тестування перевіряються 

фахівцями з ергономіки в процесі юзабіліті тестування робочого прототипу інтерфейсу. Ці 

показники включаються у технічні вимоги.  

На етапі розробки прототипу Graphical user interface (GUI) по-перше обов’язково 

потрібно враховувати технічні параметри пристроїв введення / виведення інформації, які 

використовуються при роботі з графічним інтерфейсом, а саме роздільну здатність екрану 

засобу відображення, розмір монітора, палітру кольорів тощо. Також треба враховувати 

параметри пристроїв введення: миші, клавіатури. Іноді для успішної роботи потрібно 

використання додаткового обладнання: сканера штрих кодів, світлового пера, сенсорного 

екрану тощо. При створенні інтерактивних елементів інтерфейсу людино-машинної 

взаємодії маємо використовувати інструменти системи розробки, якою розробляється 

основна програма. Це платформа розробки, стандартні бібліотеки, в тому числі і графічні, 

система організації введення / виведення інформації у даній системі, методи створення нових 

форм, в тому числі нестандартних.  

Важливим є обрання технології ведення діалогу користувача програмно-апаратного 

комплексу із самим комплексом через графічний інтерфейс. Розробник має визначити 

ступінь активності користувача. Ступінь градуюється від автоматичного режиму, коли 

майже всі дії виконує програмний модуль до повністю ручного управління програмою. 

При створенні композиції графічного інтерфейсу необхідно розміщення інформації і 

керуючих елементів проводити в обмеженому полі екрану, при цьому враховуючи розміри 

такого екрану. Потрібно оптимально розмістити максимально можливий обсяг інформації та 

логічно зв’язати дані та алгоритм роботи користувача. Орієнтуватися треба на структуру і 

послідовність таблиць даних і визначення рівня узагальненості інформації. Тобто знаходити 

компроміс між намаганням вивести на екран багато записів одночасно і побачити детальну 

інформацію по кожному запису. Особливе місце займає необхідність виділення важливої 

інформації на інтерфейсі та чітке визначення основних і допоміжних блоків інформації, 

статичних полів, полів, де інформація періодично змінюється. Треба уникати вікон, що 

перекриваються. При компонуванні людино-машинного інтерфейсу треба дотримуватися 

вимог симетрії, балансу мас, пропорцій елементів інтерфейсу, правила поєднання кольорів.  

Графічний інтерфейс має забезпечувати зворотній зв’язок між користувачем і 

додатком, а саме – відображати актуальний стан системи, відображати режим роботи 

системи, показувати режим взаємодії, виводити важливі для робочих операцій дані та 

показники, відображувати дії користувача та підтверджувати їх, наприклад запуск процесу, 

натиснення клавіш, стан виконання процесу. 

Для проектування панелей меню і інструментів (toolbars) і меню вибору пунктів 

потрібно згрупувати пункти у фіксованій позиції панелей інструментів на графічному 
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інтерфейсі. При цьому треба враховувати обмежену ширину екрану при створенні меню. Для 

компактного представлення інформації можна використовувати іконки або піктограми. 

При розробці засобів орієнтації і навігації у графічному інтерфейсі важлива простота 

визначення свого місцезнаходження у ієрархії команд, можливість зручного переходу від 

узагальненого перегляду до перегляду конкретних деталей меню. Ці засоби мають 

забезпечити швидкий пошук в списку вказівника на потрібну інформацію і спосіб її 

отримання. 

При створенні форм для введення даних використовуються механізми введення за 

допомогою апаратних пристроїв: клавіатури, миші, сканера штрих-кодів тощо. Розробник 

має визначити найоптимальніший спосіб введення даних: таблиці, списки, меню, форма або 

інші. Треба намагатися мінімізувати обсяг полів введення та виведення. 

Ефективний людино-машинний інтерфейс має дозволяти сумісне нарощування 

функціональності, тобто можливість модифікувати додаток без переробки існуючого 

інтерфейсу. Він має володіти властивістю масштабованості, тобто мати змогу легко 

налаштовувати і розширювати як інтерфейс, так і саму прикладну програму. Це потрібно при 

збільшенні числа користувачів, робочих місць, обсягу даних.  

Людино-машинний інтерфейс повинен забезпечувати можливість введення даних та 

команд багатьма різними способами та пристроями. Також потрібно передбачити 

багатоваріативність доступу до прикладних функцій системи за допомогою іконок, 

клавіатурних комбінацій, меню. Інтерфейс має забезпечувати можливість переходу і 

повернення від вікна до вікна, від режиму до режиму.  

Важливою властивістю людино-машинного інтерфейсу є переносимість, тобто при 

переході на іншу апаратну або програмну платформу, інтерфейс користувача має 

автоматично адаптуватися. 

Важливою є перевірка сприйняття людино-машинного інтерфейсу користувачем. В 

тесті визначаємо наскільки легко опанувати інтерфейс, звертаємо увагу на те, як користувач 

запам’ятовує розміщення та функціонал елементів інтерфейсу. Якщо інтерфейс 

спроектований правильно, то користувач запам’ятавши розміщення елементів не буде потім 

витрачати час на пошуки кожного окремого елемента. Для перевірки користувачу дається 

завдання, пов’язане з певним елементом інтерфейсу. Потім виконується перевірка того, як 

користувач запам’ятав окремі компоненти, шо відносяться до цього елемента. 

Тестування людино-машинного інтерфейсу потрібно проводити на початку роботи над 

програмним комплексом, коли тільки був створений прототип майбутньої системи, не 

чекаючи написання та тестування коду самого комплексу. Під час тестування відразу 

виправляються знайдені помилки. Після цього тестування повторюється. Таким чином 

виконується декілька ітерацій, поки інтерфейс не стане відповідати умовам – Рис. 4. 

Тестування йде паралельно з розробкою програми804. 

Після функціонального тестування проводиться юзабіліті-тестування (usability 

testing)805. При цьому визначається якість та зручність людино-машинного інтерфейсу. Таке 

тестування проводять на всіх стадіях створення програмного продукту: планування, 

розробки, експлуатації. Юзабіліті-тестування передбачає оцінку для користувача системи 

зручності об’єктів інтерфейсу. У ході юзабіліті-тестування вивчається, чи зручно 

користувачам виконувати стандартні завдання та з якими проблемами вони стикаються. 

Результати такого тестування допомагають виявити як проблеми, що ускладнюють роботу 

користувача та використання програмного продукту, так і вдалі рішення. 

Тестування дозволяє з’ясувати, як добре працює інтерфейс, та які чинники можуть 

покращити його. Якщо досягнуто цілі і завдання з технічних умов, то тестування 

припиняють і інтерфейс приймається в експлуатацію. 
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Рис. 4. Етапи створення людино-машинного інтерфейсу 

 

Юзабіліті-тестування проводиться на всіх етапах життєвого циклу програмного 

продукту.806 На етапі планування і підготовки виявляються проблеми юзабіліті та 

мінімізуються ризики розробки. При цьому використовують такі методики як аналіз 

контексту, аналіз інших подібних інтерфейсів, сценарії роботи користувача. На етапі 

активної розробки програмного продукту розробляється повноцінний додаток, готовий до 

бета релізу. Виконують евристичну оцінку, розкадрування, оцінку прототипу. На етапі 

приймання програмної системи у експлуатацію оцінюється зручність використання людино-

машинного інтерфейсу. На етапі експлуатації. Виявляються та усуваються «вузькі місця» з 

якими стикаються користувачі інтерфейсу під час експлуатації.  

При виконанні тестування тестують інформаційну архітектуру інтерфейсу. 

Застосовується перевірка за допомогою спостереження за користувачем. Перевіряється чи 

дотримана інтуїтивно-зрозуміла структура інформації, чи зручні інструменти навігації та 

зміни параметрів програми, чи наочно представляються результатів дій. У другому пункті 

тестуються робочі процеси та взаємодія з користувачем. Перевіряється логіка робочих 

процесів, ефективність використання програмного продукту, здійснюється ідентифікація та 

усунення надлишкових пунктів людино-машинного інтерфейсу. Також перевіряється 

простота використання інтерфейсу, вимірюється швидкість адаптації користувача до роботи 

з інтерфейсом, перевіряється процес виконання сценаріїв, обробка помилок. Особлива увага 

має звертатися на відмовостійкість програми.  

Оскільки людино-машинні інтерфейси є в основному графічними, то особливе місце 

займає перевірка графічного дизайну. При цьому перевіряється зручність сприйняття та 

засвоєння відображуваної інформації, єдність сприйняття функціональних та графічних 

елементів. При автоматичному тестуванні вивчається взаємодія користувача із графічним 

інтерфейсом через імітацію поведінки користувачів. Завершується тестування експертною 

оцінкою людино-машинного інтерфейсу відповідно до цілей проекту та функціональних 

вимог до програмно-апаратного комплексу. Експертна оцінка включає визначення можливих 

сценаріїв використання та шляхів користувача (User Journeys) у контексті бізнес-цілей та 

функціоналу програми, аналіз інформаційної архітектури програми, аналіз графічного 

інтерфейсу, аналіз функціональної відповідності807.  

Наприклад, користувач заходить на сторінку інтерфейсу, але не виконує цільової дії. 

Висуваємо припущення, чому виникає ця проблема. Наприклад, виявляємо, що користувач 

не помічає кнопки керування, або не розуміє призначення елементів керування.  

Процес проведення тестування фіксується в лозі. Якщо перевірка виявляє труднощі для 

користувача, то розробники повинні доопрацювати продукт і повторити тестування.  

                                                             
806 Купер, А. Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия / А. Купер, Р. Рейман, Д. Кронин. – СПб.: 

Символ-Плюс, 2009. – 649 с. 
807 Jakob Nielsen, Rolf Molich. User Interface Design Guidelines: 10 Rules of Thumb. 
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Методи UI (user interface) можна розділити на дві категорії: кількісні та якісні. 

Кількісним дослідженням є будь-яке дослідження, яке можна виміряти чисельно, наприклад, 

«скільки користувачів викликало цю конкретну функцію». При аналізі цього дослідження 

можливо дослідити статистичні ймовірностей того, що відбувається при використанні 

графічного інтерфейсу. Верхній рівень – контекст. Спирається на загальну спрямованість 

ресурсу. Середній рівень – сценарій. Розглядає типові для користувача сценарії, 

послідовність дій для досягнення цілей. Нижній рівень – впровадження. На цьому рівні 

вирішуються точкові питання, такі як розташування елементів на екрані, вибір кольору в 

рамках ресурсу (Рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Три рівня організації шаблонів проектування UI 

 

Якісні дослідження називають «м’якими» дослідженнями. Вони визначають, чому 

користувачі виконують ті чи інші дії з інтерфейсом. UX (user experience) дизайн відповідає за 

функції, адаптивність продукту та те, які емоції він викликає у користувачів Рис. 6. Таке 

дослідження проводиться у формі інтерв’ю.  

 

 
Рис. 6. UХ дизайн 

 

Ставляться питання типу «чому Ви обрали цей пункт меню», «чи помітили Ви на 

сторінці вивід показів індикатора?» тощо. Цей метод дослідження виявляє мотиви поведінки 

користувача. 

Віддалене тестування проводиться online. Респондент та модератор спілкуються через 

Інтернет. Респондент виконує завдання зі свого комп’ютера, дослідник дає завдання 

респонденту та спостерігає, як той їх виконує. Дослідник має з’ясувати які складності 
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виникають у користувача при роботі з графічним інтерфейсом808, що йому заважає швидко 

виконувати завдання.809 

Недоліком юзабіліті-тестування є його висока вартість. Експертна оцінка – швидший та 

дешевший метод перевірки якості інтерфейсу. Експерти проводять тестування графічного 

інтерфейсу, за заданими сценаріями чи метриками оцінюють зручність системи інтерфейсу,  

фіксують знайдені проблеми та дають свої рекомендації.  

Для підвищення результативності тестування інтерфейсів використовують такі методи: 

перевірка за контрольним списком, евристична оцінка, прогін за інтерфейсом.  

Перевірка за контрольним списком полягає у створенні списку вимог (чек-листів), 

після чого інтерфейс перевіряється на відповідність цим вимогам. Проте якість перевірки за 

контрольним списком залежить від самого списку. Для створення хорошого списку вимог, 

потрібно витратити дуже багато часу. 

Евристична оцінка була розроблена Якобом Нільсеном та Рольфом Молічем810, при 

евристичній оцінці замість багатьох списочних вимог інтерфейс перевіряється на 

відповідність загальним принципам: у будь-який час система показує, що з нею відбувається. 

Цей принцип означає, що користувач завжди повинен знати, що відбувається у керованій 

ним системі; система використовує терміни та поняття професійної галузі; будь-яку команду 

можна скасувати чи повторити; користувач завжди має контролювати ситуацію. Побудова 

інтерфейсу системи людино-машинної взаємодії запобігає появі людських помилок.  

Нагальна проблема – як поєднати простоту графічного інтерфейсу та його 

функціональність. Тобто той самий інтерфейс має бути зрозумілим і зручний як 

професійному користувачеві, так і початківцю. Наприклад у пошуковій системі Google за 

замовчуванням працює простий пошук, що задовольняє більшість користувачів, а 

розширений пошук використовують лише для досвідчених користувачів. 

Досить важливим елементом людино-машинного інтерфейсу є довідка. Вона може 

реалізовуватися або у вигляді спливаючої підказки, або повноцінного текстового опису. При 

цьому вона має бути достатня, але не надмірна. Така довідка призначена для вирішення 

конкретних завдань користувача людино-машинного інтерфейсу. Допомога повинна бути 

простою, зрозумілою, легко доступною, відповідати завданням користувача.811 

Для перевірки складних програмно-апаратних систем із складним графічним 

інтерфейсом потрібно виконувати декілька різних тестів запрошуючи різних респондентів. 

Оптимальною стратегією є початок аналізу під час тестування. Майже будь-яке юзабіліті-

тестування спрямоване на пошук та виявлення проблем із інтерфейсом. Результати 

тестування можна підраховувати за спеціальним алгоритмом. Зібрані кількісні дані можуть 

бути використані для порівняння версій інтерфейсів. За допомогою цих даних легко знайти, 

у яких елементах інтерфейсу виявлено найзначніші проблеми з роботою користувача. Звісно 

модифікацію графічного інтерфейсу потрібно починати з цих областей. 

Отже, промисловий Інтернет Речей – це система об'єднаних комп'ютерних та 

інформаційних мереж і підключених до них промислових і виконавчих механізмів з 

вбудованими датчиками та спеціалізованим програмним забезпеченням для збору та обміну 

даними з можливістю віддаленого контролю та управління цими механізмами в 

автоматизованому режимі, тобто без участі людини. Особливу роль при цьому виконує 

людино-машинний інтерфейс.812 В результаті чого стає можливим візуалізація та обробка 

інформації, що дозволяє інженерним працівникам отримувати об’єктивні дані про поточний 

                                                             
808 Там само. 
809 Макнейл, П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы / П. Макнейл. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.: ил. 
810 Jakob Nielsen, Rolf Molich. User Interface Design Guidelines: 10 Rules of Thumb. 
811 Макнейл, П. Веб-дизайн. Идеи, секреты, советы / П. Макнейл. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.: ил. 
812 Унгер, Р. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия / Р. Унгер, 

К. Чендлер; пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 327с. 
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стан виробництва та обладнання в реальному режимі. Використовуючи симулятори можливо 

проводити також навчання та підготовку персоналу підприємства813. 

Перш, ніж керувати реальними об'єктами ці технології дозволяють експериментувати 

над цифровими копіями цих об'єктів у віртуальному середовищі. 

При обробці великих масивів даних, що надходять з датчиків проводиться їх фільтрація 

та інтерпретація. Тому особливого значення набуває представлення інформації в 

зрозумілому користувачеві вигляді.814  

Таким чином, промисловий Інтернет Речей дозволяє створювати виробництва більш 

економні, гнучкі та ефективні, ніж існуючі. 
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3.19. WAYS TO OVERCOME ECONOMIC MARGINALITY IN THE CONTEXT 

OF THE REALITIES OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY 
 

3.19. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ 

РЕАЛІЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасна цивілізація виявляє кілька основних тенденцій свого розвитку. До них 

зарахуємо прискорення темпів розвитку всіх без винятку сфер життя людського соціуму та, 

відповідно, ритмів життя сучасної людини; інформатизацію суспільного життя, яка стала 

базисом для становлення інформаційного суспільства; а нещодавно дослідники почали 

говорити про особливий мережевий простір та мережеве суспільство; глобалізацію як процес 

створення світового ринку товарів, капіталів, послуг та робочої сили, унаслідок чого виникає 

й постійно посилюється всезростаюча взаємозалежність громадян планети в усіх сферах 

життєдіяльності: ««радикальні структурні зрушення (економічні, соціокультурні, політичні 

тощо), зумовлені процесами глобалізації, індивідуалізації, зміною просторово-часових 

відносин у суспільстві, викликаних, зокрема, особливостями інформаційного розвитку, 

породжують ситуацію перехідності, яка характеризується руйнуванням стійких ієрархічних 

структур, посиленням хаотизації, а також хвилями нових структурацій, що змінюють одна 

одну815.  

Безумовно, наданим переліком усі соціально значущі тенденції розвитку сучасного 

світу не вичерпуються, однак це основні, базові, фундаментальні, без яких давати адекватну 

характеристику сучасному світу неможливо. Відносимо їх до вказаної категорії за одним 

критерієм: усі вони, особливо в сукупності, створюють феномен нестійкого, нестабільного 

світу, який миттєво змінюється.  

Сучасне українське суспільство також підпорядковується цим глобальним 

трансформаційним процесам, наслідком яких стають якісні зміни всіх його структурних 

компонентів: «Питання адаптації до нових умов існування не втрачає своєї актуальності для 

багатьох українців і сьогодні, коли минуло вже більше 20 років з тієї миті, як Радянський 

Союз зійшов зі сцени як могутня імперія. Соціальна ексклюзія, посилення процесів 

маргіналізації, аномія, зниження рівня та якості життя всіх прошарків, криза ціннісної 

свідомості – це лише деякі з негативних наслідків соціальної трансформації. Такий стан 

суспільства породжує цілу мережу складних проблем, що стосуються всіх без винятку груп 

та верств України»816. Ситуацію ускладнено відсутністю науково обґрунтованої моделі 

державного будівництва та комплексного розвитку соціальних інститутів, зокрема, 

економічного, що призвело до високих темпів майнового розшарування населення на фоні 

загального зубожіння та надзбагачення незначного прошарку при фактичній відсутності 

середнього класу. Позбавившись звичайних ролей і функцій, утративши особистісні 

орієнтири, індивіди та соціальні групи опинилися у становищі невизначеності, перехідності, 

яка інтерпретується поняттям «маргінальність». 

Сьогодні в науці окреслюється тенденція до формування нових концептуальних 

підходів у визначенні шляхів подолання економічної маргінальності з огляду на сучасні 

соціальні процеси. Таким чином, поняття маргінальності можна розглядати як стан груп та 

індивідів у ситуації, яка змушує їх під впливом зовнішніх факторів змінювати своє соціальне 

становище, що спричиняє суттєву зміну або втрату попереднього статусу, соціальних 

зв’язків, соціального середовища, а також ціннісних орієнтацій.  

Сучасний період співпадає зі світовою глобальною соціально-економічною кризою, яка 

в Україні негативно вплинула на набуті у попередній період позитивні риси соціально-

економічних відносин. На цьому етапі спостерігається примусова, вимушена економічна 

маргінальність, що супроводжується зниженням соціального статусу цілих соціальних груп і 

                                                             
815 Литвинчук О. В. (2018) Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз: 

монографія, с. 104. 
816 Бутиліна О. В. (2006) Специфіка маргінального стану молоді: шляхи подолання, с. 73. 
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прошарків, викликає значні руйнування традиційних соціальних спільнот, дезінтеграційні 

процеси в соціальній та економічній структурі суспільства: «Серед основних маргінальних 

груп сучасного українського суспільства виокремлюють збіднілі верстви, безробітних, 

бездомних, людей похилого віку, молодь, мігрантів, кримінальні елементи, жебраків 

тощо»817.  

В умовах незалежної України економічна маргінальність як соціальне явище має свої 

форми вияву. Так, однією з її форм є структурна маргінальність, для якої характерним є 

політична, соціальна й економічна дезадаптація поставлених у невигідне становище 

сегментів суспільства. Наслідки економічної маргінальності в українському суспільстві 

мають такі характерні прояви: частина населення вимушена жертвувати досягненнями 

бажаних цілей заради виживання через знецінення певних професійних якостей і виникнення 

нових видів робіт, їх участь в економічній системі стає мінімальною через зменшення 

споживання та неможливості інвестування. В той же час інша чатина економічних суб’єктів 

швидко пристосовується до ситуації та використовує додаткові ресурси, що теоретично 

належали до економічних маргіналів. Одним із найбільш деструктивним наслідком 

економічної маргінальності також стає масове безробіття, оскільки воно зумовлює 

поширення неформальної зайнятості, нелегітимних способів отримання прибутку, що лише 

поглиблює міру маргіналізації та соціального вилучення певних прошарків суспільства в 

Україні.  

У сучасному українському суспільстві основними детермінантами процесу 

маргіналізації є спад в економіці, безробіття, міграція, зростання злочинності, розпад 

соціальної сфери, криза системи цінностей. Особливим фактором маргіналізації є відсутність 

єдиної шкали цінностей в умовах переходу, що підсилює деструктивізм  маргінальності: 

«У цих умовах в українському соціумі зростає процес соціальної атомізації індивідів. Люди 

не виявляють зацікавленості до групових цінностей, замикаючись на принципі 

самовиживання»818. 

Всі ці фактори безпосередньо впливають на масштаби маргіналізації в суспільстві. 

Саме тому у сучасних умовах посилюється необхідність формування корінних змін у 

структурі ідентифікації індивідів у ряді соціальних позицій, а також напрацювання стратегій 

подолання економічної маргінальності, що було б адекватно вимогам сучасності. 

Безробіття, що виникає в суспільстві, нерівність у розподілі доходів, як наслідок 

бідність, є результатом нераціональної діяльності держави у сфері соціальної політики. А усі 

ці проблеми безпосередньо впливають на виникнення маргінальних груп. При розгляді 

шляхів подолання економічної маргінальності важливо акцентувати увагу на таких векторах, 

як соціальна політика держави і особова готовність до подолання ситуації, що склалася. 

Соціальна політика. Кардинальні зміни в соціальній структурі в результаті кризи і 

реформ, спрямованих на формування нової соціально-економічної моделі суспільства стали 

причинами появи «нових економічних маргіналів», чий склад дуже різнорідний. Серед них 

знаходяться вимушені мігранти, люди без певного місця проживання тощо, тобто люди, 

позбавлені постійних джерел прибутку, роботи, або гідної оплати праці, яка дозволяє 

задовольнити свої матеріальні і духовні потреби. Як вже було сказано, економічна 

маргінальність дуже тісно пов'язана з багатьма іншими соціальними проблемами, тому їх 

комплексне вирішення багато в чому визначає подальший розвиток суспільства. 

По суті проблема стабілізації маргінальності у громадському житті зводиться до двох 

проблем, що мають своє коло завдань: завдання державної системи соціальної підтримки 

груп та індивідів, маргінальних за своїми природними і соціально-демографічними ознаками 

(інваліди, непрацездатні, особи пенсійного віку, молодь тощо); завдання створення і 

вдосконалення державою адекватної сучасним вимогам системи каналів (інститутів) 

соціальної мобільності, що сприяє зміцненню позитивного напряму маргінальності і 

трансформації маргінальних груп та індивідів у середній шар. 

                                                             
817 Фляшнікова А. (2013) Особливості вияву явища маргінальності в сучасному українському суспільстві, с. 203 
818 Пальчинська М. В. (2012) Проблеми соціальної адаптації безпритульних дітей в Україні, с. 113-118. 
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Розгляд проблеми маргінальності в соціально-професійних переміщеннях актуалізує 

завдання створення умов для гармонійного розвитку професійно-кваліфікаційної структури 

ринку праці, раціонального використання потенціалу різних категорій активного 

працездатного населення, що шукають своє місце в соціальній структурі, що формується. 

Загалом, шляхи подолання економічної маргінальності з боку держави можна 

окреслити таким чином: державне регулювання оптимальних соціальних умов; професійна 

реабілітація груп економічно активного населення і заходи допомоги в соціальній адаптації 

відносно до груп із найбільш складним становищем. Подальша динаміка трансформаційних 

процесів в Україні багато в чому буде залежати від швидкості та якості процесів 

економічного і політичного реформування. 

Підхід до подолання економічної маргінальності у даному контексті повинен 

ґрунтуватися на тому, що це соціальне явище розглядається, передусім, як об'єкт контролю і 

управління на загальнодержавному рівні. Повне вирішення цієї проблеми пов'язане з 

виходом країни із кризи та стабілізацією громадського життя, формуванням стійких 

функціонуючих структур, що дозволяє нівелювати негативні наслідки економічної 

маргінальної. 

Проте виявляється необхідність і потенційні можливості прийнятного рішення 

проблеми маргінальності за допомогою цілеспрямованого управлінського впливу на різні 

групи чинників, що детермінують це явище, як на глобальному, так і локальному рівнях: 

«Безумовно, найбільш ефективним рішенням проблеми маргінальності був би повний вихід з 

економічної та політичної кризи, нормалізація суспільного життя, укорінення чіткої 

національної ідеї, перспективного плану розвитку країни її місця у співдружності держав 

Європи і світу. Однак, такі перспективи є дуже віддаленими. Проте, є можливість за 

допомогою управлінських рішень вплинути на проблеми маргіналізації та різні фактори, які 

призупинять дію негативних чинників»819. 

У сучасному суспільстві занадто часто населення недостатньо захищене. Тому є 

необхідність у підвищенні наукової розробки й обґрунтованості державних, муніципальних, 

галузевих програм із соціального захисту населення. 

Ці активні заходи включають: 

- професійну підготовку і перенавчання осіб, які виявилися безробітними або тих, 

кому загрожує безробіття; 

- створення нових робочих місць, в основному в державному секторі економіки; 

- забезпечення географічної мобільності населення і робочої сили шляхом 

представлення субсидій і кредитів на вакантні місця; 

- інформаційне забезпечення населення про вакантні місця за регіонами країни, за 

професіями, рівні кваліфікації, надання кожному, хто шукає роботу можливості зв'язатися з 

підприємствами, де є робочі місця; 

- заохочення розвитку підприємництва шляхом надання субсидій і кредитів820. 

Особистісна готовність до подолання маргінальної ситуації. Питання про вимір 

ідентичності економічного маргінала надзвичайно актуальне з огляду на ті об’єктивні 

тенденції щодо окремого українського індивіда, які визначаються сьогодні як наявний стан 

українського соціуму: «Тут важливо ще раз нагадати про один надзвичайно важливий 

наслідок цивілізаційної тенденції ушвидшення історичного розвитку й прискорення темпів 

життя сучасної людини. Йдеться про асинхронність розгортання сучасної цивілізації у 

внутрішніх своїх складових. Вона означає лише одне: сучасний світ у всій об’ємності 

демонструє не просто всезростаючі темпи розгортання; він розривається, перестає бути 

цілісним саме з позиції синхронності розвитку. В один проміжок часу на авангардну арену 

світової історії виходять людські потреби, інтереси, цінності, які детермінують швидший 

щодо інших розвиток відповідних сфер суспільного виробництва та життєдіяльності людини. 

                                                             
819 Маргинализация населения Украины (2007), с. 37. 
820 Там само, с. 18. 
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Частина інших сфер життя відстає, однак змінюється час і в авангарді цього історичного 

пелетону виявляються зовсім інші мотиви людської діяльності і сама діяльність»821.  

Економічна маргінальність розташовується на межі індивідуального і соціального: її 

соціальний аспект має надособистісний характер оцінки з боку системи соціальних правил та 

норм, індивідуальний аспект містить особистісну мотивацію. Економічна маргінальність 

різко послаблює соціально-економічні позиції людини, позбавляє її включеності в 

економічну систему суспільства, тобто робить уразливою до ненормативного поводження. 

Але статус маргінала в соціальному просторі інформаційного суспільства змінюється: 

маргінал стає головною діючою особою, як людина, що змогла виділитися, стати несхожою, 

подолати свою «одномірність», самореалізуватися. Як було зазначено раніше, економічна 

маргінальність констатує не просто недолік участі в економічних процесах: у матеріальному 

виробництві, у процесі ухвалення рішень, у розподілі ресурсів тощо, але тягне виключення з 

нормальної соціальної життєдіяльності. Саме маргінали переживають найбільш глибокі, 

принципові зміни в соціальному статусі, що характеризуються невизначеністю, нестійкістю 

становища, його внутрішньою і зовнішньою суперечністю, викликаною статусною 

несумісністю і соціокультурною переорієнтацією. 

Становлення і поширення маргінального в українському суспільстві неминуче 

відбувається на тлі тих процесів, які відбуваються в сучасному світі, а вони, як було сказано 

вище, однією зі своїх сутнісних тенденцій мають маргінальність. Це накладає особливий 

відбиток на життєдіяльність українського соціуму в цілому, та на особистість зокрема. 

Прикладом можуть бути економічні проблеми сучасної України, які за всі роки 

самостійності, на думку багатьох дослідників та експертів, не тільки не зменшилися, але й 

зросли і загострилися. Причина проблеми – методологічні засади управління економічними 

процесами або те, що у класичному марксизмі звучить як виробничі відносини. Адже вони 

залишились майже незмінними. Звідси – принципова неможливість скоротити економічне 

відставання України від передових країн світу, у цьому величезна небезпека подальшого 

відставання нашої країни від світових очільників і, як наслідок, перетворення на маргінальну 

територію. 

Більшість представників, особливо старших вікових категорій, виявилися нездатними 

адаптуватися до нових соціально-економічних умов, що примусило їх обрати стратегію 

виживання. Також у складних умовах опинилась і молодь. Невідпрацьованість механізмів 

інтеграції молоді у суспільне життя, незатребуваність її представників у трудовій, політичній 

та інших сферах призводить до розчарованості і апатії, невизначеності шляхів подальшого 

розвитку, кризи світогляду, невпевненості у майбутньому, формують у молодого покоління 

критичне ставлення до змін, породжують непримиримість до існуючої ситуації, потребу в 

будь-який спосіб її змінити: «Найбільш дестабілізуючим фактором для стратифікованих 

процесів є зростання маргінальних верств: безробітних, осіб без певного місця проживання, 

біженців, а також учасників злочинних угруповань. Руйнування звичних форм організації 

праці, побуту, а також культурних норм і цінностей зумовлює виникнення великої кількості 

людей, які втратили колишній соціальний статус та відмовилися від моральних принципів 

поведінки»822. Таким чином, аналіз економічної маргінальності крізь призму особистості в 

умовах сьогодення дозволяє спрогнозувати розвиток сучасного українського суспільства та 

визначити адекватні заходи запобігання розпаду соціальної структури. 

Переважна більшість українців не схильна брати на себе відповідальність за своє 

життя, за життя своїх рідних і близьких, передусім тих, хто від них залежить, а погоджується 

чекати рішення своїх проблем іншими людьми, головним чином, владою і державою. 

Одним із способів подолання економічної маргінальності стала трудова міграція за 

межі України. Але при цьому через те, що основна частина трудової міграції за межі України 

відбувається нелегально та поза сферою регулювання трудових відносин, трудові мігранти 

                                                             
821 Литвинчук О. В. (2018) Ідентичність як проблема маргінального індивіда: соціально-філософський аналіз: 

монографія, с. 140. 
822 Бутиліна О. В. (2006) Специфіка маргінального стану молоді: шляхи подолання, с. 74. 
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зазвичай відчувають більш гостро свій маргінальний стан, оскільки у країнах, де вони 

працюють (найбільша кількість трудових мігрантів перебуває у Польщі, Росії, Чехії тощо) 

вони не можуть навіть формально користуватися правами громадянина. 

В умовах поглиблення фінансової кризи населення України особливо болісно починає 

відчувати всю гаму негативних соціальних наслідків нового різкого скорочення обсягів 

виробництва і відповідної зайнятості у найбільш конкурентоспроможних галузях вітчизняної 

економіки. Найбільшу небезпеку з точки зору перспективи подальшого соціально-

економічного розвитку становить те, що в умовах кризи різко знижується попит на 

кваліфікованих працівників та відбувається розростання сфери нерегламентованих послуг та 

кустарного виробництва, що не потребує високої кваліфікації персоналу. В результаті цих 

процесів змінюється характер праці і, насамперед, співвідношення її фізичних і розумових 

елементів (не на користь останніх). А для представників розумової, висококваліфікованої 

праці тривала перерва у роботі, або праця у тих видах діяльності, що не відповідає їхнім 

розумовим здібностям і кваліфікації, означає часткову або повну декваліфікацію як 

професіоналів: «Ринкові зміни суттєво знизили ефективність амортизаторів, що 

перешкоджали швидкому сповзанню найбіднішої частини населення країни на соціальне 

дно. Скорочення сфери зайнятості для більшості населення України означає повну 

приреченість і відсутність у найближчому майбутньому виходу із цієї ситуації»823. 

Оскільки міграція є невід'ємною складовою глобалізованого світу, зокрема, 

формування транснаціональних ринків, політика має бути спрямована на забезпечення 

належного захисту українських трудових мігрантів за кордоном, урахування їх легальної 

трудової діяльності при визначенні пенсійних та інших прав на соціальний захист після 

повернення, стимулювання підтримки різноманітних, у тому числі фінансових, зв’язків 

трудових мігрантів із близькими і родичами, які залишилися в Україні: «Грошові трансферти 

з-за кордону сприяють зниженню бідності і розвитку не лише населення, але і регіонів-

донорів в цілому»824.  

Також у якості одного із шляхів подолання економічної маргінальності слід віднести 

девіантну та деліквентну поведінку. 

У разі збереження існуючої тенденції нижчих верств українського суспільства 

зростатиме кількість злочинів, що вчиняють особи, яких ми зараховуємо до категорії 

маргіналів825, що призводить до моральної деградації певної частини населення. Коли 

йдеться про особистісний вибір самореалізації або виживання, слід зазначити, що економічна 

маргінальність може призвести до таких форм антисоціальної поведінки, як наркоманія, 

алкоголізм, проституція та ухилення від соціально корисної діяльності: «Особи, які належать 

до категорії маргіналів (входять до інфраструктури організованої злочинності, ведуть 

відповідний антигромадський спосіб життя, займаються бродяжництвом або жебрацтвом, не 

мають постійного місця проживання тощо), своїм антигромадським способом життя 

створюють загрозу всьому суспільству. Необхідно зазначити, що суспільну небезпеку 

створюють не тільки маргінали. До них слід зарахувати також декласовані елементи, певні 

етнічні групи, що опинилися в несприятливих умовах826. Наприклад, якщо незаможні 

громадяни, зокрема, пенсіонери, інваліди, віддають перевагу таким формам девіантної 

поведінки, як жебрацтво або самогубство, то особи молодого віку намагаються вирішити 

свої проблеми шляхом зайняття проституцією, створення неформальних об’єднань з 

антигромадською спрямованістю тощо: «Зазначена категорія осіб перебуває у 

кримінальному середовищі, де є висока вірогідність їх переходу до категорії злочинців або 

                                                             
823 Томчук-Пономаренко Н. В. (2015) Теоретико-методологічні підходи дослідження маргінальності як 

важливого феномена соціально-економічного аналізу, с. 13. 
824 Лібанова Е. М. (2088) Бідність населення України : методологія, методика та практика аналізу, с. 143. 
825 Константінов С. Ф. (2010) Адміністративно-правове забезпечення протидії маргіналізації населення в 

Україні: монографія, с. 229-230. 
826 Коваліско Н. В. (2009) Основи соціальної стратифікації: навч. посібник, с. 322. 
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жертв злочинів. Саме тому маргінали, як соціально незабезпечена група населення, відірвана 

від суспільно корисних зв’язків, як правило, характеризуються девіантною поведінкою»827.  

Зазначені умови, які склалися в Україні, призвели до безпритульності й бездоглядності 

дітей, які більшою мірою поповняють різні маргінальні групи: «Неповнолітні, покинуті 

батьками або які самі залишили родину, в якій не було створено нормальних умов для життя 

й повноцінного розвитку дитини, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, 

систематично вживають алкогольні напої, наркотичні речовини та нерідко стають жертвами 

насильницьких злочинів, залучаються дорослими до злочинної діяльності»828. 

До того ж, з’ясування сутності злочинності та її детермінантів буде неповним без 

урахування інших негативних суспільних явищ, якими і є маргінальні прояви. Високий 

рівень даного виду маргінальності населення негативно впливає не тільки на його соціально-

економічні перспективи, але й на морально-психологічну атмосферу суспільства. Особи, які 

ведуть маргінальний спосіб життя, дуже часто перешкоджають суспільному прогресу: 

ухиляються від корисної праці, стають порушниками громадського порядку або тримаються 

певної антисоціальної позиції. Ця категорія осіб не визнає ідей, поглядів, норм моралі та 

поведінки, які властиві соціуму й панують у ньому. Усе це зумовлює здатність цієї категорії 

осіб до вчинення злочинів, до того ж цьому сприяє саме суспільство, де існує велика 

кількість суперечностей: не всі соціальні групи в суспільстві мають «рівний доступ до тих 

засобів, за допомогою яких можна досягти своєї мети, побудувати своє майбутнє»829. Коли 

представники певних соціальних верств не мають доступу до легальних засобів забезпечення 

своїх потреб та реалізації своїх прав, вони звертаються (за наявності делінквентних засад) до 

протиправних методів і засобів досягнення своєї мети, бо перебувають у стані 

дезадаптованості та невизначеності, що й породжує прояви маргінальності, зокрема, 

економічної. 

Слід зазначити, що стан найбільшої дезадаптації і, відповідно, меншу особову 

готовність до подолання маргінальної ситуації випробовують індивіди і групи, які чекають 

допомоги ззовні. В оцінці ситуації, що склалася, важливо підкреслити готовність до  

свідомого планування своїх дій, що більшою мірою сприяє можливості упоратися з 

життєвими труднощами, оскільки в умовах соціального середовища, що різко змінилося, 

активізується адаптаційний потенціал. Найбільш радикальні зміни в житті людей стосуються 

переоцінки своїх можливостей і необхідності задіяти свої ресурси для подолання 

екстремальної ситуації. 

Слід зазначити, що у сучасних умовах одним із ефективних шляхів подолання 

економічної маргінальності є використання новітніх технологій та інформатизація 

суспільства. 

Остання революція, що характеризується роботизацією, повною автоматизацією 

виробництва, заміною субтрактивного виробництва адитивним (промисловий 3Д-друк) та 

створенням штучного інтелекту, стрімко змінює світ і свідомість людей. Україна поступово 

формує основні правові засади побудови інформаційного суспільства, запроваджує нові 

інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, намагається гармонізувати включеність у 

глобальний світовий інформаційний простір. Відкриття у медицині (ліки від раку, 

наноконтейнери для точкової доставки ліків, хірургія та трансплантологія, 

електрозварювання м’яких тканин), фізиці (участь українських науковців у відкритті бозона 

Хіггса та створенні детекторів для великого адронного колайдера (CERN); передбачення 

незвичайного цілочисельного квантового ефекту Холла у графені та теоретичне 

передбачення цілого ряду властивостей цього матеріалу) та ІТ (технологія розпізнавання осіб 

                                                             
827 Гарасимів Т. З. (2009) Девіантна поведінка особистості: філософсько-правовий вимір: монографія, с. 507. 
828 Вітвіцька В. В. (2013) Маргіналізація населення як чинник злочинності, с. 114. 
829 Там само, с. 115. 
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та об’єктів мобільними пристроями) стали найбільшими досягненнями українців за роки 

незалежності830. 

Міністерствами та відомствами активно проводиться розробка та впровадження 

новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Впроваджено електронне 

декларування доходів державних посадовців, як один із найбільш ефективних методів 

профілактики корупції в державній сфері. Створюються ключові елементи електронного 

урядування. 

Для подолання економічної маргінальності в сучасних умовах, необхідно виділити 

основні напрями  вирішення проблеми на державному рівні: 

1) розробка стратегічних напрямів і основ, що включають створення правових і 

економічних умов для нормального розвитку підприємництва, самозайнятості, приватної 

практики; створення фонду перепідготовки кадрів і розробка концепції підвищення 

кваліфікації соціально-професійної частини зайнятого населення; 

2) створення державної системи соціальної підтримки груп і індивідів, маргінальних за 

своїми природними і соціально-демографічними ознаками (інваліди, непрацездатні, особи 

пенсійного віку, молодь тощо)831. 

Висновки. На підставі зазначеного, можна зробити висновок, що в нашій країні 

маргінали складають більшість, а не меншість населення. Витіснення людей з економічної 

сфери, соціальна ізольованість призводять до відсутності механізмів впливу громадськості 

на процес прийняття рішень. Фактичне безсилля та безправність, відсутність дієвих 

механізмів реалізації власних соціальних, економічних і політичних інтересів є джерелом 

масової маргіналізації населення в сучасній Україні. Висунувши незалежність України як 

об’єднуючу цінність, оголосивши національною ідеєю перетворення України в сильну 

економічну державу, а також послідовно здійснюючи необхідні кроки зі зміцнення 

української ідентичності, можна буде поступово усунути небезпечні для нашого суспільства 

наслідки маргіналізму. 

Повне вирішення цієї проблеми пов'язане з виходом країни із кризи і стабілізацією 

громадського життя, формуванням стійких функціонуючих структур, що реально робить цю 

перспективу віддаленою. Проте виявляється необхідність і потенційні можливості суспільно-

прийнятного вирішення проблеми маргінальності за допомогою цілеспрямованої 

управлінської дії на різні групи чинників, що детермінують це явище. 
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3.20. REGULATORY BASIS FOR ECONOMIC MEASUREMENTS OF DAMAGES 

COMPENSATION VALUE PERFORMANCE IN UKRAINIAN AND INTERNATIONAL 

EVALUATION STANDARDS 

 

3.20. НОРМАТИВНА БАЗА ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

ВАРТОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТАХ ОЦІНКИ 

 

Останнім часом в Україні стрімко зростає потреба у виконанні оціночних робіт з 

визначення розміру збитків та їх адекватного відшкодування. Це пов’язано, насамперед, з 

розгортанням на території України широкомасштабних військових дій, у ході яких майну і 

майновим правам великої кількості як фізичних, так і юридичних осіб було заподіяно шкоди. 

Втрачено, повністю або частково зруйновано величезну кількість об’єктів житлової, 

комерційної та виробничо-складської нерухомості; пошкоджено комунікаційні шляхи, 

інженерні мережі та об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури. Велика кількість 

підприємств були змушені припинити свою діяльність, втративши нерухоме та рухоме 

майно, майбутні прибутки, клієнтську базу і працівників. Ці збитки мають бути адекватно 

відображені у документах бухгалтерського обліку та податкової звітності цих підприємств, 

що не видається можливим без проведення їх професійної незалежної оцінки. 

Великих втрат зазнали нематеріальні активи суб’єктів ринкових відносин, яким було 

заподіяно значного економічного знеціненя внаслідок різкого зростання невизначеності 

соціально-політичної, економічної та фінансової ситуації у країні. При цьому нікуди не 

зникли традиційні для мирного часу джерела виникнення збитків: пожежі, залиття та 

затоплення, втрата майна і забруднення навколишнього середовища при виникненні аварій 

техногенного характеру, руйнування будівель і споруд через вплив природних факторів і 

стихійних лих, пошкодження елементів будівельних конструкцій внаслідок 

несанкціонованого перепланування приміщень чи проведення будівельних робіт у 

безпосередній близькості до пошкодженого об’єкта, та інше. Можна з впевненістю 

констатувати, що в Україні у останні місяці кількість об’єктів нерухомості, що зазнали 

збитків, різко зросла.  

Все це вимагає якнайскорішого виконання великого обсягу робіт з незалежної оцінки 

заподіянних збитків, що може бути достовірно здійснено лише професійними незалежними 

оцінювачами вартості майна і майнових прав. Адже будь-які судження щодо розміру збитків, 

висловлені у кожному конкретному випадку неуповноваженими особами без виконання 

професійної оцінки, характеризуються великим ступенем суб’єктивності і вкрай низькою 

достовірністю. Висловлені цими неуповноваженими особами висновки щодо вартості 

збитків навіть не мають законодавчо встановленого підгрунтя. Особи, що роблять подібні 

заяви, не несуть жодної відповідальності за їх зміст і, не будучи професійними оцінювачами, 

взагалі не мають морального права їх робити - адже зазвичай вони не можуть підтвердити 

точність і правильність названих ними результатів оцінок збитків. Такі непрофесійні 

судження можуть лише ввести в оману усіх потенційних користувачів цих висновків і 

викликати низку подальших помилок та непорозумінь при прийнятті важливих 

управлінських рішень, зокрема – щодо вартості, можливості і доцільності відновлення та 

відбудови об’єктів пошкодженого чи втраченого майна. 

Слід визнати, що вимоги до виконання економічних вимірювань вартості 

відшкодування збитків в українській нормативній базі прописані у дуже обмеженому обсязі. 

Питанням методології оцінки вартості збитків і визначення розміру адекватного 

відшкодування приділено явно недостатньо уваги, що залишає великий простір для довільної 

інтерпретації загальних положень стандартів у цьому специфічному випадку. Винятком є 

методика оцінки вартості збитків при пошкодженнях колісних транспортних засобів, де ці 

питання розглянуті достатньо конкретно і деталізовано. Натомість для усіх інших випадків 

заподіяння збитків на разі відповідних спеціалізованих методик не опрацьовано, що вимагає 
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від оцінювачів самостійного вирішення проблем вибору чи розробки методичної бази, 

відповідної до кожної конкретної оціночної ситуації. Нині у галузі незалежної оцінки не 

існує апробованих та затверджених у встановленому порядку методик визначення кількісних 

показників вартості збитків, придатних для усіх можливих випадків. Відтак судження про 

показники цієї вартості виносяться на підставі застосування творчих евристичних підходів 

до розробки методик встановлення вартості збитків, що іноді перевищує можливості 

пересічного оцінювача та, фактично, виходить далеко поза межі поставлених йому завдань. 

Такі методики для кожного конкретного випадку заподіяння збитків часто опрацьовуються 

оцінювачами на власний розсуд у щораз інший спосіб, що, зрозуміло, може призвести до 

отримання цілком неспівставних результатів у однакових оціночних ситуаціях. 

Ця прогалина, очевидно, зумовлена тим, що в Україні розвиток теоретичної бази 

незалежної оцінки історично здійснювався переважно шляхом регламентації найбільш 

загальних вимог до виконання оціночних процедур, без достатньо глибокого і деталізованого 

опрацювання методик для окремих класів і видів об’єктів оцінки. Оцінка вартості збитків 

ніколи не була пріоритетним напрямком і за кількістю оціночних робіт не могла конкурувати 

з набагато більш численними видами робіт - таких, як оцінка об’єктів житлової, комерційної 

та виробничо-складської нерухомості. Економічні вимірювання вартості такого майна і 

майнових прав, що здійснюються методами незалежної експертної оцінки, є більш 

важливими для нормального функціонування механізмів ринкової економіки. Назагал, 

результати виконання оціночних робіт, здійснюваних незалежними оцінювачами, широко 

застосовуються при укладенні ринкових угод купівлі-продажу, визначенні бази для 

оподаткування, встановленні вартості оренди майна, розрахунку вартості внесків у статутні 

фонди суб’єктів підприємницької діяльності, оцінці вартості нематеріальних активів та 

майнових прав, тощо. Такі вимірювання виконують також ціноформуючу функцію для 

визначення вартості товарів і послуг, що є необхідним для ефективного здійснення процедур 

ціноутворення у процесі взаємодії суб’єктів ринкових відносин. Балансування цін попиту і 

пропозицій на ринку відбувається під час безперервного інформаційного відображення 

індикаторів товарно-грошового обміну серед учасників ринку, але розрахункове виявлення 

точки цього балансу на конкретну дату оцінки для конкретного об’єкта оцінки до дати 

завершення ринкової транзакції з цим об’єктом є неможливим без професійного виконання 

оціночних робіт. У порівнянні з такими роботами оцінка вартості збитків дотепер виглядала 

дещо другорядним напрямком, але зараз її значення очевидним чином підвищилося. 

Не підлягає сумніву, що для забезпечення єдності економічних вимірювань методики 

оцінки вартості збитків у однотипних оціночних ситуаціях мають бути уніфікованими, що 

вочевидь вимагає застосування науково обґрунтованих засад. Найчастіше обгрунтування 

підходів і оціночних процедур у звіті про оцінку вартості збитків обмежується доволі 

формальним аналізом дотримання у ньому загальних вимог діючої нормативно-законодавчої 

бази. Це є необхідним, але очевидно недостатнім для отримання у висновку оцінювача 

обґрунтованого неупередженого судження про показник вартості збитків, встановлений на 

підставі виконаних економічних вимірювань. Таким чином, у звіті часто поза увагою 

залишаються принципово важливі питання методології встановлення показників вартості 

збитків, достовірності і ступеня невизначеності результатів оцінки. Така ситуація, 

безсумнівно, нагально потребує розробки уніфікованих, об’єктно-орієнтованих та науково 

обґрунтованих методик встановлення подібних показників. У найкращому випадку, 

показники невизначеності результатів здійснених економічних вимірювань мають бути 

об’єктивними і носити кількісний характер, тобто не залежати від суб’єктивної точки зору 

оцінювача.  

Оскільки у галузі незалежної експертної оцінки вартості збитків нині відсутні 

затверджені методики визначення показників результату оцінки, виконавці вимушені 

вдаватися до евристичних методів дослідження, розробляючи власні методики або 

адаптуючи існуючі методики з інших наукових галузей. Зрозуміло, що при цьому має бути 

забезпечений єдиний уніфікований підхід до структури та алгоритму обробки даних у 
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подібних методиках, який міг би забезпечити співставні і доказові результати дослідження. 

Тому актуальною є задача детального розгляду законодавчо-нормативного та теоретичного 

підґрунтя для опрацювання методик встановлення результатів економічних вимірювань 

вартості збитків, здійснюваних методами незалежної експертної оцінки. Потреба у 

визначенні нормативних засад подібних методик є вельми нагальною, оскільки останнім 

часом в Україні стрімко зростає кількість пошкодженої нерухомості і у багатьох випадках 

необхідним є прийняття невідкладних рішень щодо її подальшого викристання. Актуальною 

вимогою сучасності також є опрацювання об’єктивних критеріїв для встановлення ступеня 

невизначеності результатів економічних вимірювань вартості збитків, які можуть бути 

виражені кількісними показниками і не залежатимуть від особистих переконань та 

упереджень дотичних до справи оцінювачів та рецензентів.  

Відсутність затверджених методик визначення кількісних показників результатів 

незалежної експертної оцінки вартості збитків вимагає застосування творчих, евристичних 

підходів до вирішення цієї проблеми. При формуванні звіту та обгрунтуванні методики 

розрахунку результатів оцінки доцільно враховувати положення методичних 

рекомендацій,832 у яких зазначається, що жодне експертне дослідження не може 

здійснюватися тільки за допомогою розроблених окремих методик. Будь-яка експертна 

оціночна задача містить у собі елемент невизначеності й тому у тому чи іншому ступені 

вимагає від експерта самостійного, творчого підходу. Тому методика конкретного 

дослідження сполучає у собі заздалегідь розроблені алгоритми та створені самим експертом 

у процесі роботи евристичні (творчі) способи вирішення завдання. Зокрема, до цього часу 

залишається не вирішеною у загальному вигляді задача опрацювання методики кількісної 

оцінки ступеня невизначеності результатів економічних вимірювань, що здійснюються 

методами незалежної оцінки вартості майна. Не розроблені та не затверджені методики 

отримання об’єктивних показників точності та невизначеності цих результатів, які були би 

внесені до Реєстру методик судової експертизи, що ведеться згідно з вимогами нормативно-

правових актів833. Тому, за умов відсутності у Реєстрі потрібної методики, виникає потреба у 

розробці евристичних методик дослідження або адаптації відомих загальних методик 

встановлення характеристик якості вимірювань до специфіки конкретних різновидів 

економічних вимірювань. Така адаптація існуючих у метрології підходів до встановлення 

невизначеності результатів економічних вимірювань може бути реалізована відповідно до 

принципів, викладених у 834. Отже, відсутність затверджених та внесених до Реєстру методик 

проведення судових експертиз методик визначення кількісних показників точності та 

невизначеності результатів звітів з незалежної експертної оцінки вимагає застосування у 

судовій економічній експертизі та при підготовці і рецензуванні звітів незалежних 

оцінювачів науково обґрунтованих творчих підходів до вирішення цієї проблеми. У фаховій 

літературі та періодиці нині вже достатньо матеріалів стосовно опрацювання підходів до 

встановлення кількісних показників якості результатів економічних вимірювань на засадах 

ймовірнісного підходу з статистичним аналізом даних ринкової інформації.835  
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юстиції України, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Український 
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Встановлення розміру заподіяних збитків у загальній картині багатогранної оціночної 

діяльності дотепер було відносно невеликим, але від початку широкомасштабних військових 

дій та лавиноподібного зростання кількості руйнувань об’єктів нерухомості важливість і 

суспільна потреба у виконанні цього виду робіт збільшилася. Велика кількість власників 

пошкодженого майна потребує документального підтвердження вартості заподіяних збитків, 

і можна очікувати, що у найближчій перспективі ця кількість буде лише зростати.  

При цьому варто взяти до уваги, що збитки, як об’єкт оцінки, є не найпростішим і 

далеко не найлегшим випадком оціночної задачі. Адже результат їх оцінки є дуже 

неоднозначним – залежно від того, якими підходами і методами скористається оцінювач і які 

законодавачо-нормативні засади буде ним застосовано. Один результат ми отримаємо, якщо 

будемо аналізувати лише витрати, понесені власником при створенні об’єкта пошкодженого 

майна у минулому. Зовсім інший – якщо розглянемо втрачену корисність цього майна, тобто 

неотримані прибутки і інші втрачені вигоди від його використання. Важливим є питання, чи 

враховувати і яким чином враховувати фізичний знос і інші фактори знецінення 

пошкодженого майна – що також має безпосередній вплив на результат оцінки. 

Надзвичайно велике значення має те, яким чином буде враховано фактор зміни вартості 

грошей у часі. Адже і витрати на створення та підтримання у придатному стані майна у 

минулих періодах, і потенційні майбутні прибутки від його використання за умови 

відсутності пошкоджень мають бути приведені до дати оцінки, тобто у обох випадках слід 

розрахувати сучасну вартість суми цих грошових потоків. Тому при оцінці вартості збитків 

на сучасну дату оцінки виявляється необхідним дослідження усієї історії створення та 

розгляд перспектив подальшої експлуатації об’єкта, з метою якнайбільш докладного 

дослідження закономірності зміни його вартості в часі, до дати заподіяння шкоди і після неї. 

При аналізі втраченої корисності велике значення має те, наскільки далеко у майбутнє 

відсунутий горизонт прогнозування, адже можна розглядати майбутні втрати власника 

протягом прогнозного періоду різної тривалості. Залежно від цієї тривалості обсяг втрачених 

прибутків буде, очевидно, зовсім різним. Не цілком однозначним є поділ між прямими і 

непрямими збитками: як буде показано нижче, за різних початкових умов оціночної ситуації 

та при використанні різних нормативних баз, ті чи інші специфічні складові загальних 

збитків можуть бути віднесені або до першої, або до другої категорії. Зрештою, при оцінці 

збитків підприємств і діючого бізнесу мають бути враховані змінні у часі ризики 

функціонування об’єктів прибуткової нерухомості, які мають знайти своє адекватне 

відображення у застосованих ставках капіталізації, компаундування або дисконтування, 

відмінних для різних періодів діяльності.  

До того ж слід врахувати, що подальше використання звітів з оцінки вартості збитків 

майже завжди пов’язане з необхідністю участі виконавця оціночних робіт (а іноді – і 

рецензента) у судових засіданнях. Зазвичай оцінка збитків власне і робиться для того, щоби 

обгрунтувати і підтвердити обсяг претензій пошкодованої сторони до винуватця заподіяння 

шкоди. Судові суперечки майже завжди передбачають виконання рецензування, висловлення 

протилежною стороною закидів у неякісній і непрофесійній оцінці або, як мінімум, 

протиставлення виконаному звіту альтернативної оцінки з відмінним результатом. Це 

вимагає від оцінювача великої уважності, акуратності, послідовності при підготовці звіту та, 

іноді, необхідності виконання додаткової роботи по захисту власних висновків. 

Подані вище об’єктивні фактори спричиняють високий ступінь невизначеності 

результату оцінки вартості збитків і викликають небажання багатьох наших колег братися за 

виконання оціночних робіт у цій галузі. Але нині необхідність у виконанні подібних 
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оціночних робіт об’єктивно збільшується, зростаючі потреби ринку оцінки диктуватимуть 

свої вимоги і формуватимуть попит, який має бути задоволений. Цим зумовлена безсумнівна 

актуальність більш глибокого дослідження законодавчо-нормативної і методологічної баз 

незалежної оцінки заподіянних збитків. 

Оскільки національна методологічна база для виконання незалежної експертної оцінки 

вартості збитків нині опрацьована недостатньо, це залишає вітчизняним оцінювачам великий 

простір для вибору підходів і методів оцінки. У низці випадків судження оцінювачів не 

можуть бути підкріплені достатнім науково-методичним обгрунтуванням лише на підставі 

НСО. Але для якісного здійснення економічних вимірювань вибір методологічної і 

нормативної баз має бути належним чином обгрунтований. Тут на допомогу вітчизняним 

оцінювачам може прийти використання міжнародних стандартів оцінки (МСО) та 

закордонних стандартів оцінки країн, у яких вимоги до здійснення оцінки вартості збитків 

опрацьовані більш повно і деталізовано. У тих випадках, коли певні проблемні питання 

визначення розміру збитків у національній нормативній базі оцінки не визначені, або вимоги 

НСО є аж надто загальними, цілком обгрунтованим слід вважати використання МСО та 

закордонних стандартів. Звичайно, їх вимоги не можна розглядати, як обов’язкові для 

вітчизняних оцінювачів – але вони однозначно можуть бути корисними для належного 

обгрунтування вибору оціночних підходів і методів. Відтак безсумнівний інтерес становить 

аналіз описаних у цих документах теоретичних засад, алгоритмів і методик встановлення 

вартості збитків при виконанні економічних вимірювань методами незалежної оцінки. 

Вимоги МСО та закордонних стандартів до виконання оцінки вартості збитків можуть бути 

важливим доповненням до діючих НСО, які становлять підгрунтя національної нормативної 

базі оцінки.  

Законодавчо-нормативна база встановлення вартості відшкодування збитків при 

виконанні економічних вимірювань в Україні. Вимоги Закону України до 

встановлення вартості відшкодування збитків. У законі України "Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"836 його ст. 7 "Випадки 

проведення оцінки майна" говорить, що "Оцінка майна проводиться у випадках, 

встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а 

також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. ...Проведення оцінки майна є 

обов'язковим у випадках: ...визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, 

встановлених законом; в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю 

захисту суспільних інтересів. Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у 

випадках ...визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в 

інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін".  

Важливим для проведення оціночних робіт є формулювання "визначення збитків або 

розміру відшкодування". Воно не може бути інтерпретоване інакше, ніж пряма вказівка на 

те, що поняття збитку не є тотожним поняттю розміру відшкодування. Отже, при здійсненні 

оцінки можуть бути отримані показники вартості заподіяного збитку та вартості 

відшкодування цього збитку, і ці показники можуть бути чисельно неоднаковими. Тому при 

підготовці звіту слід взяти до уваги встановлену Законом України відмінність між цими 

поняттями, які у тексті ст. 7 відокремлені розділовим сполучником сурядності "або". Це 

однозначно свідчить, що Закон розрізняє розміри збитку та його адекватного відшкодування, 

і це дає оцінювачеві підстави звузити обсяг своєї відповідальності. Оцінювач може доказово 

встановити розмір (вартість) збитку, але не обов’язково має визначити такий самий розмір 

його відшкодування – останнє питання лежить не лише у сфері незалежної оцінки, але, 

переважно, у юридично-правовій сфері. При розширеній трактовці цього положення Закону 

можна навіть стверджувати, що розмір збитку є підставою для визначення розміру його 

адекватного відшкодування, але оцінювач може не визначати безпосередньо суму 

відшкодування цього збитку – яка має бути визначена рішенням суду. 
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Надзвичайно цінними для усієї галузі незалежної оцінки є положення Закону, які 

дозволяють і прямо вимагають застосування вимог МСО у тих випадках, коли зміст 

національних стандартів оцінки не висвітлює з достатньою повнотою окремих проблемних 

питань. Це у великій мірі відноситься саме до методології встановлення вартості 

відшкодування збитків, оскільки ця тема недостатньо повно опрацьована у НСО. Зокрема, 

стаття 9 цього Закону України "Методичне регулювання оцінки майна" однозначно 

стверджує, що "Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на 

засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розроблення Фонд державного майна України 

залучає інші органи державної влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільш 

авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи". А стаття 23 "Зміст і напрями 

державного регулювання оціночної діяльності" встановлює, що "Державне регулювання 

оціночної діяльності полягає в забезпеченні формування та розвитку інфраструктури оцінки 

майна в Україні, об'єктивності та законності її проведення, у тому числі – відповідності 

оцінки майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, впровадження в практику 

оціночної діяльності міжнародних норм та правил оцінки майна... Основними напрямами 

державного регулювання оціночної діяльності є: ...сприяння встановленню єдиних норм та 

правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах".  

Таким чином, Закон встановлює певну ієрархію документів законодавчої бази у галузі 

незалежної оцінки, і відповідно до цієї ієрархії опрацювання національних нормативно-

правових актів з оцінки майна в Україні здійснюється на засадах міжнародних стандартів 

оцінки. Це дає оцінювачам незаперечне право спиратися на вимоги МСО у всіх випадках, 

коли змістом НСО не розкриті важливі питання виконання оцінки збитків. 

Вимоги Національних стандартів оцінки до встановлення вартості відшкодування 

збитків. Вимоги до виконання незалежної оцінки розміру відшкодування збитків викладені у 

розділі "Загальні питання" та "База оцінки та порядок визначення вартості" Національного 

стандарту №1 (НСО-1)837. Зокрема, у п. 3 зазначено, що прямі збитки – це "поточна вартість 

витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без 

урахування неотриманих майбутніх вигод". Як бачимо, процитоване вище визначення 

виключає можливість врахування при встановленні розміру прямих збитків неотриманого 

прибутку та інших супутніх і пов’язаних втрат пошкодованої сторони, що виникли внаслідок 

заподіяного збитку – якщо ці втрати можна кваліфікувати як "неотримані майбутні вигоди". 

Зміст цього поняття у НСО-1 не розкритий, і це дає можливість довільної інтерпретації при 

кваліфікації деяких складових наслідкових збитків, які при належному обгрунтуванні 

можуть бути віднесені як до прямих, так і до непрямих збитків. 

Але при цьому НСО-1 жодним чином не торкається питання визначення розміру 

непрямих збитків і не забороняє оцінювачу визначати їх розмір, поряд з встановленням 

розміру відшкодування прямих збитків. Отже, оцінювач має право визначати і першу, і другу 

складові заподіяних пошкодованій стороні збитків, при цьому посилаючись на п. 3 НСО-1 

при визначенні розміру прямих і непрямих збитків. 

НСО-1 прямо не визначає базу оцінки, що має застосовуватися при визначенні розміру 

збитків, але накладає певні обмеження на використання баз оцінки і відповідних видів 

вартості, передбачених цим стандартом. Нагадаємо, що відповідно до п. 3 НСО-1, "база 

оцінки – це комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають 

певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та 

умови використання її результатів". У п. 11 НСО-1 вказано, що "оцінка проводиться із 

застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості або неринковим видам вартості. Вибір 

бази оцінки передує укладанню договору на проведення оцінки майна. Вибір бази оцінки 

залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також 

нормативних вимог. У разі, коли у нормативно-правових актах з оцінки майна, договорі на 
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проведення оцінки майна або ухвалі суду не зазначається вид вартості, який повинен бути 

визначений у результаті оцінки, визначається ринкова вартість". Перелік встановлених 

стандартом неринкових видів вартості подано у п. 19: "До неринкових видів належать 

вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова вартість заміщення (відтворення), 

вартість у використанні, споживча вартість, вартість ліквідації, інвестиційна вартість, 

спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста вартість реалізації, оціночна вартість та інші 

види, порядок визначення яких встановлюється окремими національними стандартами". 

Обмеження використання баз оцінки і відповідних видів вартості при визначенні 

розміру збитків міститься у п. 27 НСО-1: "Спеціальна вартість не може застосовуватися під 

час оцінки об'єкта застави, визначення розміру відшкодування збитків та розміру прямих 

збитків". Інших винятків і обмежень стандартом не передбачено. З цього твердження 

випливає очевидний вислід, що усі інші встановлені цим стандартом бази оцінки і види 

вартості, ринкова та неринкові, можуть застосовуватися для визначення розміру 

відшкодування збитків та, зокрема, розміру прямих збитків. Їх вибір та обгрунтування, таким 

чином, цілковито належать до компетенції оцінювача.  

У п. 32 НСО-1 зазначено наступне: "У разі виникнення необхідності у визначенні 

розміру ймовірного страхового відшкодування оцінка застрахованого майна проводиться з 

урахуванням умов страхування та дотриманням принципів корисності і заміщення. Для 

застрахованого майна, подібного до майна, що продається (купується) на ринку, оцінка 

розміру ймовірного страхового відшкодування проводиться виходячи з характеристики 

майна на дату заподіяння збитків до настання страхового випадку шляхом розрахунку 

прямих збитків. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого 

об'єкта, ймовірний розмір страхового відшкодування оцінюється як відповідна частка 

оцінених прямих збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування". Цей пункт 

стандарту має безпосереднє відношення до визначення розміру збитків, але з його контексту 

зрозуміло, що він стосується виключно застрахованого майна, яке було пошкоджено.  

Дуже цікавою є вимога дотримання базових принципів корисності і заміщення при 

визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування збитків. Набір взаємно 

узгоджених між собою основних принципів аналізу ринкової інформації та виконання 

оціночних процедур є теоретичним підгрунтям, на якому базується загальна теорія оцінки. 

Ці базові принципи вироблено на підставі основних засад ринкової економіки, реальної 

практики та багаторічного досвіду професійної діяльності експертів-оцінювачів. 

Оцінювачами, економістами та аналітиками ринку розроблено струнку систему засад 

визначення оцінки вартості різних видів майна і майнових прав. Систематичний та логічно 

обгрунтований підхід до визначення показників вартості за своєю внутрішньою сутністю є 

близьким до процедури об’єктивного вимірювання, що дає можливість, залежно від 

побажань замовника, виконати оцінку розмаїтих видів ринкової і неринкової вартості. 

Згадаємо, що базові принципи корисності і заміщення відносяться до групи базових 

принципів загальної теорії оцінки нерухомості, пов’язаних із стійкими уявленнями 

користувача. До цієї групи віднесено ті логічні та емпірично визначені взаємозв’язки, 

основою яких є вкорінені у суспільній свідомості раціонально мотивовані стереотипи 

ринкової поведінки, характерні для абстрактного типового споживача. Ця група містить у 

собі наступні принципи: корисності, заміщення та очікування. 

 Принцип корисності (Utility) визначає корисність як здатність об’єктів нерухомості 

задовольняти потреби користувача у певному місці та у певний період часу. Просторова і 

часова прив’язка є важливим моментом, що вказує на економічну залежність споживчої 

цінності нерухомого майна від його локалізації та періоду часу його використання. У 

загальному випадку, об’єкт нерухомості є корисним, а отже, має визначену вартість, лише 

тоді, коли він потрібний будь-якому потенційному власникові для реалізації певної 

економічної функції або задоволення певної потреби. Це може бути навіть чисто 

психологічна потреба у певному рівні комфорту, або у володінні певним майном як 

статусним символом престижу власника. 
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Відповідно до принципу корисності, економічна цінність об’єкта нерухомості 

визначається через значення вартості цього майна на ринку купівлі-продажу подібного 

майна, або через розміри орендної плати, яку користувач згідний сплачувати за володіння 

ним. Перший випадок відповідає можливості застосування порівняльного методичного 

підходу; другий, відповідно, – дохідного. Для нерухомої власності, що здатна приносити 

дохід, можливість цього майна задовільняти потреби споживача вимірюється рівнем потоку 

доходів, який воно може забезпечити у теперішньому і майбутньому часі. Власником 

нерухомості цей потік доходів може розглядатися як приписана об’єкту нерухомості рента, 

тобто певний потік доходів, органічно пов’язаний з об’єктом власності, який генерує цей 

грошовий потік. 

Принцип заміщення (Substitution) проголошує, що вартість об’єкта нерухомої 

ввласності визначається мінімальною (або типовою для ринку) ціною (ринковою вартістю), 

за якою можна придбати аналогічний об’єкт з еквівалентним показником корисності. Таким 

чином, коли інвестор виконує пошук потрібного йому об’єкта, він аналізуватиме потік 

доходів, що забезпечують різні об’єкти з близькими функціональними і споживчими 

характеристиками, якістю та рівнем ризикованості вкладень. Максимальна ціна, яку типовий 

інвестор із здоровим глуздом зможе запропонувати за вибраний ним об’єкт, буде 

визначатися співставленням вартості майбутніх потоків доходів, які зможуть забезпечити 

порівнювані об’єкти власності. З принципу заміщення випливає, що раціонально мислячий 

типовий покупець не сплатить за об’єкт нерухомості більшої суми, ніж мінімальна ціна 

іншого об’єкта нерухомості з такою ж самою корисністю. Сутність принципу заміщення 

також вказує на можливість застосування порівняльного і дохідного методичних підходів.  

Принцип заміщення є базовою основою для методології розрахунку оцінок вартості 

нерухомого майна. Одним із основних понять, що використовуються при розробці методики 

розрахунку на його основі, є значення альтернативних витрат (Opportunity Costs), тобто 

потенційних втрат інвестора внаслідок його відмови від розгляду альтернативних варіантів 

вкладення коштів. У застосуванні до оцінки вартості збитків, це відкриває можливість 

розгляду оцінювачем різних варіантів відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта 

нерухомості з різним обсягом альтернативних витрат. Адже цілком можливою є ситуація, 

коли на дату заподіяння збитку рівень корисності пошкодженого об’єкта нерухомості 

внаслідок зміни ринкових умов з плином часу дещо знизився, у порівнянні з тим рівнем 

корисності, який мав місце на час побудови цього об’єкта. Відповідно, відновлення 

(відбудова) пошкодженого об’єкта у його первісному вигляді може бути визнане економічно 

недоцільним. Тоді власник цього об’єкта може прийняти рішення про його відновлення 

(відбудову) у дещо зміненій версії, яка у більшому ступені відповідає вимогам ринку на дату 

заподіяння збитку.  

Відтак, вказівка на доцільність дотримання базових принципів корисності і заміщення 

при визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування збитків є підставою для 

аналізу іншого варіанта відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта нерухомості, ніж 

первісний варіант. Цей більш відповідний сучасним вимогам ринку варіант, очевидно, може 

характеризуватися іншим (меншим або більшим) обсягом альтернативних витрат. І цей 

фактичний обсяг альтернативних витрат, потрібних для відновлення (відбудови) 

пошкодженого об’єкта нерухомості, виходячи зі змісту п. 32 НСО-1, може бути 

використаний як основа при визначенні розміру ймовірного страхового відшкодування. Цей 

висновок має незаперечне логічне та юридичне обгрунтування: адже власник пошкодженого 

майна здійснює відновлення (відбудову) пошкодженого об’єкта нерухомості не за власним 

бажанням, не з власної ініціативи та не у невимушено обраний ним період часу. Навпаки, 

необхідність відновлення (відбудови) об’єкта виникла внаслідок його пошкодження і 

заподіяння власнику збитків. Відтак, відповідно до діючого законодавства на винуватця 

заподіяння збитків покладається відповідальність за їх відшкодування у розмірі, необхідному 

для приведення пошкодженого майна до стану, у якому це майно перебувало до дати 

заподіяння збитку, з відповідним до цього стану рівнем корисності. Але вимоги п. 32 НСО-1 
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очевидно передбачають можливість розгляду оцінювачем інших варіантів альтернативних 

витрат, тобто розрахунку розміру втрат власника на основі інших альтернативних варіантів 

відновлення (відбудови) пошкодженого об’єкта. Ця можливість не прописана у НСО, але 

вона деталізовано розглядається у МСО і підкріплює викладену вище інтерпретацію змісту 

п. 32 НСО-1, підтверджуючи доцільність розгляду низки альтернативних варіантів при 

визначенні розміру страхового відшкодування, аж до зміни цільового призначення 

пошкодженого майна і земельної ділянки. Нижче при аналізі вимог МСО ми зупинимося на 

глибшому аналізі цієї проблеми.  

Хоча третій базовий принцип з групи базових принципів загальної теорії оцінки 

нерухомості, пов’язаних із стійкими уявленнями користувача, – а саме, принцип 

очікування – не згадано у п. 32 НСО-1 поряд з принципами корисності і заміщення, варто 

приділити йому трохи уваги, оскільки він тісно пов’язаний і включений у одну групу з 

першими двома принципами. Принцип очікування (Anticipation) полягає у встановленні 

значення біжучої, або поточної (на дату оцінки) вартості доходів або інших вигід від 

використання нерухомого майна, які можна одержати в майбутньому від прав власності на 

володіння об’єктом нерухомості. Властиво, принципом очікування визначається можливість 

використання для визначення вартості нерухомого майна вартості тих доходів, які це майно 

може забезпечити в майбутньому. Тобто завдання визначення результату оцінки полягає, 

насамперед, у розрахунку вартості прогнозованих майбутніх грошових потоків у часі з 

використанням закономірностей зміни вартості грошей у часі (The Time Value of Money) та 

приведенням вартості грошових потоків до дати оцінки. Дисконтування (Discounting) – 

процедура визначення нинішньої вартості майбутніх потоків доходів на дату оцінки – є 

основою методу капіталізації доходів, за яким вартість об’єкта нерухомості визначається 

загальною сучасною вартістю очікуваного чистого прибутку від використання матеріального 

активу в теперішньому та майбутньому часі. Згідно принципу очікування, вартість 

нерухомого майна кількісно дорівнює поточній вартості суми дисконтованих майбутніх 

потоків доходів, що їх може забезпечити використання цього майна. З цього принципу 

випливає, що вартість неосвоєної землі, відведеної під забудову, буде визначатися 

капіталізованою величиною прогнозованої орендної плати, яку можна було би одержати від 

використання цієї ділянки за її призначенням у розглянутий найбільш економічно 

ефективний спосіб. З точки зору покупця нерухомості найважливішими чинниками є рівень, 

тривалість та якість майбутнього потоку доходів, який забезпечує йому володіння цим 

майном. Оскільки у майбутньому всі ці параметри очікуваного потоку доходів можуть 

змінюватися, при розрахунку вартості з дотриманням принципу очікування дуже важливо з 

максимально можливою ймовірністю визначити характер та кількісні показники цих змін, 

взявши до уваги можливо більш повний перелік чинників, які можуть спричинити зміни 

характеристик потоків доходів. 

Загалом, зміст процитованого вище п. 32 НСО-1 цілковито узгоджується з вимогами 

міжнародних стандартів (МСО), які переважно розглядають факт заподіяння матеріальних 

збитків як настання страхової події, оскільки вважається, що у більшості випадків 

пошкоджене майно є застрахованим і захищеним від імовірних ризиків страховим полісом. 

Відповідно, заподіяння шкоди майновим правам їх законного власника розглядається як факт 

виникнення права вимоги адекватного відшкодування, що з точки зору теорії незалежної 

оцінки є нематеріальним активом власника. Це стосується, зокрема, прав на об’єкти 

інтелектуальної власності і випадків їх порушення, якщо ці права були захищені діючим 

законодавством у національних юрисдикціях. 

У вітчизняній нормативній базі оцінки заподіяння збитків у сфері використання 

об’єктів інтелектуальної власності розглядається у НСО-4838. У його загальній частині, п. 1, 

зазаначено, що "Національний стандарт № 4 є обов'язковим для застосування суб'єктами 

оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а 

                                                             
838 Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності: 

Постанова Кабінету міністрів України № 1185 від 03. 10. 2007 р.  
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також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. 

Стандарт може застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з 

неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності".  

У розділі НСО-4 "Особливості деяких етапів проведення оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності та визначення розміру збитків, пов'язаних з неправомірним 

використанням об'єкта права інтелектуальної власності", п. 26, викладено вимоги до 

встановлення розміру збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної 

власності. На відміну від п. 3 НСО-1, який для випадку заподіяння шкоди матеріальним 

об’єктам забороняє врахування при встановленні розміру відшкодування прямих збитків 

майбутніх вигід, зоокрема – неотриманого прибутку, у випадку порушення прав 

інтелектуальної власності п. 26 НСО-4 вимагає розраховувати розмір збитків при порушенні 

права інтелектуальної власності саме на основі аналізу прибутку (доходу), недоотриманого 

власником майнових прав. У п. 26 НСО-4 стверджується буквально наступне: "Розмір 

збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності визначається 

станом на дату оцінки із застосуванням оціночної процедури накопичення прибутку 

(доходу), який не отримав суб'єкт права інтелектуальної власності та/або ліцензіат внаслідок 

неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів 

виробництва та / або реалізації контрафактної продукції". Це твердження дає оцінювачу 

повне право використання дохідного підходу, з усіма його інструментами і методами, 

відповідними до конкретної оціночної ситуації. Так, якщо "виходячи з обсягів виробництва 

та / або реалізації контрафактної продукції" порушником майнових прав були незаконно 

отримані певні грошові потоки прибутків, ця вимога НСО-4 дає підстави розглядати їх як 

потоки прибутків, недоотримані легальним власником майнових прав. Якщо на дату оцінки 

збитку порушення законних прав власника продовжується, очевидним чином виникає право 

оцінювача розглядати період, коли грошові потоки прибутків були та, імовірно, будуть 

недоотримані легальним власником майнових прав, у минулому та майбутньому часі, аж до 

моменту припинення порушення прав власника. Відповідно, для визначення розміру 

адекватного відшкодування збитків оцінювачем можуть бути використані оціночні 

процедури капіталізації цих потоків прибутків, з врахуванням відомих закономірностей 

зміни вартості грошей у часі та приведенням вартості грошових потоків до дати оцінки 

шляхом виконання операцій дисконтування чи компаундування. 

Очевидно, що встановлена у НСО-4 норма у повній мірі стосується також усіх супутніх 

і пов’язаних втрат пошкодованої сторони, що виникли внаслідок заподіяного матеріального 

збитку, якщо ці супутні і пов’язані втрати мають нематеріальний характер, тобто є наслідком 

порушення майнових прав легального власника. Нагадаємо, що при визначенні розміру 

прямих збитків п. 3 НСО-1 забороняє включення до суми прямих збитків втрат від прибутків, 

недоотриманих легальним власником майнових прав. Але такі втрати, безперечно, є 

непрямими збитками цього власника, і національна нормативна база оцінки України не 

забороняє визначення розміру цих непрямих збитків. Власне, п. 26 НСО-4 відкриває 

можливість розрахункового встановлення розміру подібних непрямих збитків з 

застосуванням дохідного підходу. У цьому пункті прописана методична основа для 

розрахунку збитків при порушенні майнових прав на використання нематеріального активу у 

вигляді прав на об’єкти інтелектуальної власності на основі дохідного підходу. Не підлягає 

сумніву, що за прямою аналогією ця методика може бути використана також і для оцінки 

збитків від порушення інших законних майнових прав пошкодованої сторони – наприклад, 

права на отримання власником прибутку від його діючого (до дати заподіяння збитку) 

бізнесу. 

У п. 29 НСО-4 сформульовані вимоги до рецензування звітів про оцінку майнових прав 

інтелектуальної власності та визначення розміру збитків, пов'язаних з неправомірним 

використанням об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому пункті вказано, що 

рецензування таких звітів проводиться відповідно до вимог Закону України "Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", НСО-1 та НСО-4. Це 
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означає, що рецензування звітів про оцінку у таких випадках здійснюється на загальних 

засадах, і у цьому питанні не існує будь-яких спеціальних вимог чи обмежень. 

Вимоги нормативних актів нижчого рівня до встановлення вартості 

відшкодування збитків. В Україні існують також підзаконні (підстандартні) нормативні 

акти нижчого рівня, які більш детально регулюють виконання оцінки розміру збитків. Ці 

нормативні акти містять більш повний і точніше конкретизований набір вимог до 

обгрунтування і виконання оціночних процедур. Вказані документи стосуються окремих 

галузей оцінки збитків, об’єднаних за принципом єдності права власності (майно державне, 

комунальне або інше, з державною чи комунальною часткою), або за принципом 

однорідного виду майна (оцінка колісних транспортних засобів).  

Одним з таких нормативних актів є "Порядок визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей"839, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116. Цей документ є діючим 

на дату підготовки цієї роботи. Він встановлює механізм визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних 

металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей. Згідно до п. 2, "Розмір збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається шляхом 

проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів оцінки. У разі 

визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, 

територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) часткою в 

статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається відповідно до методики 

оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України". Як випливає з процитованого 

вище п. 2, цей порядок визначення розміру збитків стосується лише майна, що належить 

державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною (комунальною) 

часткою в статутному (складеному) капіталі. Таким чином, вимоги документа не 

розповсюджуються на майно фізичних осіб та юридичних осіб, у статутному капіталі яких 

відсутня державна або комунальна частка. Це потрібно брати до уваги, коли вирішуються 

оціночні задачі по визначенню розміру збитків. 

Пізніше вказаний "Порядок визначення розміру збитків..." був доповнений додатковим 

роз’ясненням, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 34 "Про 

внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей"840. Найважливішим у цьому доповненні є п. 8, 

відповідно до якого "у разі розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 

цінностей, що підлягають списанню на видатки у міру відпуску їх у виробництво або 

експлуатацію (в установах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, – у міру їх 

придбання) та обліковуються лише у кількісному виразі, розмір збитків визначається  

виходячи з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшених пропорційно 

фактичному зносу, але не нижче ніж на 50 відсотків ринкової ціни". Цей п. 8, з врахуванням 

його обмежень, дає підстави для застосування бази ринкової вартості та порівняльного 

методичного підходу, оскільки цим п. 8 однозначно вимагається використання ринкових цін 

на аналогічні матеріальні цінності.  

Найцікавішою є згадка про необхідність зменшення цієї ринкової вартості 

"пропорційно фактичному зносу", тобто використання при оцінці показника залишкової 

вартості заміщення / відтворення з вирахуванням зносу (за термінологією МСО – 

амортизованої відновної вартості). Принципово важливим обмеженням є вимога не 

використовувати при оцінці збитку коефіцієнт зменшення ринкової вартості, менший за 50%. 

На жаль, у документі не вказано, який саме показник фактичного зносу мається на увазі – 

лише фізичний знос, чи накопичений знос за усіма відомими видами зносу. Це залишає 

                                                             
839 Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України № 116 від 22. 01. 1996 р.  
840 Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України № 34 від 20. 01. 1997 р.  
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оцінювачеві певний простір для інтерпретаційного трактування вимог п. 8, відповідно до 

його власного розуміння контексту цієї норми. У всякому разі, цілком зрозуміло, що 

коефіцієнт зменшення ринкової вартості має бути застосований, і він не може 

перевищувати 0,5.  

Практично це означає, що для дуже старих об’єктів оцінки, які на дату заподіяння 

збитку перебували у задовільному чи незадовільному стані, вартість відшкодування збитку 

може бути набагато вищою, ніж у випадку застосування реального коефіцієнта зносу. 

Наприклад, якщо показник фактичного зносу пошкодженого об’єкта оцінки становить 80%, а 

відсоток його придатності, відповідно, 20%, то відповідно до вимог п. 8, значення показника 

залишкової вартості заміщення/відтворення з вирахуванням зносу буде визначатися не з 

фактичним коефіцієнтом 0,2 від ринкової вартості, а з коефіцієнтом 0,5. Для великих 

промислових і громадських об’єктів, побудованих до проголошення незалежності України, 

ця різниця може виявитися дуже суттєвою, і її неодмінно слід брати до уваги при оцінці 

розміру відшкодування збитку. При цьому не варто забувати, що розглянуті вище спеціальні 

вимоги та обмеження "Порядку визначення розміру збитків..." стосуються лише 

пошкодженого майна, що належить державі, територіальній громаді або суб'єкту 

господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі – 

тоді як попередньо проаналізовані вимоги НСО розповсюджуються на усі види майна і 

майнових прав.  

Ще одним нормативним актом нижчого рівня, який встановлює вимоги до виконання 

оцінки розміру збитків при використанні колісних транспортних засобів (КТЗ), є Методика 

товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів841. У її розділі II. "Бази 

оцінки КТЗ", п. 2.4, подано визначення показника вартості матеріального збитку (реального 

збитку). Він визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі 

пошкодження або розукомплектування КТЗ, з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких 

зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ 

(втрати товарної вартості). З більшими подробицями вимоги до виконання оцінки розміру 

відшкодування збитку викладено у розділі VIII. "Визначення вартості матеріального збитку, 

завданого власнику КТЗ". Зокрема, п. 8.1 стверджує, що "Для визначення вартості 

матеріального збитку, завданого власнику КТЗ, застосовуються витратний підхід і метод 

калькуляції вартості відновлювального ремонту". Згідно п. 8.4, "До вартості матеріального 

збитку, який визначається під час оцінки, не включаються витрати власника КТЗ, пов'язані з 

транспортуванням, зберіганням КТЗ, оплатою за експертні дослідження, поштовими 

витратами, з викликом сторін для технічного огляду КТЗ та іншими витратами. У разі 

визначення вартості матеріального збитку враховується фактичний технічний стан складових 

частин КТЗ до події (ДТП, страховий випадок, стихійне лихо, протиправні дії, 

розукомплектування тощо). Принцип економічної доцільності операції ремонту (заміни) 

окремого складника КТЗ (включаючи кузовні складники) полягає в тому, що економічно 

доцільною є та операція заміни чи ремонту, яка є економічно привабливіша у разі 

одночасного дотримання принципів технічної можливості ремонту та відновлення права 

особи користуватися КТЗ в тому технічному стані та з такими самими споживчими 

властивостями, які мали місце до пошкодження". 

З 21 жовтня 2019 р. Методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних 

транспортних засобів було востаннє оновлено. Зміни затверджені спільним наказом 

Мін'юсту та Фонду держмайна.842 Від цього часу Методика чітко визначає, що є аварійним, 

                                                             
841 Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Затверджено Наказом 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24. 11. 2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24. 07. 2009 № 1335/5/1159). 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 р. за № 1074/8395.  
842 Зміни до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. Затверджено Наказ 

Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 21 жовтня 2019 року № 3107/5/1033. 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2019 р. за № 1129/34100.  
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експлуатаційним та корозійним пошкодженнями, а також дає визначення місцевої й 

наскрізної корозії. Розширено перелік документів, які власник КТЗ має надати на вимогу 

оцінювача (експерта) для виконання оцінки. Від цієї дати додатково потрібно надати рахунок 

на проведення ремонтних робіт зі спеціалізованої станції технічного обслуговування, дані 

дефектування, діагностики тощо. Крім того, зміни торкнулися формули розрахунку 

середньої ринкової ціни КТЗ. З'явився альтернативний метод обчислення вартості утилізації 

КТЗ. Така вартість може визначатися як сума ринкової вартості технічно справних 

складників та вартості металобрухту складників, які залишилися, або із застосуванням 

методу питомої ваги окремої складової КТЗ від ринкової вартості КТЗ. У разі визначення 

вартості матеріального збитку враховується фактичний технічний стан складових частин 

КТЗ до події (ДТП, страховий випадок, стихійне лихо, протиправні дії, розукомплектування 

тощо). Враховується також принцип економічної доцільності операції ремонту (заміни) 

окремих запчастин (включаючи кузовні), який полягає в тому, що економічно доцільною є та 

операція заміни чи ремонту, яка є економічно привабливіша у разі одночасного дотримання 

принципів технічної можливості ремонту та відновлення права особи користуватися КТЗ в 

тому технічному стані та з такими самими споживчими властивостями, які мали місце до 

пошкодження. 

Не можна залишити поза увагою також положення "Методики оцінки майна"843, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Пункт 4 

цієї методики підкреслює доцільність застосування вимог МСО: "Незалежна оцінка майна 

проводиться відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень цієї 

Методики та міжнародних стандартів оцінки". Відповідно до вимог п. 1 цієї Методики, з її 

застосуванням проводиться визначення ...розміру збитків, що призвели до завдання майнової 

шкоди державі, територіальній громаді або суб’єкту господарювання з державною часткою 

(часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення 

фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна. Але ця Методика не застосовується 

у випадках відшкодування збитків, передбачених Земельним кодексом України, які 

відшкодовуються відповідно до "Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам".844  

Цей Порядок цікавий тим, що у ньому стверджується, що відшкодуванню підлягають, 

зокрема, "...інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, 

включаючи і неодержані доходи, якщо вони обгрунтовані", та міститься визначення 

неотриманого доходу. Відповідно до п. 3, "Неодержаний доход – це доход, який міг би 

одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який 

він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, 

погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим 

призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, 

установ, організацій та громадян".  

Існують також методики визначення збитків, що використовуються у судовій 

експертизі і входять до Реєстру її затверджених методик, але вони не застосовуються у 

незалежній оцінці з огляду на їх виключно відомчий характер та недоступність оцінювачам 

через відсутність цих документів у відкритому доступі. Нормативною базою незалежної 

оцінки використання цих спеціалізованих відомчих методик визначення збитків не 

передбачено. 

Висновки з аналізу законодавчо-нормативної бази України для встановлення 

вартості відшкодування збитків. Як висновок з проведеного аналізу, можна впевнено 

констатувати факт, що НСО та підстандартні нормативні акти України не приділяють 

особливо великої уваги питанням методології визначення розміру збитків. Хоча на тему 

                                                             
843 "Методика оцінки майна", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. 

№ 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224).  
844 Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету 

Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 р.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF
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методичних засад оцінки збитків у тексті НСО написано небагато, уважний аналіз цитованих 

вище положень дає підстави для формулювання деяких важливих висновків. 

По-перше, при оцінці розміру збитків НСО не забороняють використання жодних баз 

оцінки, ринкової і неринкових, і відповідних видів вартості, окрім бази оцінки спеціальної 

вартості. 

По-друге, НСО виключають можливість врахування при встановленні розміру 

відшкодування прямих збитків втрати імовірних майбутніх вигід, зокрема – неотриманого 

пошкодованою стороною прибутку. Але у НСО не розглядаються питання визначення 

розміру непрямих збитків, і не забороняється визначати їх розмір, поряд з встановленням 

розміру відшкодування прямих збитків. При цьому принципи розподілу збитків на прямі та 

непрямі у НСО не розглядаються. 

По-третє, при оцінці розміру ймовірного страхового відшкодування НСО вимагають 

здійснювати оцінку застрахованого майна з урахуванням умов страхування та дотриманням 

базових принципів корисності і заміщення. Це дає незаперечні підстави для обгрунтування 

застосування порівняльного та дохідного підходів при проведенні подібних оціночних робіт.  

По-четверте, при визначенні розміру збитків, пов'язаних з використанням об'єкта права 

інтелектуальної власності НСО вимагають розраховувати розмір збитків на основі аналізу 

прибутку (доходу), недоотриманого власником майнових прав внаслідок неправомірного 

використання об'єкта права інтелектуальної власності, виходячи з обсягів виробництва та/або 

реалізації контрафактної продукції. 

Ті нечисленні вимоги, які було розглянуто вище, не суперечать вимогам МСО, але у 

МСО вимоги до оцінки розміру збитків прописані набагато детальніше і з більшою 

повнотою. Це робить обгрунтованим використання МСО вітчизняними оцінювачами у тих 

випадках, коли певні проблемні питання визначення розміру збитків у національній 

нормативній базі оцінки не визначені. 

Законодавчо-нормативна база встановлення вартості відшкодування збитків у 

міжнародних стандартах МСО IVS 2017. Натомість сучасні вимоги міжнародних 

стандартів оцінки (МСО) приділяють більше уваги методології економічних вимірювань 

вартості збитків. Право вимоги вішкодування збитків переважно розглядається як 

нематеріальний актив. Наприклад, п. 20.10 стандарту IVS 210 "Intangible Assets", який 

входить до пакета МСО-2017, говорить, що оцінка нематеріальних активів проводиться для 

різних цілей. До компетенції та відповідальності оцінювача належить <правильне> 

розуміння мети оцінки та вирішення питання, яким чином слід оцінювати нематеріальний 

актив – окремо чи згруповано з іншими активами. Неповний перелік прикладів обставин, які 

включають компонент оцінки нематеріальних активів, наведений нижче: ... (c) Нематеріальні 

активи можуть бути предметом судового розгляду, що вимагає аналізу оцінки за таких 

обставин, як спори акціонерів, розрахунки збитків та розірвання шлюбу (розлучення)845.  

При цьому у наступному розділі 30 "Bases of Value" ("Бази оцінки") зазначено, що 

"Відповідно до IVS 104 "Bases of Value" ("Бази оцінки"), при оцінці цих нематеріальних 

активів оцінювач повинен вибрати відповідну(-і) базу(-и) оцінки. Часто оцінка 

нематеріальних активів здійснюється з використанням баз оцінки, що визначені суб’єктами / 

організаціями, відмінними від IVSC (деякі приклади з яких згадано в IVS 104, а оцінювач 

повинен розуміти та дотримуватися вимог нормативних актів, судової практики та інших 

інтерпретаційних рекомендацій щодо цих баз оцінки на дату оцінки). 

У МСО-2017 згадка про визначення вартості збитків іститься також у IVS 410 

"Development Property" ("Нерухоме майно з потенціалом розвитку"), п. 20.2. У ньому 

вказано, що оцінка нерухомого майна у розвитку може знадобитися для різних цілей, і 

відповідальністю оцінювача є <правильне> розуміння мети оцінки. Неповний перелік 

прикладів обставин, які можуть вимагати оцінки нерухомості у розвитку, містить підпункт 

                                                             
845 IVS 2017. International Valuation Standards 2017. General Standards. IVS 103. Reporting. International Valuation 

Standards Council, 2017, с. 59.  
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(d): для судових процесів, які потребують аналізу оцінки за таких обставин, як спори 

акціонерів та підрахунок збитків. 

МСО EVS 2016. Європейські стандарти оцінки TEGoVA (The European Group 

of Valuers' Associations, Європейська група спілок оцінювачів) EVS 2016 значно більш повно 

регламентують питання вибору бази оцінки та розкриття особливостей виконання оцінки 

збитків846.  

У EVS 2 "Valuation Bases Other than Market Value" ("Бази оцінки, відмінні від ринкової 

вартості") детально розглядаються такі види вартості, як Special Value (спеціальна вартість); 

Investment Value (інвестиційна вартість); Mortgage Lending Value (вартість іпотечного 

кредитування); Insurable Value (страхова вартість); Values for Local and National Taxation 

Purposes (Вартість для цілей місцевого та національного оподаткування); Values 

for Compulsory Purchase and/or Compensation (Вартість обов'язкового придбання та / або 

компенсації). Тут ми можемо бачити придатні для оцінки збитків неринкові види вартості, 

які відсутні у переліку баз оцінки НСО-1. 

У розділі 8 "Insurable Value" ("Страхова вартість") EVS 2 наголошується, що цей вид 

вартості означає суму, зазначену у страховому договорі, який стосується цього майна, 

оскільки відповідальність страховика розповсюджується на заподіяні збитки і фінансову 

шкоду, завдані страхувальнику ризиками, визначеними у договорі страхування, що 

стосується цього майна. Коли оцінювач отримує завдання оцінити страхову вартість, він 

повинен визначити показник вартості, яка забезпечить належне страхове покриття 

пошкодженого майна. У п. 8.2 відзначається, що коли страхова вартість виявляється меншою 

за збиток і фінансові збитки, заподіяні при виникненні ризику, то страхувальник несе 

невідшкодовувані втрати. 

 У п. 5.8 EVS 4 "The Valuation Process" ("Процес виконання оцінки") відмічено, що 

оцінювачу може знадобитися зробити спеціальні припущення при виконанні оцінки на 

основі спеціальних попередніх умов, висловлених замовником. Такі ситуації можуть 

включати, зокрема, припущення, що забезпечують основу для оцінки майна, пошкодженого 

вогнем та особливі припущення при оцінці торгового майна.  

До пакета Європейських стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016 входить частина 

1B "Еuropean valuation guidance notes" ("Європейські рекомендації з оцінки"). У структурі 

пакета EVS 2016 міститься European Valuation Guidance Note (Європейська рекомендація з 

оцінки) EVGN 4 "Assessment of Insurable Value and Damages" ("Оцінка страхової вартості та 

збитків"). Буде доцільним процитувати найважливіші положення цього документа. 

У п. 1.1 вказано, що ця рекомендація призначена для використання як загальне 

керівництво при оцінці страхової вартості та вартості збитків від пошкодження нерухомого 

майна. Цей документ не враховує деталізовані законодавчі норми чи положення, що 

стосуються конкретної країни, чи спеціальні умови, встановлені страховою компанією. 

П. 1.4 стверджує, що оцінювач має оцінити вартість ремонту (відновлення) 

пошкоджених або зруйнованих будівель (майна), як підстави для визначення розміру 

страхового відшкодування у разі їх пошкодження або знищення. За винятком випадків, коли 

договір страхування прямо визначає максимальну відповідальність страховика через повне 

покриття вартості збитків, розмір компенсації обмежується страховою сумою, навіть якщо 

вона не може бути достатньою для повного відшкодування. У разі збитку від повної втрати 

майна страховик виплатить лише, як максимум, страхову суму. Тому при оцінці важливо 

ретельно і коректно розраховувати показник вартості заподіяних збитків, однак розглядати 

договірні обмеження покриття збитків не входить до завдання оцінювача. 

Відповідно до п. 1.5, у разі часткової втрати майна (тобто, коли зруйнована лише 

частина будівлі), страховики зазвичай виплачують, як максимум, відсоток від суми страхової 

премії, яку зазначено в страховому полісі. Оцінювач має оцінити вартість реконструкції 

(ремонту) і таким чином сприяти визначенню відносної частини страхової вартості.  

                                                             
846 EVS 2016. European Valuation Standards 2016. Eighth edition. The European Group of Valuers’ Associations 

(TEGoVA).  
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Згідно п. 1.8, може знадобитися оцінка у зв'язку з коригуванням розміру збитків після 

висловлення претензії на виплати відшкодування за існуючим полісом, а також при 

виявленні розміру будь-яких збитків, пов’язаних з причиною позову. Критерії відновлення 

можуть бути визначені в договорі страхування. Хоча зміст цього параграфа має відношення 

до коригування розміру збитків і розрахунку вартості збитків, вимоги, викладені в EVS 3 

"The Qualified Valuer" ("Кваліфікований оцінювач") щодо наявності відповідного досвіду, 

включаючи підтверджену кваліфікацію, потрібну для визначення вартості у страхових 

договорах та розрахунків розміру збитків, є підставою для вибору спеціаліста, відповідного 

для виконання такої роботи. У багатьох випадках оцінювач повинен також оцінити ринкову 

вартість оренди як порівнянну вартість використання приміщення для тимчасового 

користування страхувальником. Незважаючи на будь-які обмеження щодо компенсації, 

компенсація за певних обставин також буде оцінюватися на основі ринкової вартості. У 

деяких випадках оцінювачу повинні допомагати особи, які детально обізнані щодо вартості 

спеціальних предметів <обладнання>, а також складних конструкцій та установок. 

Загальне правило полягає в тому, що оцінювач повинен "зібрати всю відповідну 

інформацію та здійснити усі перевірки, які він вважає необхідними", очевидно в межах і за 

згодою страхової компанії. Це означає, що оцінювач повинен розглянути можливість 

придбання/збирання додаткової інформації в разі необхідності, якщо його спеціальні знання 

обмежені. Прикладами можуть бути експертиза в області статичних розрахунків 

<навантажень>, спеціальних технічних конструкцій, геотехнічних досліджень, споруд 

історичних пам’ятників, художніх творів, будівель з особливою архітектурною цінністю, 

тощо.  

У п. 1.9 вказано, шо коли основою для визначення вартості покриття збитків має бути 

повне відновлення, оцінювач повинен оцінити повний розмір будь-якої потенційної втрати, 

як правило, з посиланням на відновлення прав на пошкоджене майно – по суті, це оцінка 

вартості витрат <на відновлення>, а не вартості майна. Оскільки така втрата зазвичай 

стосується пошкодження будівель, щоб зробити точну оцінку вартості відновлення оцінювач 

поряд з відповідними навичками оцінки повинен мати досконалі знання будівель і 

будівельних технологій, обмежень і <пов’язаних супутніх> витрат. 

У розділі 3. "Definitions" ("Термінологія") EVGN 4 подано визначення найважливіших 

термінів, дотичних до визначення розміру збитків. Вибірково процитуємо деякі з них. 

П. 3.2. Заподіяння збитку (Damage) означає фізичне пошкодження, втрату, знищення 

або перешкоджання чи втрату можливості користування матеріальними активами, у тому 

числі – перебудову (переобладнання), посягання на власність, перешкоджання або 

протиправне втручання у здійснення права власності. 

П. 3.3. Якщо основою оцінки є відновлення (reinstatement), принцип полягає в заміні 

того, що було пошкоджено або знищено, <з приведенням майна> до стану, який був до події 

<дати заподіяння збитків>. Це не має покривати удосконалення або розширення <площ>, за 

винятком випадків, коли такі зміни вимагаються на даний момент за законом або 

нормативними регулюючими актами. Відновлення у разі знищення майна означає 

відновлення майна з його приведенням до стану, адекватного, але не кращого або більшого, 

ніж його стан, коли воно було новим. Відновлення у разі пошкодження майна означає 

відшкодування пошкодження та відновлення пошкодженої частини майна до стану, що є 

практично таким самим, який був на дату пошкодження, але не кращий і не більший, ніж 

його стан, коли воно було новим.  

П. 3.4. Відновлення, ремонт та реставрація (Rebuilding, repair and restoration) в 

контексті відновлення означає заміну (ремонт) методами або матеріалами, які задовольняють 

вимоги до сучасного будівництва, протипожежні вимоги та інші <нині діючі> нормативні чи 

законодавчі акти. Сюди також включаються витрати на знесення, очищення, відновлення, 

рекультивацію земельної ділянки, логістичну підтримку, а також усі професійні та 

передбачені законом збори, що виникли при реконструкції. 
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П. 3.5. Власність (Property) означає землю та будівлі на її поверхні, під або над 

поверхнею, у тому числі – труби, кабелі та інші комунікації, які підключаються до     

<об’єкта нерухомого> майна. 

П. 3.6. Вартість заміщення (Replacement cost) визначається як вартість заміни 

пошкодженого майна з матеріалами аналогічного виду та якості, без будь-яких відрахувань 

на знос і амортизацію. Якщо оцінювачу поставлена задача визначити амортизовану вартість 

заміщення (залишкова вартість заміщення з вирахуванням зносу), або якщо це доцільно, тоді 

оцінювач повинен оцінити вартість заміщення майна як нового, а потім вирахувати суму 

знижки на <знецінення внаслідок> старіння та вплив зносу конструкції. Цей показник 

покриття збитків прирівнюється до заміни будівлі у стані, в якому вона перебувала до дати 

заподіяння збитку, а не до її заміни на нову будівлю. 

П. 3.7. Капітальний ремонт (Major renovations) визначений згідно з Директивою 

2010/31/EU "Енергетична ефективність будівель". Капітальний ремонт означає 

реконструкцію будівлі, де: (a) загальна вартість реконструкції, що стосується 

огороджувальної конструкції будівлі або технічних систем будівлі, перевищує 25% вартості 

будівлі, без урахування вартості земельної ділянки, на якій розташована будівля; або 

(b) понад 25% поверхні огороджувальної конструкції будівлі піддається реконструкції. 

Держави-члени ЄС можуть вибрати варіант (а) або (b). 

П. 3.8. Стихійні лиха. Пошкодження в результаті: повені; бурі; зсувів та лавин; 

штормів; землетрусів; вивержень вулканів. Страховий платіж може бути зменшений або 

навіть виключений, якщо розмір збитку повністю або частково зумовлено наступними 

факторами: надто слабка конструкція, враховуючи умови, яким будівля або компонент могли 

очікувано піддатися; відсутність належного технічного обслуговування; відсутність нагляду; 

страхувальник несе відповідальність за невжиття заходів для мінімізації розміру шкоди 

(треба враховувати компетентність страхувальника в цьому відношенні). 

П. 3.9. Інші небезпеки: пожежа; вода; біологічні фактори, включаючи комах, гризунів 

тощо; крадіжка та зловмисне пошкодження; терористичні акти; інші збитки, напр. вибухи, 

удари, механічні пошкодження, перевантаження тощо. 

 П. 3.16. Пошкодження від пожежі (Fire damage) – наслідки пожежі, тобто полум'я, що 

виходить з-під контролю, раптові та непередбачені забруднення продуктами горіння, вибух, 

блискавка (якщо предмет був безпосередньо вражений блискавкою і чітко позначений нею), 

коротке замикання або інші електричні явища чи інші подібні пошкодження, падіння літаків 

або падіння частин літаків. 

П. 3.17. Пошкодження водою (Water damage) – включаючи інші рідини, газ або 

порошок. Пошкодження в результаті раптових і непередбачених витоків з трубопроводів, 

включаючи інженерне обладнання у будівлі. Це пошкодження, пов'язані з тріщинами, 

витоками або переливами, просочуванням води або інших рідин із зовнішніх трубопроводів, 

просочуванням води через отвори або інші витоки. Пошкодження конструкцій у будівлі 

внаслідок перерахованого вище. Пошкодження в будівлі <через потрапляння води> 

безпосередньо з землі внаслідок опадів, танення снігу або льоду, якщо це є результатом 

підйому рівня води, що піднімається над найнижчим рівнем підлоги, витікає з вогнегасника 

чи системи пожежогасіння, чи лінії подачі від головного запірного клапана системи 

пожежогасіння всередині будівлі. 

П. 3.18. Крадіжка та зловмисне пошкодження (Theft and malicious damage) – обмежено 

предметами у будівлі. Оцінювач повинен описати фактичний інцидент і має бути 

ознайомлений зі специфікаціями та обмеженнями у страховому полісі. Повинні бути вказані 

відповідні обставини та відповідальна особа. Особливу увагу слід приділяти дверям, вікнам 

та іншим отворам, що ведуть до приміщення. Оцінювач повинен переконатися, чи було 

повідомлено в поліцію про інцидент, тоді не можна входити в приміщення без наданого 

дозволу. Звіт виконується як при звичайних збитках. 

П. 3.19.1. Повна вартість відновлення (Full rebuilding value) – це вид страхування 

будівель, що покриває вартість відновлення будівлі на суму, що відповідає вартості 
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реконструкції. Страхова вартість визначається і фіксується страховиком (або його 

професійним оцінювачем) і повинна бути передбачена страховим полісом. Будь-яке 

розширення <площ> чи зміни, що впливають на значення вартості будівлі, повинні бути 

повідомлені страховику, щоби вони були покриті страхуванням. Якщо страховика не 

повідомлено про це, буде забезпечено відшкодування лише тієї частини шкоди, яка 

відповідає значенню вартості до реконструкції.  

П. 3.19.2. Повна вартість заміщення (Full replacement cost) – це сума, що підлягає 

сплаті, обмежена страховою вартістю, яку зазначено в страховому полісі. Якщо застраховане 

майно знищено, страхова компанія зобов'язана повністю замінити або відбудувати майно без 

будь-яких відрахувань на амортизацію. Щоб отримати повну вартість заміщення майна, 

понад показник страхової вартості, страхова компанія, як правило, стягує річну плату у 

розмірі близько 10% до 20% більшому, ніж для покриття фактичної грошової вартості. 

П. 3.19.3. Гарантована вартість заміщення (Guaranteed replacement cost) – це сума, що 

підлягає сплаті, обмежена страховою вартістю, яку зазначено у страховому полісі. Але якщо 

збиток перевищує цей ліміт, вказаний у страховому полісі, страхова компанія зобов’язана 

повністю замінити або відбудувати майно без будь-яких відрахувань на амортизацію (знос). 

Страховики обмежують суму, яку вони виплачують на заміщення або відновлення майна, як 

правило, показником не більше ніж на 20% вищим від суми, на яку майно є застрахованим. 

Якщо вартість <знищеної> нерухомості перевищує рівень покриття, поліс не буде покривати 

цю суму – навіть якщо страхувальник вважає, що має отримати гарантовану вартість 

заміщення. 

П. 3.19.4. Повне покриття (Full coverage) – будь-яка форма страхування, яка передбачає 

повну оплату (наприклад, без обмежень франшизи або перестрахування) всіх збитків, 

спричинених застрахованими ризиками. 

П. 3.20. Страхування першого збитку (First loss insurance) – це вид страхування майна 

та інтересів (майнових прав), який покриває збитки в межах початково зазначеної страхової 

суми. Не дає підстав вимагати страхового відшкодування понад цю суму. 

П. 3.21. Фіксована сума (Fixed sum) – страхова сума, що встановлюється 

страхувальником і обумовлюється у страховому полісі. Страхова сума, як мінімум, повинна 

відповідати можливості повторного придбання майна, щоб уникнути недострахування. 

П. 3.22. Під вартістю повторного придбання (Reacquisition value) розуміють витрати на 

повторне придбання відповідного предмета страхування на дату його пошкодження. Якщо 

страхова сума є нижчою, ніж вартість повторного придбання, буде забезпечено 

відшкодування тієї частини збитку, що відповідає співвідношенню між страховою сумою та 

вартістю повторного придбання (недострахування). 

П. 3.23. Вартість реконструкції (Reconstruction value) розуміється як вартість 

реконструкції (відбудови) відповідної (або практично відповідної) будівлі на місці 

пошкодження на дату пошкодження. Додаткові витрати у зв'язку з методами (технологіями) 

будівництва та обладнання, які не відповідають <раніше> існуючим методам будівництва, не 

включаються при розрахунку вартості реконструкції. 

П. 3.24. Особливі предмети (Special items), такі як історичні будівлі, твори мистецтва, 

об'єкти з особливою архітектурою, тощо. У таких випадках оцінювач повинен розглянути 

можливість допомоги осіб, які володіють детальним знанням вартості таких предметів. 

Короткі визначення розглянутих вище понять також можна знайти у розділі "Словник" 

("Glossary") на с. 355 МСО EVS 2016. Перелічені вище визначення термінів можуть бути 

цілком включені у розділ "Термінологія" звіту при виконанні оціночних робіт збитків, 

оскільки зміст цих понять далеко не завжди достатньо повно розкритий у документах 

національної нормативної бази оцінки.  

У розділі 4. Recommendations ("Рекомендації") EVGN 4 "Assessment of Insurable Value 

and Damages" ("Оцінка страхової вартості та збитків") міститься низка конкретних вказівок, 

що стосуються особливостей виконання оцінки збитків. Вони, безперечно, є корисними і для 

вітчизняних оцінювачів – особливо зважаючи на факт, що цей вид оціночних робіт 
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практично не врегульований національними стандартами. Нижче вибірково розглянемо деякі 

положення цього розділу Європейських стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016.  

Насамперед, у п. 4.1 стверджується, у процесі виконання оцінки статус оцінювача, з 

уточненням, чи діє він у зовнішніх умовах незалежної дієздатності, із зазначенням 

корпоративної чи особистої ідентичності, або як внутрішній оцінювач компанії, слід чітко 

повідомляти залученим сторонам, як це зазначено в EVS 4. При врегулюванні претензій 

надзвичайно важливо, щоб страхувальник мав змогу отримати суму відшкодування у 

повному обсязі, на яку він має право за страховим полісом. П. 4.3 вказує, що під час 

виконання оцінки страхової вартості оцінювач повинен знати про ризики, які можуть бути 

виключені зі страхового покриття. 

П. 4.4 зазначає, що виключення з страхового покриття не знімає <з оцінювача> 

відповідальності повідомляти у звіті про будь-які питання, що можуть вплинути на рішення 

страховика. Цілком можуть існувати складові, що виключені зі страхового покриття (хоча їх 

потрібно враховувати при будь-якій оцінці), або для яких покриття може бути спеціально 

обмежене за договором. Питання щодо складових, які були повністю або частково виключені 

з покриття, або стосовно яких було надано обмежене покриття чи альтернативне покриття, 

якщо це є доцільним, розглядаються у звіті про збитки та можуть виключатися або 

обмежуватися при визначенні розміру компенсації. 

Приклади рекомендованих контрольних точок для виявлення умов, які визначають 

деякі елементи, що можуть бути повністю або частково виключені з страхового покриття, 

наведені нижче (цей перелік не є вичерпним): 

• Азбест та інші шкідливі матеріали (у деяких країнах шкідливі матеріали за законом 

завжди включатимуться в страховий поліс); 

• Збиток від затоплення, особливо якщо приміщення знаходиться в зоні ризику повені 

і, можливо, вже постраждало від повеней в минулому; 

• Можливе пошкодження штормом; 

• Стан усіх покрівель, оскільки страховик може виключати ризики пошкодження від 

шторму, де умови невигідні, що в свою чергу може призвести до зменшення компенсації; 

• Пошкодження від пожежі можуть бути виключені, якщо електрична система не була 

сертифікована або якщо мав місце недостатній протипожежний захист (наприклад, 

<відсутність> вогнегасників). Зазвичай таке обмеження має бути частиною договору 

страхування, оцінюватися та включатися у звіті оцінювача; 

• Для приміщень зі спринклерними системами <пожежогасіння> пошкодження водою 

можна виключити, якщо не був встановлений захист від протікання спринклера; 

• У районах, де спостерігаються проблеми з просіданням грунту, покриття ризику 

просідання може бути виключене, в той час як зазвичай вторинні збитки будуть включені у 

поліс; 

• Землетруси можуть бути виключеним ризиком у деяких <сейсмонебезпечних> 

районах; 

• Втрата орендної плати та витрати на надання альтернативного житла і пов'язані з 

ними ризики, як правило, покриваються, але повинні бути перевірені оцінювачем перед тим, 

як бути враховані; 

• Оцінювач повинен оцінити, чи відповідають будівельним нормам елементи 

<будівельних> конструкцій, що призводить до додаткових витрат; 

• Неправильна інформація від страхувальника та фінансові наслідки отримання 

неправдивої інформації або надання помилкової інформації; 

• Обман і можливість втрати всіх прав за страховим полісом. 

Відповідно до п. 4.6, у деяких випадках ПДВ стягуватиметься з вартості відновлення, і 

цей показник доцільно показати як окрему суму, на додаток до вартості відновлення без 

ПДВ. Це є корисним для клієнта, щоби він мав можливість встановити, наскільки повно він 

може відшкодувати цей ПДВ. 
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Згідно п. 4.7, у багатоквартирних будинках власники квартир мають фінансову 

зацікавленість у всій будівлі, а також у елементах будівельних <конструкцій> всередині їх 

блоку. Оскільки власникові однієї квартири не потрібно страхувати всю будівлю, страховики 

окремого помешкання вимагають адекватний рівень <внесків для> відшкодування. Місцеві 

правила або традиції можуть визначати ступінь покриття, необхідного понад оцінку 

страхової вартості однієї квартири. Рекомендується розглянути деталі страхового полісу і 

забезпечити, щоб покриття було надано відповідно до вимог страховика. Це також 

рекомендується, щоб оцінювачі здійснювали запити щодо будь-яких конкретних вимог 

страховиків, де затоплення будь-якого майна у будинку може вплинути на окрему квартиру, 

незалежно від того, чи вона постраждала внаслідок затоплення. 

П. 4.8 говорить про наступне. Якщо ціле майно включає більше однієї квартири, 

страхування зазвичай здійснюється для всіх приміщень сукупно, які повинні бути 

застраховані в рамках одного полісу, включаючи зони загального користування та допоміжні 

приміщення. Оцінювачі повинні переконатися, що страхова сума точно відображає різні 

значення відшкодувань, які можуть існувати в межах загальної площі та вплив, який 

загрожує, наприклад, при затопленні будь-якої частини майна. 

У розділі 5. "The Assessment" ("Оцінка") EVGN 4, п. 5.1, стверджується, що 

традиційною метою страхового покриття є відшкодування збитку, заподіяного 

пошкодженнями. Необхідно провести оцінку страхової вартості або вартості відновлення, 

базуючись на повній вартості заміщення, а не на ринковій вартості чи будь-якій іншій базі 

оцінки, якщо оцінювачем або договором страхування спеціально не зазначено інше. У 

такому випадку звіт про збитки повинен чітко вказувати, що визначена вартість не є оцінкою 

вартості відновлення та має бути вказана фактична база оцінки. 

Згідно п. 5.2, на вартість відновлення буде впливати низка різних факторів, у тому 

числі: тип майна, тип будівництва, якість будівництва та розташування нерухомості, 

особливо в контексті близького оточення майна та будь-яких обмежень щодо будівельної 

діяльності в околиці. 

Згідно п. 5.3, вартість будівництва в контексті страхування часто буде значно вищою, 

ніж фактична вартість нещодавно завершеної будівлі, збудованої на вільній ділянці. Вартість 

нового будівництва відображатиме той факт, що на ділянці не було будівель та підрядник міг 

використовувати ефективні методи будівництва об’єкта. Якщо йдеться про відбудову 

<після заподіяння збитків>, то ділянка часто може бути обмежена іншими будівлями, які вже 

існують поряд, та іншими елементами навколишнього середовища, які були створені раніше. 

Будь-яка будівля, приєднана до іншої власності, може потребувати тимчасового укриття та 

захисту від негоди. При оцінці її пошкоджень оцінювач у звіті повинен включити такі 

додаткові витрати до вартості відновлення. 

Як вказано у п. 5.4, причиною позову про повне відновлення може бути катастрофічна 

пожежа або вибух. Тоді необхідно передбачити витрати на знесення існуючої будівлі чи 

споруди, а також врахувати вартість будь-яких робіт, необхідних для захисту прибудованих і 

прилеглих будівель. Залежно від характеру або розміру пошкодження, процес знесення може 

бути більш небезпечним, ніж це могло би бути в іншому випадку, а в крайніх випадках 

фундамент також може вимагати видалення. 

Згідно п. 5.5, необхідно передбачити витрати на вивезення завалів та іншого сміття і 

відходів з ділянки до початку робіт з відновлення. Витрати, пов’язані із захороненням сміття 

на полігоні або сміттєзвалищі значно зросли за останні роки, особливо щодо шкідливих або 

забруднюючих довкілля матеріалів. У своєму звіті про збитки оцінювач також повинен взяти 

це до уваги. 

У 5.6 вказано, що обов’язкового розгляду потребують витрати, пов'язані з покращенням 

енергосберігаючих характеристик будівлі. Директива про енергоефективність будівель 

2010/31/EU вимагає покращення енергосберігаючих показників у разі «великої 

реконструкції» (капітального ремонту), визначення якої було подано вище. Оцінювач 

повинен включити такі розрахунки до свого звіту про збитки. 
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П. 5.7 стверджує, що при оцінці страхової вартості необхідно враховувати оплату праці 

архітекторів, геодезистів, інженерів та інших постачальників відповідних послуг. Також 

повинні розглядатися оплата робіт і витрати, пов'язані з отриманням дозволу на планування 

та погодження згідно будівельних норм. Це означає, що оцінювач також повинен 

враховувати ці фактори при розрахунку вартості відшкодування у його звіті про збитки. 

Згідно пп. 5.8, 5.9, площа забудови має виняткове значення при розрахунку страхової 

вартості та оцінці втрат, заподіяних збитками. Оцінювач повинен переконатися, що база 

оцінки при проведенні <економічних> вимірювань узгоджується з базою оцінки, прийнятою 

авторами будь-яких діючих інструкцій з оцінки витрат і практикою, прийнятою у відповідній 

країні. У договорах страхування є різні положення щодо прийняття <припущень та> 

обмежень. Таким чином, оцінювач повинен бути добре поінформований і добре обізнаний з 

конкретним договором страхування відповідного майна. У звіті оцінювач повинен брати це 

до уваги і враховувати ці фактори, щоб забезпечити страхувальнику правильний страховий 

розрахунок. 

У розділі 6 "Reporting" ("Звітність"), у пп. 6.1, 6.1.2 визначені рекомендовані процедури 

звітності при оцінці вартості усунення пошкоджень і страхової вартості збитків. 

Зазначається, що оцінювач повинен провести оцінку та надати у звіті опис наступних даних: 

розташування та використання як об'єкта, так і прилеглого майна; адреса вигодонабувача за 

договором страхування; опис характеристик житлових чи нежитлових приміщень, кількість 

поверхів, забезпеченість послугами та можливість доступу; внутрішні та зовнішні 

комунікації (інженерні мережі) об'єкта, включаючи опис конструктивних характеристик 

елементів будівлі, розміри, прилади інженерних мереж та можливість їх використання 

(технічний стан), підтверджені вичерпним описом з фотофіксацією. Особливу увагу слід 

приділяти <використаним при будівництві> матеріалам та особливостям, які зазвичай не 

зустрічаються в аналогічних об'єктах, вартість заміни яких була б вищою, ніж для типових 

об'єктів; відповідні дозволи на планування, ліцензії та погодження; стан будівлі і стан 

приміщень (якість ремонту майна), включаючи оцінку будь-яких джерел знецінення, що 

виникли внаслідок заподіяння збитків через виникнення пошкоджень, зносу, дефектів або 

необхідності несвоєчасного ремонту. В деяких випадках наявність таких умов призводить до 

зміни розміру страхового відшкодування. У випадках, коли страхувальник не може 

відшкодувати початкові сплати ПДВ, оцінювачеві необхідно уточнити, чи це можливо згідно 

страхового полісу або національного законодавства, і відповідно збільшити оцінені витрати. 

Специфічною особливістю визначення страхової вартості є потреба у опрацюванні 

специфікації витрат (кошторису) на проведення реконструкції, разом з необхідними 

додатковими витратами, пов'язаними з відновленням (ремонтом, реконструкцією, 

відбудовою). 

П. 6.1.3 говорить про специфічні особливісті оцінки збитків. Завжди необхідно 

вказувати причину виникнення пошкодження. Наприклад, пожежа та підпал вимагають 

розслідування в межах кримінальної справи, яка має бути відкрита поліцією або розглянута 

іншими відповідними правоохоронними органами. Тоді у звіті не потрібно повідомляти про 

основні причини виникнення пошкодження, оскільки ці факти встановлюються при 

розслідуванні іншими органами, висновки яких мають бути включені до звіту. Має бути 

визначений розмір збитку; встановлено вартість ремонту та вартість заміни 

<використаних при будівництві елементів> на підставі договірних умов вартості типових для 

ринку будівельних робіт, необхідних для усунення пошкоджень. Має бути складена 

специфікація витрат (кошторис) на реконструкцію разом з необхідними додатковими 

витратами, пов'язаними з відновленням. Вартість покращень має бути чітко визначена і 

зазначена у звіті або, як альтернатива, обгрунтовано виключена. Повинні бути зазначені 

порушення особливих положень у договорі страхування, здійснена їх ідентифікація, 

встановлений причинно-наслідковий зв'язок, а в деяких випадках – відповідальність за 

регресним позовом; мають бути вказані обов'язкові застереження та обмеження. 
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У розділі 7 "Other Issues" ("Інші питання"), п. 7.1 говорить, що у певних спеціальних 

випадках, у разі повних втрат майна, може знадобитися передбачити, що відновлення 

структури об’єкта у тому вигляді, в якому вона попередньо існувала, могло би бути 

нереальним або, можливо, непотрібним чи економічно недоцільним. Це може виникнути, 

коли застраховане (пошкоджене) майно було створене з використанням матеріалів, які зараз 

вже не використовуються, і якщо воно було побудоване з застосуванням технологій і 

стандартів, які нині застаріли. Прикладом може бути будівля, побудована з традиційних 

<для минулих часів> матеріалів з застосуванням застарілих будівельних технологій. У таких 

випадках може бути не потрібно відбудовувати пошкоджену конструкцію будівлі такою, 

якою вона була <до дати заподіяння збитків>. В цьому випадку дешевшим і доцільнішим 

може бути виконання реконструкції, що відповідає поточним і передбачуваним вимогам на 

дату оцінки, із використанням сучасних технологій, матеріалів та за сучасними будівельними 

стандартами. Оцінювача можуть попросити надати оцінку на основі концепції амортизованої 

вартості відновлення (залишкова вартість відновлення з вирахуванням зносу). Часто договір 

страхування також передбачає альтернативні положення для розрахунку адекватності 

альтернативної компенсації. 

Відповідно до п. 7.2, 7.3 витратний підхід (The Cost Approach, or the Contractor’s 

Method) використовується для оцінки майна за його відновною вартістю та амортизованою 

відновною вартістю (залишкова вартість заміщення/відтворення з вирахуванням зносу). При 

визначенні амортизованої відновної вартості, різниця повинна нараховувати лише 

амортизацію (знецінення), що виникає внаслідок фізичного зносу, але не повинна 

враховувати функціональний або економічний знос (знецінення), оскільки метою 

відновлення є заміна того, що могло бути фізично втрачено. Результат оцінки амортизованої 

відновної вартості (залишкової вартості заміщення/відтворення з вирахуванням зносу) 

залежить, серед іншого, від віку будівлі, її очікуваного залишкового терміну використання, 

<вартості> її конструкції, способу її використання та обслуговування. 

Відповідно до п. 7.4, земельна ділянка, що лежить в основі <земельних покращень>, не 

потребує оцінки, якщо вона не підлягає дії ідентифікованих ризиків, які покриваються 

страховим полісом (наприклад, ризикам дії повені, забруднення або зсуву грунту). У деяких 

країнах такі збитки покриваються окремо. 

Відповідно до п. 7.5, будь-яка оцінка страхової вартості об’єктів, які внесені до списку 

пошкодженого майна у вигляді історичних цінностей або пам’ятників культурної спадщини, 

потребує участі спеціаліста, компетентного у знанні деталей конструкції, відповідних витрат 

на заміну та вимог державних органів планування. За винятком випадків, коли оцінювач 

визнаний спеціалістом у цій галузі, жодна така оцінка не повинна проводитися без допомоги 

експерта у сфері подібних предметів власності. У випадку, коли подібна експертна допомога 

отримана, замовника і страхову компанію необхідно проінформувати та здійснити зустрічне 

узгодження. 

У розділі 8 "Special Provisions and Recommendations for Damage Assessment" 

("Спеціальні положення та рекомендації щодо оцінки збитків"), п. 8.1 встановлює типовий 

перелік оціночних процедур, який виглядає наступним чином. Підтвердити призначення 

<визначити мету оцінки вартості>. Невідкладно зв'язатися з представником страхувальника; 

перевірка <наданої інформації та натурне обстеження> проводиться за наявності всіх 

залучених сторін. Встановлюється пошкоджене майно та пошкодження, що йому нанесені. 

Встановлюється причина пошкодження. Якщо страхувальник не згоден з висновками 

оцінювача, позицію страхувальника слід повідомити до надання остаточних висновків 

оцінювача. Описати основну причину заподіяння шкоди, включаючи посилання на висновки 

посадових осіб <органів розслідування> та положення <законодавчо-нормативної бази>. 

Для <оцінки збитків від впливу природних> стихійних лих необхідно дотримуватись 

наступного. Письмово зафіксувати момент настання події завдання збитків від вітру, хвиль 

та їх повторюваності, описати їх вплив на штучні споруди тощо. Виконати оцінку таких 

факторів у вигляді відповіді на питання: "Що повинна витримувати <пошкоджена> 
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конструкція, відповідно до будівельних норм і правил на дату її побудови? Якщо вона не 

відповідає будівельним нормам, чи пов’язаний з цим розмір збитку? Чи є розмір збитку через 

заподіяні пошкодження результатом відсутності технічного обслуговування та / або 

використання неправильного будівельного проєкту?" Слід зазначити причини 

недосконалості будівельних проєктів та / або конструкцій та хто є за це відповідальним. У 

звіті не звинувачуються <конкретні особи>, а лише викладаються фактичні спостереження. 

Потрібно описати ступінь пошкодження; розглянути та повідомити про необхідність 

негайного вжиття заходів для захисту <пошкодженого> майна та уникнення його 

подальшого руйнування. Звіт про пошкодження повинен містити опис необхідних 

ремонтних робіт, з подальшим розрахунком витрат <на їх виконання>. У деяких випадках 

перевірка <наданої інформації та натурне обстеження> та звіт не можуть бути виконані і 

використані негайно; може виявитися необхідною підготовка проміжного звіту для 

<більш докладної> оцінки бюджетних показників витрат. У таких випадках сторони повинні 

домовитися про процедури встановлення точних причин та розмірів пошкоджень. Слід 

вказати рекомендований метод ремонту та підготувати підсумковий звіт. 

У п. 8.2 розглянуто типові наслідки пошкоджень та типові контрольні точки. Наведені 

нижче позиції списку призначені для використання як приклади і не є вичерпно повними. 

П. 8.2.1 Затоплення (залиття) (Flooding). Описуються великі довгострокові 

пошкодження конструктивних елементів і кріплення (несучих конструкцій). Розглядаються 

значні пошкодження та їх вплив на необхідність заміни основних складових елементів і 

частин будівлі; враховується тривалість періоду висихання. Ідентифікуються значні зовнішні 

пошкодження рельєфу та встановлюється необхідність проведення <відновлювальних> 

будівельних робіт. Враховується, що добре функціонуючі системи раннього попередження 

можуть запобігти пошкодженням або зменшити втрати, зокрема – у випадках повільного 

розвитку затоплення водою. У інших випадках раптовий приплив води, бруду та каменів 

<селевих потоків> посилює дію затоплення і збільшує розмір пошкоджень. Враховується, що 

запобіжні заходи, такі як розміщення мішків з піском, поглиблення русла річок тощо, 

можуть зменшити наслідки затоплення і зменшити розмір пошкоджень. Офіційні реєстри та 

карти можуть містити інформацію про території, зазначені як небезпечні. 

П. 8.2.2 Бурі (Storms). Часто наявний певний проміжок часу для попередження, але 

зазвичай можна вжити дуже мало профілактичних заходів. Часто старі конструкції служать 

довше, а сучасні будівлі зводяться на відкритих місцях. Посилюється вплив змін клімату. 

Використовуються конструкційні деталі недостатніх розмірів. Спостерігається нерозуміння 

щодо впровадження превентивних заходів захисту. 

П. 8.2.3 Зсуви та лавини (Landslides and avalanches). Сильні опади часто 

супроводжуються зсувами. Зсуви нині часто відбуваються у місцях, які історично вважалися 

безпечними районами. Офіційні реєстри та карти можуть містити інформацію про території, 

зазначені як небезпечні. 

П. 8.2.4 Штормові нагони (Storm surges). Необхідно збирати дані про рівень 

припливних вод та аналізувати записи історичних даних; слід проконсультуватися з цього 

питання у офіційних станціях реєстрації цих даних. Слід повідомити про пошкодження 

інших другорядних господарських будівель, розташованих біля берега моря, та про 

пошкодження елементів забудови цих земель (земельних покращень), таких як захисні 

дамби, хвилерізи, гавані, набережні і пірси. Враховується фактор зміни клімату, що 

призводить до підвищення рівня моря. 

П. 8.2.5 Землетруси (Earthquakes). Існують особливі <сейсмонебезпечні> зони з 

вищими ризиками цього явища, але рідко є можливість завчасного попередження. На 

небезпечних відкритих ділянках зазвичай використовуються спеціальні будівельні 

технології. Слід уважно визначити пряму причину пошкодження, адже часто інші причини 

спричиняють подібні за ознаками наслідки, наприклад: - волосяні тріщини та руйнування, 

тріщини від напружень, тріщини між різними матеріалами; - структурне розширення;             

- теплове розширення внаслідок нагрівання; - пошкоджені склопакети; - тиск на грунт;           
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- ослаблені конструкції; - усадка та висихання матеріалів; - мороз і лід (ожеледь);                    

- <зміщення, просадка> фундаментів. 

П. 8.2.6 Вулканічна діяльність (Volcanic activities). Варто звернути увагу на: випадання 

золи; пожежі; час евакуації; значні пошкодження будівель, забруднення землі, повітря та 

води; ефект від довготривалих наслідків. 

П. 8.2.7 Пожежа (Fire). Пожежа визначається як полум'я, що виходить з-під контролю. 

Слід звернути увагу на: раптове і непередбачене забруднення сажею (продуктами горіння); 

іскри; вибухи; блискавку, тобто чи був предмет безпосередньо вражений блискавкою і чітко 

позначений нею; коротке замикання або інші електричні явища чи інші подібні 

пошкодження; займання від виконання робіт, які потребують нагріву – наприклад, 

зварювання, прорізання арок; пожежі в димоході, що призводять до пошкодження 

конструкції димоходу, які можуть бути результатом сильного перегріву від інтенсивного 

використання вогнища. Це може бути виявлено тільки після професійного огляду (натурного 

обстеження пошкодженого) димоходу. 

П. 8.2.8 Вода та інші рідини, газ або порошок – раптові та непередбачені події (Water, 

and other fluids, gas or powder sudden and unforeseen occurrences). Причиною можуть бути: 

витоки з трубопроводів будівлі та приєднаного обладнання <приладів інженерних мереж> з 

тріщинами, протіканнями або затоплення; просочування води або інших рідин із зовнішніх 

трубопроводів, дренажних ємностей, септика <приладів локальної каналізації>, водяних 

резервуарів, нафтових резервуарів, акваріумів; просочування води через отвори або джерела 

витоків; просочування води в будівлю безпосередньо з землі внаслідок опадів, танення снігу 

або обмерзання, якщо це призводить до потрапляння води вище найнижчого рівня підлоги; 

витік з вогнегасника із затвердженої (легально встановленої і сертифікованої) системи 

вогнегасників пожежогасіння та лінії подачі від головного запірного клапана системи 

пожежогасіння всередині будівлі; пошкодження від морозу, недостатнього опалення та 

неповної <теплової> ізоляції; використання дренажів неправильного розміру або відкладення 

(осад) у дренажах; зворотній перетік від муніципальної (міської, суспільної) каналізації; 

пошкодження систем підземного водовідведення. Варто звернути увагу на відповідальність 

<винних у заподіянні збитків осіб> і можливість подання регресних <позовів>. 

П. 8.2.9 Крадіжка та зловмисне пошкодження (Theft and malicious damage). Стосується 

лише майна і предметів у будівлі. 

П. 8.2.10 Біологічні пошкодження, включаючи пошкодження від комах, гризунів тощо. 

(Biological damage including damage from insects and rodents etc.). До таких факторів ризику 

відносяться: грибки, гниль і гниття. Необхідно провести аналіз для визначення природи і 

типу виникнення ризику і тим самим розглянути питання про усунення впливу його 

наслідків. Доцільно розглянути екологічні, конструктивні, естетичні та шкідливі для 

здоров’я наслідки. При оцінці збитків від гризунів потрібно відшукати точки їх доступу та 

заподіяні пошкодження (порушена інсоляція, сліди обгризання ізоляції на електропроводці, 

екскременти та запах/сморід. При оцінці збитків від комах варто проаналізувати характер і 

тип пошкодження та вартості витрат, необхідних для ремонту пошкодження. Збитки, 

заподіяні домашніми тваринами, зазвичай не покриваються звичайними страховими 

полісами. Доцільно перевіряти тварин, що заподіяли біологічні пошкодження, за реєстром 

законодавчо захищених «червонокнижних тварин», таких як кажани, певні види птахів тощо. 

Професійне консультування з метою запобігання повторних випадків біологічних 

пошкоджень зазвичай покривається страховиком. 

П. 8.2.11 Інші раптові та непередбачені пошкодження будівель (Other sudden and 

unforeseen damage to the buildings). До таких ризиків віднесено: внутрішнє промерзання; 

вітер, слабший за шторм; сніговий удар або снігове навантаження; ковзання снігу на дах або 

з нього; розбите скло у вікнах і дверях, та інше будівельне скло, яке закріплено на його 

постійному місці; пошкодження, що є результатом поступового або <накопиченого> 

значного пошкодження, викликаного іржею, корозією, іншими корозійними проявами або 

зносом; пошкодження, що полягають у розривах, тріщинах, розламах, плямах, подряпинах, 
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відшаруваннях і відколах; пошкодження, викликані тваринами, комахами, бактеріями, 

грибками або гниллю; пошкодження, які зачіпають лише механічні або електричні пристрої; 

пошкодження, що зачіпає частину будівлі, яка не була закріплена на постійній основі 

розташування; пошкодження скла, приладів, обладнання та сантехнічного обладнання, які 

були спеціально встановлені орендарем або для нього; пошкодження скла внаслідок дії 

протягу на раму подвійного склопакета; падіння літака або падаючих з літака частин, які 

вдаряються об предмети. 

У частині 3 пакета стандартів оцінки TEGoVA EVS 2016 "Part 3. European Union 

Legislation and Property Valuation" ("Частина 3. Законодавство Європейського Союзу та 

оцінка майна") містяться розділи, що можуть бути корисними при оцінці збитків, заподіяних 

здоров'ю та безпеці людей, об’єктів енергетичної галузі та навколишньому середовищу. Це 

розділи 3. Health and Safety ("Здоров'я та безпека"); 4. Energy ("Енергія"); 5. Environment 

("Навколишнє середовище"). Зокрема, останній розділ 5. Environment містить розділи 

5.1 General ("Загальні положення"; 5.2 Environmental Impact Assessments and Strategic 

Environmental Assessments ("Оцінка впливу на навколишнє середовище та стратегічні 

екологічні оцінки"); 5.3 Water ("Вода"); 5.4 Environmental Liability and Contaminated Land 

("Екологічна відповідальність та забруднення земель"); 5.5 Pollution ("Забруднення"); 

5.6 Asbestos and Other Substances ("Азбест та інші речовини"); 5.7 Bio-diversity and 

Conservation ("Біорізноманіття та збереження"). З огляду на великий обсяг матеріалу ми 

утримаємося від цитування положень цих розділів, але при потребі звернутися до них 

відсилаємо читачів до с. 201-237 оригінального тексту документа. Наголошуємо, що у ньому 

міститься велика кількість посилань на законодавчі і нормативні документи ЄС, пов’язані з 

тематикою цієї роботи. У випадку розгляду міждержавних претензій та судових спорів у 

міждержавних судових інстанціях посилання на законодавчо-нормативну базу ЄС може бути 

використано для обгрунтування методичних засад оцінки розміру відшкодування збитків.  

Таким чином, у міжнародних стандартах оцінки EVS 2016, на відміну від національних 

стандартів України, достатньо детально розглядаються поняття, пов’язані з виконанням 

оцінки збитків, визначаються джерела виникнення ризиків виникнення збитків та 

акцентується увага на особливостях виконання оціночних процедур. У EVGN 4 "Assessment 

of Insurable Value and Damages" подано аналіз засад визначення страхової вартості, подано 

рекомендації по встановленню показників розміру відшкодування збитків, конкретизовані 

деякі джерела ризиків їх виникнення, але відсутні детально прописані вимоги встановлення 

об’єктивних кількісних вимірників розміру збитків для випадку відсутності страховки 

пошкодженого майна.  

Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS-2020. На дату підготовки цієї роботи є 

одним із найбільш сучасних міжнародних нормативних документів в галузі незалежної 

оцінки є Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS-2020, також видані TEGOVA, які 

віддзеркалюють останні тенденції розвитку передової оціночної думки847. Видається 

доцільним детальніше зупинитися на трактовці у цих стандартах вимог до виконання оцінки 

збитків та відображення оціночних процедур у звіті.  

Окрім стандартів, у структуру EBVS-2020 включені "Примітки до посібника щодо 

оцінювання бізнесу в Європі" (European Business Valuation Guidance Notes, EBVGN). Секція 

II. У п.1.3. розділу 1 "Introduction" ("Вступ") цих приміток до стандарту EBVGN 3 "Valuation 

of Intangible Assets" («Оцінка нематеріальних активів») зазначено, що оцінка нематеріальних 

активів може знадобитися для кількох можливих цілей, у тому числі – і для встановлення 

<розміру> відшкодування збитків, завданих правовласнику внаслідок порушення 

<його майнових прав>.  

Розділ 9. "Valuation for Enforcement of Intellectual Property Rights" "Оцінка для захисту 

прав інтелектуальної власності" секції V. European Union Legislation and Business Valuation 

("Законодавство Європейського Союзу і оцінка бізнесу") містить п. 9.3. У ньому подано 

                                                             
847 European Business Valuation Standards EBVS-2020. First edition.  
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посилання на Статтю 13 Директиви 2004/48/EC Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу «Про реалізацію прав на інтелектуальну власність»,848 яка стверджує, 

що держави-члени ЄС забезпечують виконання відшкодування таких збитків. Це 

передбачається здійснювати наступним чином: компетентні судові органи за заявою 

потерпілої сторони видають наказ визнаному порушнику (або підозрюваному порушнику, 

стосовно якого є достатні підстави вважати, що він займався правопорушною діяльністю), 

виплатити правовласнику збитки, що відповідають фактично завданому йому збитку, 

заподіяному у результаті порушення. У п. 9.4 вказано, що відповідно до пункту 26 

Директиви, метою відшкодування збитків не є ввести обов'язок передбачати відшкодування 

збитків як покарання, але дозволяти отримання компенсації на основі об'єктивного критерію, 

з урахуванням витрат, понесених правовласником, наприклад – витрат на ідентифікацію та 

дослідження. Стаття 13 (1) Директиви передбачає, що судові органи мають враховувати всі 

відповідні аспекти, такі як негативні економічні наслідки, у тому числі – упущена вигода, 

яку не отримала потерпіла сторона, будь-який несправедливий прибуток, отриманий 

порушником, і, у відповідних випадках, інші неекономічні фактори, такі як моральні збитки, 

заподіяні правовласнику порушенням <його майнових прав>. В якості альтернативи вони 

можуть, у відповідних випадках, встановити відшкодування як одноразову суму на основі 

таких показників, як сума роялті чи виплат, що мали би належати правовласнику, якби 

порушник запитав у нього дозвіл на використання права інтелектуальної власності, про яке 

йдеться. У п. 9.5. зазначається, що у статті 13 (2) Директиви також зазначено, що Держави – 

члени ЄС можуть передбачити, що до визнаного порушника (або підозрюваного порушника, 

стосовно якого є достатні підстави вважати, що він займався правопорушною діяльністю) 

судовими органами може бути застосований наказ стягнення прибутку або виплату 

<відшкодування> збитків, які можуть бути заздалегідь встановлені. 

Назагал, Директива 2004/48/EC Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу «Про реалізацію прав на інтелектуальну власність» є одним із найважливіших 

нормативних документів Європейського Союзу у галузі інтелектуальної власності, і вона 

виконана відповідно до правил внутрішнього ринку положень Римського договору. Вона 

спрямована, насамперед, на захист легальних прав інтелектуальної власності та на боротьбу з 

контрафактною продукцією і піратством у державах Європейського Союзу. Метою 

директиви 2004/48/EC було доповнення положень Угоди з торгових аспектів прав 

інтелектуальної власності (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

скорочено TRIPS)849 щодо їх правозастосування. У той час, як Угода TRIPS включає 

кримінальні заходи покарання, Директива 2004/48/EC поширюється лише на цивільно-

правові засоби захисту. Окрім іншого, цілями директиви також були: сприяння інноваціям та 

конкурентоспроможності, збереження трудової зайнятості, забезпечення охорони прав 

споживача, забезпечення підтримки громадського правопорядку та запобігання податковим 

втратам. 

Угода з торгових аспектів прав інтелектуальної власності TRIPS – міжнародна угода, 

що входить до пакету документів про створення Світової організації торгівлі (СОТ). Угода 

встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної 

власності. Ця угода була прийнята під час Уругвайського раунду Генеральної угоди з 

тарифів та торгівлі (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) у 1994 році. Угода TRIPS 

відкриває можливість використання високоефективних механізмів вирішення спірних 

питань, що є у СОТ, стосовно інтелектуальної власності. Правові механізми Угоди TRIPS 

передбачають можливість застосування заходів впливу на порушників прав на об'єкти 

інтелектуальної власності шляхом введення відповідних санкцій. Якщо, наприклад, в одній 

країні скоєно порушення прав автора з іншої країни, то остання, провівши спірне питання 

                                                             
848 Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.  
849 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (unamended). Annex 1C of the Marrakesh 

Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994.  
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через процедури СОТ щодо вирішення конфліктів, може підвищити мито на ввезення 

певного товару з країни-порушника на свою територію. 

П. 9.6 констатує, що у листопаді 2017 року Європейська комісія (European Commission) 

прийняла, як частину пакету захисту інтелектуальної власності, Підсумковий звіт Експертної 

групи з оцінки інтелектуальної власності (Final Report from the Expert Group on Intellectual 

Property Valuation)850 та керівне (інструктивне) повідомлення (Guidance Communication)851 з 

рекомендаціями, що роз’яснює положення Директиви, де містяться різні тлумачення її 

положень у державах-членах, відповідно до їх сфер застосування, правил щодо отримання та 

збереження доказів, судових заборон або розрахунку збитків. Це керівне повідомлення 

враховує прецедентну практику ЄС та найкращу практику, розроблену у державах-членах 

ЄС. 

П. 9.7 нагадує, що у 2013 році Європейська комісія сформувала комісію з прав 

інтелектуальної власності, у яку увійшли експерти з оцінки, залучені з різних дисциплін,  

включаючи тих, хто займається бухгалтерським обліком, оцінкою бізнесу, відшкодуванням 

збитків та консультаціями з прав інтелектуальної власності і судовими розглядами 

пов’язаних з нею спорів. Ця експертна група отримала мандат на перегляд методів оцінки 

прав інтелектуальної власності та їх використання, для виявлення вузьких місць у 

методології оцінки, що використовується для фінансової звітності компаній, доступу до 

джерел фінансування і судових процесів, з метою визначення передової практики та 

розробки рекомендацій при формуванні політики. Результати роботи цієї експертної групи 

узагальнено у Остаточному звіті від 29 листопада 2013 року, який містить цінні рекомендації 

щодо оцінки прав інтелектуальної власності. 

Підсумовуючи викладене вище, варто зауважити, що Європейські стандарти оцінки 

бізнесу EBVS-2020 не приділяють особливо великої уваги питанням оцінки збитків. 

Особливістю цих МСО є чітко виражений підхід до проблеми відшкодування збитків, як до 

нематеріального активу. Тобто при оцінці збитків по замовчуванню розглядається 

нематеріальний актив – право вимоги відшкодування цих збитків, що належить 

правовласнику у випадку, якщо порушник його прав заподіяв йому шкоду чи іншим чином 

порушив майнові права. Подібний підхід до оцінки збитків, як можна бачити, є більш 

широким і всеохоплюючим, у порівнянні з раніше використовуваною концепцією 

матеріальних збитків. На відміну від раніших видань стандартів IVS 2017 та EVS 2016, нові 

Європейські стандарти оцінки бізнесу EBVS-2020 розглядають оцінку розміру 

відшкодування збитків, як адекватний заподіяній шкоді показник справедливої компенсації. 

При цьому до можливих причин збитків включено не лише фактори ризиків для майна і 

майнових прав на нерухомість, але також ризики порушення права інтелектуальної 

власності.  

Важливою особливістю Європейських стандартів оцінки бізнесу EBVS-2020 в частині 

обгрунтування принципів оцінки розміру збитків є встановлення зв’язку з базовими 

нормативними документами ЄС, які можуть слугувати надійним законодавчим підгрунтям 

при вирішенні судових спорів, що стосуються визначення розміру відшкодування збитків. 

Посилання на законодавчо-нормативну базу ЄС є великою перевагою цих МСО, оскільки для 

держав-членів ЄС рекомендований єдиний уніфікований підхід і відповідна юридична 

процедура при відшкодування збитків. Положення нормативних документів ЄС, що 

стосуються захисту права відшкодування збитків, зокрема – виключних прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, як нематеріального активу, можуть бути корисними для 

обгрунтування методології оцінки збитків також і в умовах України. Адже юридично-

правове підгрунтя визначення розміру відшкодування збитків на основі міжнародних 

                                                             
850 Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation of 29 November 2013. Published: 2014-05-

06. Directorate-General for Research and Innovation (European Commission).  
851 Guidance Communication on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council 

on the enforcement of intellectual property rights. Brussels, 29. 11. 2017. Сommunication from the commission 

to the Еuropean parliament, the Сouncil and the Еuropean economic and social committee.  
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законодавчо встановлених норм вже зараз може бути розповсюджене на Україну, як на 

державу - майбутнього члена ЄС. 

Міжнародні стандарти оцінки МСО-2020 (IVS-2020). Оцінювачами усього світу 

застосовуються періодично оновлювані Міжнародні стандарти оцінки МСО (IVS), 

розроблені і опубліковані Радою міжнародних стандартів оцінки (International Valuation 

Standards Council, IVSC). У останньому виданні МСО-2020852 у п. 20.10. IVS 210 Intangible 

Assets ("Нематеріальні активи") вказано, що оцінка нематеріальних активів проводиться для 

різних цілей. До компетенції і відповідальності оцінювача належить правильне розуміння 

мети оцінки та вирішення питання, чи слід оцінювати нематеріальні активи окремо, чи 

згруповано, разом із іншими активами. У цьому пункті подано неповний перелік прикладів 

обставин, які зазвичай потребують виконання оцінки нематеріальних активів, у якому 

підпунктом (c) встановлено, що нематеріальні активи можуть бути предметом судового 

розгляду, який вимагає їх оцінки та аналізу за таких обставин, як спори акціонерів, 

розрахунки збитків та процеси розірвання шлюбу (розлучення).  

У п. 20.2. IVS 410 Development Property ("Нерухоме майно з потенціалом розвитку") 

міститься згадка про визначення вартості збитків. У цьому пункті вказано, що оцінка 

нерухомого майна у розвитку може знадобитися для різних цілей, і відповідальністю 

оцінювача є <правильне> розуміння мети оцінки. Неповний перелік прикладів обставин, які 

можуть вимагати оцінки нерухомості у розвитку, містить підпункт (d): для судових процесів, 

які потребують аналізу оцінки за таких обставин, як спори акціонерів та підрахунок збитків. 

Подані вище формулювання МСО IVS-2020 фактично повторюють без будь-яких змін 

положення, раніше зафіксовані у МСО IVS-2017. Український переклад МСО IVS-2020 

можна знайти у окремому виданні853 УТО. 

Властиво, цими двома пунктами і обмежуються згадки про оцінку збитків у IVS-2020. 

Але у звітах про оцінку збитків варто подати посилання на них – хоча би для того, щоби 

підтвердити факт відповідності виконаних оціночних робіт вимогам найновіших МСО і 

продемонструвати обізнаність оцінювача з цими вимогами.  

Глобальні стандарти оцінки RICS 2020. Іншим важливим міжнародним стандартом є 

пакет Глобальних стандартів оцінки RICS (RICS Valuation Global Standards), введені у дію 

від 31. 01. 2020 р. RICS – скорочене позначення Королівського Інституту Дипломованих 

(сертифікованих) Сюрвеєрів (RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors). Королівський 

інститут дипломованих сюрвеєрів (RICS) – це професійна організація сюрвеєрів у 

Великобританії, заснована в Лондоні в 1868 році. Вона працює на міжурядовому рівні і має 

на меті заохочувати світову спільноту професійних оцінювачів дотримуватись найвищих 

міжнародних стандартів у незалежній експертній оцінці, управлінні нерухомістю та її 

розвитком, будівництві та інфраструктурі. Початково заснований як Інститут Сюрвеєрів, він 

отримав королівську грамоту в 1881 році, а в 1947 році став Королівським інститутом 

дипломованих (сертифікованих) сюрвеєрів. Маючи штаб-квартиру у Лондоні та регіональні 

офіси в Сполученому Королівстві, а також міжнародні офіси, він обслуговує 134 000 членів, 

що знаходяться у майже 150 країнах. RICS пов’язаний з іншими національними установами, 

співпрацює з іншими професійними організаціями сюрвеєрів, а в 2013 році став членом-

засновником коаліції з розробки Міжнародних стандартів вимірювання вартості нерухомості 

(International Property Measurement Standards, IPMS). Він також надає інформацію про 

вартість та професійні рекомендації щодо оцінки та інших видів діяльності. 

У частині 4 Глобальних стандартів оцінки RICS "Valuation technical and performance 

standards" ("Технічні та експлуатаційні Стандарти оцінки, що стосуються техніки її 

виконання та представлення <у звіті>") міститься професійний стандарт VPS 4 "Bases 

of value, assumptions and special assumptions" ("Бази оцінки, припущення і спеціальні 

                                                             
852 IVS-2020. International Valuation Standards. Effective 31 January 2020. Copyright © 2019 International Valuation 

Standards Council.  
853 Міжнародні стандарти оцінки. Чинні з 31. 01. 2020. / Пер. з англ. УТО. – К.: ТОВ "ВБ "Аванпост-Прим", 

2020. 184 с.  



488 

припущення"). Цей обов'язковий стандарт передбачає застосування Міжнародного стандарту 

оцінки IVS 104 "Bases of Value" («Бази оцінки»); визначає додаткові обов'язкові вимоги до 

членів RICS; розглядає окремі аспекти застосування норм, які можуть виникнути в окремих 

випадках. 

У розділі 2 "General principles" ("Загальні принципи") пп. 2.1 – 2.3 встановлюють, що 

базою оцінки вартості визначаються твердження про основні припущення <економічного> 

вимірювання при виконанні оцінки. При цьому дається посилання на Міжнародні стандарти 

оцінки (див. МСО 104, параграф 20.1, a ), де визначено наступні бази оцінки, більшість із 

яких широко використовуються, хоча вони не можуть бути визнані універсальними і 

прийнятними до використання на всіх ринках: ринкова вартість (market value); вартість на 

основі ринкової ренти, або ринкової орендної плати (market rent); інвестиційна вартість 

(investment value); безстороння справедлива вартість (equitable value), раніше – справедлива 

вартість (fair value); синергетична вартість (synergistic value); ліквідаційна вартість 

(liquidation value). Зазначається, що особлива обережність потрібна при визначенні повної 

синергетичної вартості, коли вона використовується, щоби вона була повністю зрозумілою 

для замовника. Крім того, для цілей фінансової звітності застосовується справедлива вартість 

(за Міжнародними фінансовими стандарти звітності МФСЗ), яка є загально визнаною (у тому 

числі – і RICS) і широко використовуються, хоча знову ж таки не є універсальною. 

З огляду на необхідність виходити з певних конкретних початкових умов оціночної 

задачі при виконанні оцінки збитків, дуже важливими є попередні припущення і обмеження, 

прийняті оцінювачем. У інтересах оцінювача є їх можливо більш повний виклад у звіті, 

оскільки евентуальні звинуваченння опонентів, як правило, робляться на підставі довільно 

зроблених спроб роповсюдження обсягу відповідальності оцінювача на інакші умови 

оціночної задачі, які виходять поза межі фактично використаних припущеннь і обмежень. 

Саме тому доцільно можливо більш деталізовано сформулювати у звіті припущення і 

обмеження, застосовані оцінювачем. З цієї точки зору великий інтерес становлять вимоги 

стосовно припущень і спеціальних припущень, які ніяк не визначені у НСО, але детально 

описані у Глобальних стандартах оцінки RICS 2020.  

У розділі 8 "Assumptions" ("Припущення") вказано, що припущення робиться тоді, коли 

для оцінювача доцільно визнати, що певне твердження є правдивим, без необхідності 

проведення спеціального дослідження чи перевірки. Будь-яке подібне припущення має бути 

обґрунтованим і відповідним з огляду на мету оцінки. 

У розділі 9 "Special assumptions" ("Спеціальні припущення") зазначено, що оцінювач 

робить спеціальне припущення, коли це припущення передбачає факти, які відрізняються від 

тих, що існували на дату оцінки, або коли це припущення не може бути здійснене типовим 

учасником ринку у ринковій транзакції на дату оцінки. Якщо необхідні спеціальні 

припущення, щоб надати клієнту необхідну йому оцінку, вони повинні бути чітко узгоджені 

та підтверджені клієнтом у письмовій формі перед передачею звіту. Спеціальні припущення 

можна робити лише в тому випадку, коли їх можна обґрунтовано вважати реалістичними, 

актуальними та дійсними для конкретних обставин оцінки. У цьому ж розділі 9 "Special 

assumptions" ("Спеціальні припущення") міститься п. 9.6, де викладені наступні положення. 

Якщо майно було пошкоджено, спеціальні припущення можуть включати: розгляд цього 

майна, як відновленого (з відображенням будь-яких страхових претензій); виконання оцінки 

збитку, як <відновлення покращень> вільної земельної ділянки з дозволом на її забудову, 

при передбаченому існуючому використанні; виконання реконструкції або перепланування 

для іншого способу використання <земельної ділянки>, що відображає перспективи 

отримання необхідних дозволів на забудову.  

Окрім властиво стандартів, пакет Глобальних стандартів оцінки RICS 2020 містить 

також додатки – посібники оціночної практики (Valuation practice guidance applications, 

VPGAs), які мають рекомендаційний характер і не є обов'язковими. Вони не можуть 

охоплювати усі можливі обставини незліченних варіантів задач, але можуть застосовуватися 

при розгляді фактів та обставин конкретних завдань і формуванні оціночних суджень. У 
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вступній частині зазначається, що ці вказівки мають рекомендаційний характер і їх 

виконання не є обов’язковим. Коментар встановлює такі обмеження, оскільки ці вказівки не 

можуть передбачити всі можливі обставини розмаїтих оціночних ситуацій, і при формуванні 

оціночних суджень слід бути уважними до того факту, що окремі національні юрисдикції 

можуть мати певні особливості вимог, які не охоплені цим посібником. Отже, ці вимоги не 

обов’язковими для вітчизняних оцінювачів, які не є членами RICS, але вони становлять 

незаперечний інтерес для виконавців звітів з оцінки збитків.  

У одному із цих додатків, VPGA 7 "Valuation of personal property, including arts and 

antiques" ("Оцінка особистого майна, включаючи предмети мистецтва та антикваріат") 

у п. 1.2 вказано, що «особиста власність» означає активи (або зобов’язання), які не постійно 

прикріплені до землі або будівель. Оцінка особистого майна може виникати в багатьох 

різних контекстах, з різною метою і для різних обставин, які можуть включати, але не 

обмежуються, довгим переліком оціночних ситуацій, серед яких вказано, зокрема, страхове 

покриття та пошкодження або втрати внаслідок пожежі, води або з інших причин. 

Таким чином, у Глобальних стандартах оцінки RICS 2020854 знаходимо важливі вимоги, 

безпосередньо дотичні до проблематики оцінки збитків. Насамперед, це стосується 

припущень і спеціальних припущень при виконанні подібних оціночних робіт, а також 

вибору відповідної бази оцінки. Найбільш важливими є цитовані вище положення п. 9.6 

розділу 9 "Special assumptions" ("Спеціальні припущення"), які дозволяють при виконанні 

оцінки збитків застосовувати розмаїті спеціальні припущення. Такі припущення можуть 

передбачати підхід до оцінки вартості збитків від пошкодження майна, як вартості його 

відновлення – тобто встановлення показника його відновної вартості, з адекватним 

відображенням страхових претензій. Принципово важливим є можливість вибору 

оцінювачем альтернативних видів вартості. Очевидно, що зміст вимог п. 9.6 відкриває 

можливість у випадку знищення об’єкта нерухомості (або заподіяння йому шкоди) 

виконувати оцінку збитків у розмірі його відновної вартості. При цьому закладається 

можливість відбудови знищеного об’єкта нерухомості, як покращень вільної (звільненої 

внаслідок заподіяння збитку) земельної ділянки, з раніше існуючим дозволом на її забудову. 

Тобто в такому випадку здійснюється оцінка відновної вартості об’єкта нерухомості при 

раніше передбаченому (існуючому до дати заподіяння збитку) використанні земельної 

ділянки.  

Іншим варіантом застосування спеціального припущення є оцінка збитків за умови 

виконання реконструкції або перепланування знищеного об’єкта нерухомості. В такому разі 

оцінювач може передбачити зміну цільового призначення земельної ділянки, тобто 

використати припущення про "інший спосіб її використання, що відображає перспективи 

отримання необхідних дозволів на забудову". Цей варіант застосування спеціального 

припущення надається до використання у тих випадках, коли відновлення знищеного об’єкта 

нерухомості у початковому вигляді (існуючому до дати заподіяння збитку) на дату оцінки 

збитку є неможливим або економічно недоцільним. Зміст розглянутої норми однозначно 

дозволяє в такій ситуації оцінити розмір збитку за умови зміни цільового призначення 

земельної ділянки і відбудови знищеного об’єкта нерухомості не шляхом його відновлення у 

первісному стані, але шляхом його реконструкції або перепланування, у відповідності до 

потреб ринку на дату оцінки збитку. 

Вказана вище норма стосовно застосування спеціальних припущень при виконанні 

оцінки збитків є надзвичайно корисною для обгрунтування вибору видів вартості і 

відповідних оціночних процедур. Це суттєво розширює можливості використання інших 

видів вартості, ніж ринкова чи страхова. Так, у випадку доцільності виконання реконструкції 

або перепланування знищеного об’єкта нерухомості зі зміною цільового призначення 

земельної ділянки очевидно можливим стає застосування такого виду вартості, як 

інвестиційна. Адже власник пошкодженого майна, відповідно до вимог п. 9.6, має право 
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of Chartered Surveyors (RICS), Parliament Square, London, SW1P 3AD, UK.  
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вирішувати, у який спосіб буде відновлено пошкоджене майно - а відтак, і яким чином буде 

визначено розмір відшкодування збитків.  

Як бачимо з аналізу цитованих вище вимог, стандарти RICS відрізняються від вимог 

НСО України більшою повнотою розгляду проблем вибору виду вартості і більшою 

варіативністю методів визначення вартості при оцінці збитків, з можливістю застосування 

різних умов прогнозування і альтернативних сценаріїв відновлення пошкодженого майна. 

Такий підхід не є забороненим і не входить у суперечність з змістом НСО, які взагалі не 

розглядають цих питань. Виходячи з вимог Закону про оцінку, в такому разі оцінювач має 

право керуватися вимогами нормативних документів вищого ієрархічного рівня. Отже, 

застосування норм МСО, зокрема – Глобальних стандартів оцінки RICS 2020, у багатьох 

випадках оцінки збитків є можливим та доцільним. Використання вимог стандартів 

RICS 2020 дозволяє оцінювачеві аналізувати декілька можливих сценаріїв відновлення 

пошкодженого майна, причому навіть зі зміною попереднього цільового призначення 

земельної ділянки та відбудовою її покращень у "інший спосіб використання". 

Законодавчо-нормативна база встановлення вартості відшкодування збитків у 

закордонних стандартах. Cтандарти США UASFLA 2016 та USPAP 2014-2021. 

Уніфіковані стандарти професійної оціночної практики USPAP (Uniform Standards 

of Professional Appraisal Practice) базуються на оригінальних Єдиних стандартах практики 

професійної оцінки, початково розроблених у 1986-1987 рр. спеціальним комітетом з питань 

єдиних стандартів та захищених авторським правом Фонду Оцінки (Appraisal Foundation) 

у 1987 році. Фонд Оцінки (The Appraisal Foundation) – спеціалізована організація, що 

регулює професійну оціночну діяльність на території США. Центральний офіс Фонду 

знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Організація розробляє і впроваджує єдині 

стандарти та кваліфікаційні вимоги для оцінювачів нерухомості, а також надає рекомендації 

щодо практики використання визнаних методик оцінки для всіх ліцензованих оцінювачів.  

Основна робота Американського Фонду Оцінки спрямована на постійний розвиток 

професійної оцінки та її адаптацію до нових умов, шляхом розробки єдиних стандартів і 

кваліфікаційних вимог, виконання яких гарантує незалежність, послідовність та 

об’єктивність результатів оціночних робіт практикуючих оцінювачів. У 1986 році дев'ять 

провідних професійних оціночних організацій зі Сполучених Штатів Америки та Канади в 

умовах існуючої на той момент економічної кризи сформували спеціальний Комітет по 

Єдиних стандартах професійної оціночної практики (Uniform Standards of Professional 

Appraisal Practice, USPAP). У 1987 році цим Комітетом було засновано Американський Фонд 

Оцінки (The Appraisal Foundation) з метою імплементації напрацювань USPAP як 

загальноприйнятих оціночних стандартів у Сполучених Штатах. У 1989 році Конгрес США 

прийняв Закон про реформу фінансових інститутів, відповідно до якого Фонд був визнаний 

на державному рівні. Сьогодні у Фонду немає своїх так званих рядових членів, оскільки він 

складається з інших організацій. З Фондом також в тій чи іншій мірі афілійовані кілька 

організацій-спонсорів і консультативних рад, понад вісімдесят організацій, корпорацій та 

урядових установ. Єдині стандарти професійної оціночної практики USPAP є 

загальновизнаними етичними та практичними стандартами професійної оцінки в Сполучених 

Штатах. USPAP вперше були прийняті Конгресом США в 1989 році і, станом на сьогодні, 

містять практичні та методичні рекомендації відносно всіх видів оціночних послуг. 

Стандарти USPAP оновлюються кожні два роки. Аналогом стандартів USPAP, чинним на 

території Канади, є Канадські єдині стандарти професійної оціночної практики (Canadian 

Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, CUSPAP)855.  

Дата набрання чинності першими оригінальними Єдиними стандартами USPAP – 

27 квітня 1987 р. До створення Ради стандартів оцінювання (Appraisal Standards Board, ASB) 

у 1989 р. USPAP було прийнято усіма провідними оціночними організаціями Північної 

Америки. USPAP представляє загальновизнані та широко використовувані стандарти 
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практики оцінювання в США. На своєму організаційному засіданні ASB 30 січня 1989 р. 

Рада стандартів оцінювання одноголосно схвалила та прийняла первинний USPAP як 

початковий стандарт оцінки, оприлюднений ASB. Частини USPAP можуть підлягати змінам, 

інтерпретації, доповненню чи вилученню з ініціативи ASB, після обговорення у середовищі 

професіоналів з оцінювання, користувачів оціночних послуг та громадськості, відповідно до 

встановлених процедурних правил. Стандарти USPAP вважаються одними з найбільш 

авторитетних у світовій практиці оціночної діяльності856.  

Багато уваги питанням визначення розміру справедливої компенсації при заподіянні 

збитку приділяється у Єдиних стандартах оцінювання федеральних земельних закупок США 

(Uniform Appraisal Standards for Federal Land Acquisitions, UASFLA). Шосте видання Єдиних 

стандартів оцінювання федеральних земельних закупок широко відоме як "Жовта книга". 

Оцінка земельної нерухомості при федеральних закупівлях для громадських цілей потрібна 

для розмаїтих об’єктів - від національних парків та громадських будівель до складових 

інфраструктури і потреб національної безпеки. Визначення вартості майна, відчужуваного 

для цих потреб, повинно задовольняти не лише вимоги стандартів галузевих оцінок, 

схвалених Конгресом, але також і вимоги П’ятої поправки до Конституції США, яка 

проголошує, що жодне майно не може "відчужуватися для загальнодоступного 

користування без справедливої компенсації". Обґрунтовані оцінки є життєво важливими для 

того, щоб державні придбання здійснювалися за справедливою вартістю як для особи, майно 

якої відчужується, так і для громадськості, яка повинна за це майно заплатити. Ці федеральні 

стандарти, які часто цитуються в законодавстві та ухвалах судів, визначають правила 

оцінювання нерухомості у федеральних закупівлях з моменту їх первинного опублікування 

Міжвідомчою конференцією з придбання земель у 1971 році. Цей документ належить до 

федеральних стандартів оцінки, які застосовуються у зв'язку з більшістю федеральних 

придбань, обмінів та/або компенсаційних виплат. Стандарти публікуються спільно Фондом 

Оцінки (The Appraisal Foundation) та Міністерством юстиції США (Department of Justice, 

DOJ). Єдині стандарти оцінювання федеральних земельних закупок були розроблені, 

переглянуті, затверджені, прийняті та оприлюднені від імені Міжвідомчої конференції з 

придбання земель (Interagency Land Acquisition Conference), і лише ця Конференція несе 

виключну відповідальність за зміст цих стандартів. Фонд Оцінки забезпечував редагування 

та технічну допомогу при розробці стандартів, але він не бере на себе жодної 

відповідальності за їх зміст. Остання версія UASFLA була випущена 6 грудня 2016 року, і 

надалі перевидавалися лише уніфіковані стандарти професійної оціночної практики USPAP. 

Обсяг вимог до оцінки збитків найбільш повно викладений у стандарті UASFLA-2016, а у 

пізніших виданнях стандартів USPAP ці питання з таким високим ступенем деталізації вже 

не розглядаються. 

У стандарті UASFLA-2016 при розгляді проблем оцінки збитків широко 

використовується поняття гіпотетичних умов та надзвичайних припущень. У п. 1.2.7.1 

"Інструкції, гіпотетичні умови, надзвичайні припущення" (Instructions, Hypothetical 

Conditions, Extraordinary Assumptions) стандарту UASFLA-2016 стверджується, що 

надзвичайне припущення може бути використане у оцінці, лише якщо: 

• потрібно правильно сформулювати достовірні думки та висновки; 

• оцінювач має обгрунтовані підстави для надзвичайного припущення; 

• використання надзвичайного припущення призводить до достовірного аналізу;  

• оцінювач забезпечив відповідність вимогам щодо розкриття інформації, викладеним 

у USPAP, щодо надзвичайних припущень857.  
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Надзвичайним припущенням називають припущення, безпосередньо пов'язане з 

результатами конкретної оцінки на визначену дату оцінки, яке, якщо буде визнане 

помилковим, може змінити думку оцінювача або його висновків. Вимоги USPAP 2014-2015 

щодо розкриття інформації, зокрема, вказують, що надзвичайні припущення передбачаються 

при фактичній наявності невизначеності інформації про: фізичні, юридичні чи економічні 

характеристики об᾽єкта оцінки; або про зовнішні умови, що не належать до характеристик 

оцінюваного майна – такі як ринкові умови чи тенденції; або про повноту даних, що 

використовуються в оціночному аналізі (USPAP, Коментар до надзвичайного 

припущення, U3). Гіпотетичною умовою називають умову, безпосередньо пов'язану з 

конкретною оцінкою, яка суперечить тому, що відомо оцінювачеві на визначену дату оцінки 

і результатам оцінки, але використовується з метою аналізу. Гіпотетичні умови суперечать 

відомим фактам про фізичні, юридичні або економічні характеристики об᾽єкта оцінки; про 

зовнішні умови, що не належать до характеристик оцінюваного майна – такі як ринкові 

умови чи тенденції; про повноту даних, що використовуються в аналізі 858. Зауважимо, що ці 

визначення надзвичайного припущення та гіпотетичної умови залишилися по суті 

незмінними і у передостанній редакції USPAP 2018-2019859 та нині діючій редакції 

USPAP 2020-2021860.  

У п. 232 розділу "Виконання оцінки – надзвичайні припущення та гіпотетичні умови" 

(Appraisal development – Extraordinary Assumptions and Hypothetical Conditions) нині діючої 

редакції USPAP 2020-2021 приведено порівняльний аналіз понять надзвичайного 

припущення та гіпотетичної умови, де стверджується, що оцінювач може потребувати 

використання цих понять при виконанні оцінки – а отже, має право їх застосовувати і при 

оцінці збитків. Коли ці надзвичайно важливі поняття застосовуються у оцінці, вони стають 

частиною передумов і розглядаються, відповідно, як достовірно відомі, незаперечно 

встановлені факти або як гіпотетичні, теоретично можливі умови чи ситуації. А відтак, вони 

мають вирішальний вплив на думку і висновки оцінювача. Різниця між цими двома 

поняттями визначається тим, що саме достовірно відомо оцінювачеві, а що ним умовно 

допускається і є лише імовірною можливістю, яка може реалізуватися тільки за виконання 

певних передумов. П. 232 USPAP 2020-2021 стверджує: "Якщо оцінювач констатує наявність 

невизначеності і не може перевірити істинність певних умов, які є критично важливими для 

результатів оцінки, але, тим не менш, має обгрунтовані підстави вважати їх істинними, тоді 

він формулює надзвичайне припущення. З іншої сторони, якщо оцінювач у своїх висновках 

базується на аналізі за наявності попередніх умов, які він вважає помилковими, він має 

застосувати поняття гіпотетичної умови"861 30, с. 297.  

Стандарти UASFLA-2016 містять главу 1. "Appraisal Development" ("Опрацювання 

оцінки") з розділом 1.2. "Problem Identification" ("Визначення проблеми"). У цьому розділі 

міститься підрозділ 1.2.7. "Assignment Conditions" ("Умови оцінки") з пунктом 1.2.7.3. 

"Special Rules and Methods" ("Спеціальні правила та методи") та підпунктом 1.2.7.3.5. 

"Damages" ("Пошкодження"). 

У главі 1. "Appraisal Development" ("Опрацювання оцінки"), розділ 1.2. "Problem 

Identification" ("Визначення проблеми"), підрозділ 1.2.7. "Assignment Conditions" ("Умови 

оцінки"), міститься пункт 1.2.7.1. "Instructions, Hypothetical Conditions, Extraordinary 

Assumptions" ("Інструкції, гіпотетичні умови, надзвичайні припущення"). У цьому пункті 

стверджується, що «Надзвичайне припущення при виконанні оцінки може бути використане 

лише якщо: необхідно правильно опрацювати достовірні думки та висновки; оцінювач має 

                                                             
858 Uniform standards of professional appraisal practice. 2014-2015 edition. Definitions. – Appraisal Standards Board 

(ASB). The Appraisal Foundation.  
859 Uniform standards of professional appraisal practice. 2018-2019 edition. Appraisal Standards Board (ASB). 

The Appraisal Foundation.  
860 Uniform standards of professional appraisal practice. 2020-2021 edition. Appraisal Standards Board (ASB). 

The Appraisal Foundation.  
861 Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй // Пер. 

с англ. – М.: «Дело Лтд.», 1995, с. 297. 
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обґрунтовані підстави для використання надзвичайного припущення; використання 

екстраординарного припущення призводить до достовірного аналізу; оцінювач дотримується 

вимог до розкриття інформації, викладених у USPAP для надзвичайних припущень». Щодо 

останньої вимоги стосовно розкриття інформації дається посилання на USPAP, Comment 

to Standards Rule 1-2(f), 19. (USPAP, Коментар до стандартних правил 1-2(f), 19.  

Для оцінювача недоцільно класифікувати висновки, зроблені після дослідження та 

аналізу, як припущення. Наприклад, після належного дослідження та аналізу оцінювач може 

зробити висновок, що існує ймовірність перепланування <або зміни цільового призначення 

земельної ділянки> об’єкта нерухомості, але розглядати таку ймовірність як припущення 

було би неправильно. Оцінювач також повинен задовольняти вимоги USPAP щодо 

<повноти> розкриття інформації та впливу на висновок щодо вартості. Виникають 

обставини, за яких для належного виконання завдання оцінки виконавцеві може бути 

необхідна юридична консультація. Приклади ситуацій, у яких може знадобитися юридична 

консультація та правове інструктування оцінювача, включають, зокрема, і питання щодо 

відшкодування збитків. При вирішенні подібних питань важливу роль відіграють адвокати і 

судові експерти інститутів Міністерства юстиції США, і оцінювачі повинні дотримуватися 

їхніх вказівок. У ситуаціях, коли юридичний висновок характеризується невизначеністю, 

адвокат може замовити оцінювачу виконання оцінки з припущенням двох <альтернативних 

гіпотетичних> передумов. 

Відповідно до змісту підпункту 1.2.7.3.5. "Damages" ("Пошкодження"), оцінювачі 

повинні розуміти концепцію відшкодування збитків при виконанні оцінки для цілей 

федеральних закупівель. Згідно з федеральним законодавством США, збиток, нанесений 

ринковій вартості майна, або підлягає компенсації і має розглядатися при визначенні 

відшкодування, або не підлягає компенсації і не має враховуватися при визначенні розміру 

відшкодування. Термін "вихідні (прямі) збитки" (severance damages) використовується для 

опису збитків, за які Сполучені Штати повинні виплатити компенсацію. Терміни "наслідки 

заподіяння збитку" або "наслідкові збитки" (consequential damages) використовуються для 

опису збитків, за які Сполучені Штати не зобов’язані виплачувати компенсацію. Для цілей 

цих Стандартів і уникнення непорозумінь, оцінювачі повинні використовувати термін 

компенсаційне (compensable) відшкодування, а не термін "вихідні (прямі) збитки" (severance 

damages), і термін некомпенсовані (non-compensable) збитки, а не "наслідки заподіяння 

збитку" (consequential damages). Далі, у п. 1.2.7.3.6. "Benefits" ("Вигоди", або "Переваги") 

зазначено, що назагал, вигоди - це позитивний вплив на ринкову вартість, що є результатом 

реалізації державного проєкту, для якого було придбано майно. Як і у випадку 

відшкодування збитків, питання про те, чи є вигода загальною (general) чи прямою (direct), є 

складним питанням, у якому суміщені фактичні і правові аспекти, і яке вимагає застосування 

юридичних інструкцій <та консультування з юристом>.  

У главі 1. "Appraisal Development" ("Опрацювання оцінки"), розділ 1.7. "Partial 

Acquisitions" ("Часткові придбання"), підрозділ 1.7.1. "Before and After Rule (Federal Rule)" 

("Правило до і після (федеральне правило)"), містяться пункти 1.7.1.1. "Damages" ("Збитки") 

та 1.7.1.4. "Takings Plus Damages Procedure (State Rule)" ("Процедура стягнення збитків 

(державне правило)"). У пункті 1.7.1.1. "Damages" ("Збитки") йдеться про збитки, заподіяні 

внаслідок пошкоджень. При розгляді збитків, завданих майну, оцінювачі повинні розуміти, 

що закони і правила штатів та федеральні закони можуть відрізнятися щодо того, які 

заподіяні об’єктам пошкодження можуть бути відшкодовані (compensable, severance), а які не 

можуть бути відшкодованими (non-compensable, consequential). Рекомендується, щоб 

оцінювачі зверталися за рекомендаціями до юриста, якщо виникає питання про те, чи 

підлягає відшкодуванню пошкодження, заподіяне об’єкту оцінки. 

Основною підставою для подання позову про відшкодування збитків є зменшення 

ринкової вартості майна. Ступінь, у якому придбання <у ширшому контексті – заподіяння 

збитку> вплинуло на корисність майна, має бути встановлений на основі фактичної 

інформації та її аналізу, і ніколи не повинні бути використані лише припущення. Докази 
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того, що найбільш ефективне та найкраще використання майна (The Highest and the Best use) 

змінилося в результаті вилучення <або заподіяння збитку, у ширшому контексті>, мають 

підтверджувати наявність збитків. Підтвердити висновок можуть також фактичні докази 

зміни найбільш ефективного та найкращого використання майна. 

За певних обставин пошкодження майна після заподіяння збитку можна усунути за 

допомогою здійснення відповідних заходів. Це зазвичай називається вартістю відновлення, і 

вона є належним вимірником вартості збитку лише тоді, коли він не перевищує суму 

зменшення ринкової вартості майна <після заподіяння збитку>, у стані, якщо залишити його 

без змін. Якщо витрати на відновлення менші, ніж розмір відшкодування збитків, якби таке 

відновлення було здійснено, вартість відновлення є належною <адекватною> мірою 

відшкодування заподіяної шкоди... Визначення вартості відновлення вимагає, щоб оцінювач 

виконав добре обґрунтовану оцінку витрат у такий самий спосіб, як описано в розділі 1.5.3, 

який описує критичні елементи застосування витратного підходу. 

Якщо при оцінці витрат на відшкодування суми збитків для надання допомоги 

оцінювачу використовуються послуги консультанта, оцінювач повинен дуже уважно 

переглянути та проаналізувати оцінку витрат <кошторис, калькуляцію>. Незважаючи на те, 

що метод оцінки зменшення вартості може бути прийнятним, слід пам’ятати, що майно, яке 

залишилося після заподіяння збитку, все ще підлягає оцінці у не відновленому стані. Тому 

важливо, щоб будь-які витрати на відновлення після пошкоджень включали не лише прямі 

витрати на відновлення, але й непрямі витрати, будь-які наслідки <вимушеної> затримки в 

часі та, якщо це необхідно, враховувати показник неотриманого підприємницького прибутку. 

У пункті 1.7.1.4. "Takings Plus Damages Procedure (State Rule)" ("Процедура стягнення 

збитків (державне правило)") розглядаються вимоги до виконання процедури відшкодування 

збитків. Іноді можуть виникати рідкісні обставини, коли суворе дотримання правил оцінки 

вартості «до» і «після» <заподіяння збитку> призведе до великих витрат та/або великого 

навантаження на оцінювача. Прикладами таких ситуацій є придбання незначної частини 

майна або сервітуту (для захисту стоків, водно-болотних угідь або середовища проживання, 

доріг, трубопроводів) у випадку великих земельних ділянок, де витрати на виконання повної 

оцінки «до» та «після» не є виправданими, з огляду на незначний характер придбання, та 

коли є очевидним, що решта пошкоджень <від заподіяного збитку> незначні або відсутні. У 

цих рідкісних ситуаціях агентство-клієнт <замовник> може змінити обсяг роботи, щоб 

дозволити процедуру стягнення відшкодування збитків, яку іноді називають державним 

правилом. Згідно з цією процедурою, оцінювач все одно повинен визначити вартість більшої 

ділянки та зробити висновок щодо вартості її вилученої частини, оскільки вона вносить свій 

внесок у загальну вартість більшої ділянки. Незначні збитки додаються до висновку про 

вартість вилученої частини, для надання оцінки розміру компенсації, яку має виплатити 

агентство-клієнт <замовник>. 

У главі 2. "Appraisal Reporting" ("Звіт про оцінку"), розділ 2.3. "Content of Appraisal 

Report" ("Зміст звіту про оцінку"), підрозділ 2.3.6. "Acquisition Analysis (Partial Acquisitions 

Only)" ("Аналіз придбання (лише часткові поглинання)"), містяться пункти 2.3.6.1. 

"Recapitulation" ("Реконструкція, відновлення") та 2.3.6.2. "Allocation and Damages" 

("Розподіл та пошкодження"). Цими пунктами визначено, що оцінювач повинен повідомити 

про різницю між значенням вартості більшої ділянки та значенням вартості залишку <після 

вилучення її частини>, визначивши залишкову вартість майна після вилучення <вартості 

вилученої частини> зі значення його початкової вартості. Збитки, як такі, при цьому прямо 

не оцінюються. Однак оцінювач коротко пояснює будь-які збитки для залишкового майна 

<після вилучення частини> та виділяє різницю у вартості майна до та після придбання, і 

таким чином встановлює збитки для залишку. Оцінювач повинен відзначити, що такий 

розподіл є вимогою стандартів бухгалтерського обліку, і не обов'язково вимагає 

застосування методів оцінки. Якщо збитки були виміряні на підставі витрат на відновлення, 

оцінювач повинен визначити вартість відновлення і показати, що вартість відновлення є 

меншою, ніж збиток у випадку, якщо це відновлення не було здійснено. 
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Стандарти UASFLA-2016 містять главу 4. "Legal Foundations For Appraisal Standards" 

("Правові основи для стандартів оцінки") з розділом 4.6. Partial Acquisitions ("Часткові 

придбання") підрозділ 4.6.2. Damage ("Збитки"), пункти 4.6.2.1. Compensable (Severance) 

Damages ("Компенсовані (вихідні) збитки"), 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна 

підтримка"), 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані 

(наслідкові) збитки").  

Підрозділ 4.6.2. Damage ("Збитки") встановлює, що лише розмір компенсації є 

вимірником втрат власника... У часткових придбаннях, коли придбана лише частина більшої 

ділянки, вартість придбаної частини не є єдиною мірою розміру компенсації; слід також 

розглянути "здешевленняя або <додаткову> вигоду для залишеної частини ділянки (“injury 

or benefit to the part not taken”). Якщо залишилася не придбана частина, тобто залишок 

первинної ділянки власника, що "залишається в такій формі або у такому стані, що має 

меншу вартість, ніж була раніше, власник має право на додаткові відшкодування збитків на 

свій рахунок". З юридичної точки зору зменшення ринкової вартості залишкової частини 

майна, за яке повинна бути сплачена компенсація, це власне і є <адекватна> компенсація 

збитків, що повинна розглядатися при оцінці федеральних придбань.  

Відмінність між компенсованими та некомпенсованими збитками має своє коріння у 

стандарті ринкової вартості. Відповідно до П’ятої поправки, Верховний суд постановив, що 

компенсація не включає "непрямі або віддалені <у часі> втрати, що виходять за межі 

ринкової вартості. Такі збитки не компенсуються, оскільки вони можуть коливатися 

відповідно до потреб власника, а не ринкових умов; вони є "відокремленими від вартості 

об’єкта". Некомпенсовані збитки часто називають наслідковими збитками (consequential 

damages), але цей термін може спричинити непорозуміння як у оцінці, так і в правовому 

аналізі ситуації. Федеральний закон забороняє розгляд відшкодування некомпенсованих 

збитків, які однак можуть бути компенсовані за законами багатьох штатів, і тому мають 

розглядатися в інших контекстах. У федеральному законі деякі види збитку можуть бути 

компенсовані, якщо це доведено. Деякі інші види збитку, такі як втрачені прибутки, ніколи 

не є компенсованими, навіть якщо їх наявність доведено, тому що компенсуються не всі 

збитки. Деякі види збитку можуть бути компенсовані (якщо це доведено) у конкретних видах 

придбань, але вони ніколи не є компенсованими в інших видах придбань. 

Пункт 4.6.2.1. Compensable (Severance) Damages ("Компенсовані (вихідні) збитки") 

говорить, що у контексті П'ятої поправки, розмір компенсації збитку назагал "еквівалентний 

пошкодженням, що їх було заподіяно", тобто саме поняття компенсації містить ідею 

еквівалентності – однак, поняття компенсованого збитку часто розуміють неправильно. 

Неправильно вважати, що вихідні (прямі) збитки (Severance Damages) є відокремленим і 

самостійним елементом компенсації відмінності від різниці між ринковою вартістю майна 

безпосередньо перед вилученням і залишковою ринковою вартістю майна <після вилучення 

його частини>. У випадку часткового придбання, якщо для встановлення розміру 

компенсації належним чином застосовується принцип виміру вартості "до і після", немає 

жодних підстав говорити про вихідні (прямі) збитки як такі, і їх визначення може бути 

некоректним. Компенсовані збитки можуть відображати зменшення ринкової вартості 

залишку, що виникає з (1) запланованого використання урядом, та / або (2) відношення 

<вартості площі> вилученої частини до <вартості площі первинної> більшої ділянки. 

 У пункті 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка") зазначається, що назагал 

сам факт часткового придбання не обов'язково буде достатньою підставою для виникнення 

права вимоги компенсації збитків. У юридичному сенсі, це може бути випадком, коли таке 

придбання не викликало появи вихідних (компенсованих) збитків, і не з’явилися підстави 

для компенсаційного відшкодування зміни ринкової вартості. Компенсовані збитки 

юридично можуть бути розглянуті лише за наявності будь-яких елементів, що впливають на 

вартість. Збиток (тобто зменшення вартості) для решти <ділянки, після вилучення її 

частини> ніколи не може бути прийнятий за припущенням, але завжди повинен бути 

повністю доведений і підтримуватися фактами для кожної оціночної ситуації.  
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Не може бути розглянуто обгрутнутвання, що має "невизначений і спекулятивний 

характер" і грунтується на "можливості виникнення більш чи менш віддалених наслідків". 

Як результат цього, буде неправильним використовувати вартість пошкодження як основу, 

просто вказуючи суму його вартості, але не вказуючи при цьому підстав для висловленої 

думки. Коротше кажучи, пошкодження компенсуються лише тоді, коли власник несе прямі 

збитки від придбання, а не просто отримує збитки. Більш того, необхідно довести не лише 

факт виникнення збитку, але причину його появи: для отримання компенсації, що 

відображає зменшення вартості решти <ділянки, після вилучення її частини> "землевласник 

повинен продемонструвати, що придбання викликало... збиток".  

Пункт 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані (наслідкові) 

збитки") встановлює положення про наявність обов’язкового підтвердження вимоги 

компенсації збитку даними ринкової інформації. Оскільки компенсація конкретних видів 

втрат випливає з визначення коштів відновлення на відкритому ринку при взаємодії між 

діючими без примусу покупцями та продавцями, збитки, що не відображені в цінах продажу 

на ринку об’єктів приватної власності, не можуть розглядатися при федеральних 

придбаннях. Внаслідок застосування цього принципу, федеральні суди визначали, що, 

відповідно до П'ятої поправки, не компенсуються наступні збитки: втрата вартості бізнесу 

(business value) або вартості діючого бізнесу (going concern value); втрати або пошкодження 

гудвілу (loss of or damage to goodwill); втрати майбутніх прибутків (future loss of profits); 

порушення планів (frustration of plans); порушення договорів або договірних очікувань 

(frustration of contract or contractual expectations); втрат можливостей розвитку або бізнес-

перспективи (loss of opportunity or business prospect); порушення діяльності підприємства 

(frustration of an enterprise); втрати клієнтів (loss of customers); втрати на переміщення 

рухомого майна та особистого майна персоналу (expenses of moving removable fixtures and 

personal property); втрата вартості меблів та рухомого обладнання (depreciation in value 

of furniture and removable equipment); збільшення вартості виробництва або управлінських 

витрат (increased production or management costs); пошкодження інвентарю або обладнання 

(damage to inventory or equipment); витрати на налагоджувальні або реструктуризаційні 

виробничі операції (expense of adjusting or restructuring manufacturing operations); 

необхідність витрат на демонтаж або на переміщення (incurrence of removal or relocation 

costs); необхідність витрат на відновлення чи скасування дозволів або ліцензій (loss 

or cancellation of revocable permits or licenses); втрата можливості виконання оцінок; (loss 

of ability to collect assessments); невизначеність розміру премії орендаря об'єкта, що має 

державний статус (uncertainty premium due to tenant’s status as a government entity); втручання 

у розвиток угод (interference with development agreements), та інші. 

Цей перелік складових загального збитку є надзвичайно корисним для визначення 

відшкодування підприємствам України, які примусово зупинили свою діяльність, зазнали 

пошкоджень матеріальних чи нематеріальних активів або були вимушені переміститися у 

інші регіони. У жодному іншому нормативному документі не подано настільки повного 

переліку наслідкових збитків, як це зроблено у п. 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) 

Damages ("Некомпенсовані (наслідкові) збитки") Стандарту UASFLA-2016. Незважаючи на 

те, що у національній юрисдикції США ці складові вважаються наслідковими та 

некомпенсованими, у національній юрисдикції України вони такими не визнані – і не існує 

жодного нормативного документа, де це було би визначено і де містився би їх повний 

перелік. Отже, при визначенні розміру загального збитку підприємства вітчизняні оцінювачі 

мають право розглядати ці складові загального збитку, за необхідності аналізуючи їх на 

приналежність до категорії прямих збитків (відповідно до визначення прямих збитків у п. 3 

НСО-1). При цьому доцільно посилатися на вказаний вище пункт Стандарту UASFLA-2016 – 

хоча би з метою підтвердження, що вказані вище види збитків об’єктивно існують і визнані 

авторитетним закордонним оціночним стандартом, тоді як у НСО вони навіть не згадуються.  

У частині "Acquisitions of Fee or Other Full-Term Interests" ("Придбання внесків або 

інших довготермінових інтересів") цього ж пункта 4.6.2.3 вказано, що компенсація за 
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придбання внесків (часткових інтересів) не включає "майбутню втрату прибутку, втрат від 

переміщення рухомого та особистого майна <з приміщень його попереднього 

розташування>, втрат гудвілу, який зумовлений просторовим розташуванням земельної 

ділянки, або інших наслідкових втрат..."  

Звичайно, стандарт UASFLA-2016 грунтується на загальновідомих базових принципах 

незалежної експертної оцінки862 та законодавчій базі США і не може бути безпосередньо 

застосований при оцінці збитків в Україні. Зміст цього стандарту стосується досить 

специфічної галузі оцінки збитків, що виникають у власників земельної нерухомості при 

примусовому придбанні земельних ділянок або їх частин для потреб Федерального уряду. 

Але він містить дуже цікаві положення, які можуть бути корисні вітчизнянним колегам при 

обгрунтуванні змісту і особливостей виконання оціночних робіт у цій царині. Насамперед, у 

стандарті дуже повно розглянутий поділ на компенсовані та некомпенсовані збитки, залежно 

від причини зменшення ринкової вартості майна. Це дає можливість застосувати викладений 

вище підхід у ширшому контексті – зокрема, при аналізі вартості пошкоджень, заподіяних 

майну власника, і при розрахунку розміру адекватного відшкодування. Наприклад, коли при 

встановленні розміру відшкодування прямих збитків потрібно обгрунтувати неможливість 

врахування неотриманого прибутку пошкодованої сторони (або інших супутніх і пов’язаних 

втрат, що виникли як наслідки факту заподіяного збитку), ми маємо змогу посилатися на п. 3 

НСО-1. Саме там конкретно зазначено, що прямі збитки – поточна вартість витрат на 

відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування 

неотриманих майбутніх вигод. Але коли йдеться про такі специфічні складові збитків, як 

втрати вартості гудвілу; порушення попередньо розроблених планів, раніше укладених 

договорів, договірних очікувань; втрати можливостей розвитку або бізнес-перспективи; 

порушення прибуткової діяльності підприємства; втрата клієнтської бази; необхідність 

додаткових витрат на переміщення рухомого та особистого майна; амортизація вартості 

меблів та рухомого обладнання; збільшення вартості сировини, складових частин, 

собівартості виробництва або управлінських витрат; втрата обігових коштів чи доступу до 

них; збільшення вартості кредитування та/або банківського обслуговування; збільшення 

собівартості послуг контрагентів; втрата, пошкодження чи прискорене знецінення основних 

виробничих засобів, інвентарю або обладнання; необхідність додаткових витрат на 

демонтаж, ремонт або на переміщення машин та обладнання; необхідність додаткових 

витрат на відновлення чи скасування дозволів або ліцензій; втрата можливості або здатності 

виконання адекватної оцінки вартості майна і майнових прав, тощо – тоді буде доцільно 

звернтутися до стандарту UASFLA-2016 і додати у звіт посилання на його п. 4.6.2.3.         

Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані (наслідкові) збитки"). Адже у 

жодному іншому нормативному документі неможливо знайти настільки повний перелік 

складових непрямих наслідкових збитків, для яких може бути потрібно обгрунтувати 

можливість чи неможливість їх врахування при виконанні оціночних робіт у кожному 

конкретному випадку.  

Процитоване вище у цій роботі визначення п. 3 НСО-1 однозначно виключає 

можливість урахування неотриманих майбутніх вигод. Але саме стандарт UASFLA-2016 у 

розгорнутій формі визначає загальний принцип поділу збитків на компенсовані та 

некомпенсовані, тоді як у вітчизняній термінології застосовується їх поділ на прямі і 

непрямі, що не є одним і тим самим. Доволі умовний поділ збитків на прямі і непрямі навіть 

приблизно не відповідає їх поділу на компенсовані та некомпенсовані, оскільки останнє 

визначається законодавством у відповідній юрисдикції. При цьому вимоги стандарту 

UASFLA-2016 є достатньо гнучкими та передбачають можливість застосування різних 

варіантів такого поділу, у залежності від конкретної оціночної ситуації. Наприклад, у пункті 

4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка") по суті зазначено, що доказ виникнення 

права вимоги компенсації збитків потребує проведення ретельного аналізу особливостей 

                                                             
862 Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Ник. Ордуэй // Пер. 

с англ. – М.: «Дело Лтд.», 1995. – 480 с.  
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оціночної ситуації. При цьому, очевидно, певні види збитків у різних ситуаціях можуть бути 

віднесені як до компенсованих (прямих), так і до некомпенсованих (непрямих), у залежності 

від характеру цієї ситуації і діючих юридичних норм. Адже з юридичної точки зору, право 

вимоги відшкодування збитку, тобто поява компенсованого збитку, виникає за виконання 

умови наявності будь-яких елементів, що впливають на вартість майна після факту 

заподіяння шкоди. Відповідно до пункту 4.6.2.2, збиток ніколи не може бути прийнятий 

виключно на підставі припущень, але завжди повинен бути доказово підтверджений аналізом 

фактів і обставин виникнення шкоди. Якщо виконання цієї умови може бути доказово 

обгрунтовано оцінювачем, відповідно до цієї вимоги пункту 4.6.2.2, виникають підстави 

вважати, що для аналізованої оціночної ситуації виникло право вимоги відшкодування 

збитку, якщо у звіті це "повністю доведено і підтримується встановленими фактами".  

Цікаво відзначити, що за визначенням п. 3 НСО-1, прямі збитки розраховуються як 

поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості 

об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод. Формулювання 

"без урахування неотриманих майбутніх вигод" є доволі широким, і воно очевидно виключає 

можливість врахування у цьому випадку неотриманого прибутку. Але до майбутніх вигод аж 

ніяк не може бути віднесена більшість складових некомпенсованих (наслідкових, непрямих) 

збитків, перелічених у п. 4.6.2.3 стандарту UASFLA-2016. Обов’язковий до виконання 

українськими оцінювачами п. 3 НСО-1, таким чином, не забороняє включити до складу 

прямих збитків більшості складових переліку п. 4.6.2.3, які не можна віднести до 

неотриманих майбутніх вигод. Це суттєво розширює можливості оцінювача при визначенні 

структури прямих збитків і переліку їх складових - звичайно, за умови наявності відповідних 

доказів, належного обгрунтування і посилання у звіті на п. 4.6.2.3 стандарту UASFLA-2016. 

У такий спосіб відкривається можливість для більш повного задоволення вимог замовника, 

якщо ним є пошкодована сторона. 

Навіть якщо Федеральний закон США при виконанні державних закупівель забороняє 

розгляд некомпенсованих збитків, ці ж самі збитки можуть бути віднесені до компенсованих 

за законами деяких штатів. Отже, питання з розподілом складових загального збитку по 

категоріях компенсованих (прямих) та некомпенсованих (непрямих) не є цілком 

однозначним, і завжди має розглядатися у контексті конкретної оціночної ситуації і 

законодавчо-нормативних вимог кожної національної юрисдикції. Тим більше, що принцип 

такого розподілу у НСО України не прописаний з достатньою повнотою і однозначністю. 

Отже, вимоги пункту 4.6.2.2 стандарту UASFLA-2016 за прямою аналогією можна і потрібно 

цитувати у звітах з оцінки збитків, оскільки будь-яке додаткове підкріплення обгрунтування 

думки оцінювача є кращим, ніж повна відсутність такого підкріплення.  

Стандарт UASFLA-2016 стверджує, що відповідно до федерального законодавства 

певні види збитків можуть бути віднесені до компенсованих, "якщо це доведено". Деякі інші 

види збитку можуть бути або компенсовані (якщо це доведено) у конкретних видах 

придбань, або вони можуть бути некомпенсованими у інших видах придбань. Отож, коли не 

йдеться про державні придбання, оціночні ситуації можуть бути ще більш розмаїтими, і одні 

й ті ж самі види збитків можуть розглядатися, як компенсовані (прямі), некомпенсовані 

(непрямі) або умовно компенсовані за визначених обставин. Останній випадок відповідає 

ситуації, коли певна складова збитків назагал вважається типовим непрямим збитком, який 

не має бути компенсований – але у контексті конкретної оціночної ситуації були виявлені і 

доведені певні чинники, які дають підстави вважати цей вид збитків умовно компенсованим, 

за виконання певних конкретно визначених умов.  

Коли замовником оцінки є потерпіла сторона, яка зазнала збитків, зрозумілим є 

бажання замовника врахувати у можливо більш повному обсязі усі можливі наслідки 

заподіяної шкоди. Звичайно, у такому випадку замовник може спричинити певний тиск на 

виконавця оцінки, вимагаючи від останнього розгляду навіть непрямих, неочевидних і 

віддалених в часі наслідків факту заподіяння шкоди. В цій ситуації надзвичайно помічним 

для оцінювача може стати пункт 4.6.2.2. Necessary Support ("Необхідна підтримка"), де 
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зазначається, що для встановлення розміру компенсаційного відшкодування при зміні 

ринкової вартості об’єкта потрібні юридично незаперечні підстави. Отже, при висловленні 

замовником вимог врахування неочевидних, імовірних та віддалених в часі наслідків факту 

заподіяння шкоди доцільно вимагати від нього надання відповідних підтверджуючих 

документів та долучення їх до звіту як додатків. Тоді відповідальність за визнання цих 

сумнівних складових збитків компенсованими, з юридичної точки зору буде розподілена між 

замовником і виконавцем. При цьому більша частина цієї відповідальності лягає власне на 

підписантів довідок та підтверджуючих документів, наданих виконавцю оцінки. Оцінювач, 

звичайно, повинен в межах своєї компетенції перевірити правдивість наданих йому 

підтверджуючих документів і переконатися, що вони не мають "невизначеного і 

спекулятивного характеру" та не грунтуються на гіпотетичній "можливості виникнення 

більш чи менш віддалених наслідків". Пункт 4.6.2.2. наголошує, що пошкодження 

компенсуються лише тоді, коли власник несе прямі збитки, а не просто отримує будь-які 

збитки. Положення цього пункту стверджує, що необхідно довести не лише факт виникнення 

збитку, але і виявити причину його появи. Нагадаємо, що відповідальність оцінювача не 

розповсюджується на надані йому замовником вихідні дані і документи, зокрема – довідки 

посадових осіб замовника та висновки судових експертів при проведенні спеціалізованих 

експертиз (наприклад, економічної, будівельно-технічної, оціночно-земельної, оціночно-

будівельної, товарознавчої, тощо). Оцінювач зобов’язаний сприймати ці довідки і висновки, 

як достовірні, правдиві та об’єктивні – про що він декларативно повідомляє у розділі звіту 

"Обмеження і припущення".  

Важливим є загальне положення про необхідність обов’язкового підтвердження 

виникнення права вимоги компенсації збитку даними ринкової інформації. З цієї тези 

випливає наслідок про обов’язковість дослідження ринку подібного майна на дату оцінки 

збитку і подання результатів аналізу цього ринку у звіті. Стандарт UASFLA-2016 встановлює 

незаперечний пріоритет емпірично отриманих даних ринкової інформації при оцінці вартості 

відновлення пошкодженого майна. Наголошується, що розмір компенсаційного 

відшкодування конкретних видів втрат випливає з визначення коштів відновлення на 

підставі даних відкритого ринку "при взаємодії між діючими без примусу покупцями та 

продавцями". Окремо зазначено, що збитки, які не можуть бути підтвержені ринковими 

цінами продажу подібного майна, не повинні бути підставою для розрахунку вартості 

адекватного відшкодування.  

Безперечний інтерес становить перелік видів некомпенсованих (наслідкових) збитків. 

Як випливає зі змісту п. 4.6.2.3. Non-Compensable (Consequential) Damages ("Некомпенсовані 

(наслідкові) збитки"), цей доволі довгий список не є вичерпним. Він дає достатньо повне 

уявлення, які саме види збитків вважаються некомпенсованими (наслідковими). У 

вітчизняній нормативній базі, фаховій літературі і оціночній практиці збитки частіше 

поділяють на прямі та непрямі, що є більш зрозумілим і для вітчизнянних оціцнювачів, і для 

користувачів звітів. При цьому сам принцип поділу видів збитків на прямі та непрямі ніде не 

описаний достатньо повно і вичерпно, що спричиняє непорозуміння та неоднозначність при 

інтерпретації цих понять і класифікації складових збитків. Це є підставою невизначеності 

висновків, яка часто проявляється під час розгляду цивільних та кримінальних справ у 

судових суперечках. Питання джерел виникнення та встановлення об’єктивних показників 

невизначеності результатів економічних вимірювань детально розглянуто у 863. Більш 
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загальні аспекти встановлення характеристик невизначеності результатів незалежної 

експертної оцінки проаналізовано у 864. 

Очевидно, розглянуті вище найбільш загальні положення стандарту UASFLA-2016 

можуть слугувати надійним підгрунтям для виконання оцінки збитків в Україні. Їх, 

звичайно, не можна вважати обов’язковими – але ніщо не забороняє вітчизнянним 

оціцнювачам посилатися на окремі цитовані у цій роботі положення цього стандарту при 

обгрунтованій потребі і доцільності застосоування у оціночній практиці.  

Закордонний досвід свідчить про складність процедури розробки і узгодження 

стандартів оцінки, тому що вони зачіпають безліч суміжних областей діяльності – 

бухгалтерський облік, аудит, страхування, оподаткування. Але для оцінювачів важливо 

забезпечити дотримання такої важливої вимоги, яку у метрології називать "єдністю 

вимірювань". У дещо спрощеній формі це означає, що результати однотипних вимірювань – 

у нашому випадку, економічних – мають бути сумісними, незалежно від того, хто, коли і 

яким чином їх здійснює. В галузі незалежної оцінки це можливо лише за умови виконання 

усіма оцінювачами вимог системи встановлених стандартами загальновизнаних 

уніфікованих правил виконання оціночних робіт, коректного застосування оціночних 

методів і процедур у практиці оцінки. Стандарти формулюють низку вимог, дотримання 

яких дає можливість забезпечити певний мінімальний рівень якості економічних 

вимірювань. 

Розглянуті вище положення стандартів UASFLA та USPAP є надзвичайно корисними 

для оцінювачів України, оскільки на даний час ми з прикрістю вимушені констатувати 

наявність великої прогалини у вітчизняній нормативній базі оцінки, яка жодним чином не 

регламентує дій оцінювача в умовах наявності невизначеності. Це створює небезпечний для 

професійних оцінювачів методологічний і правовий вакуум, в якому вони залишаються 

незахищеними від можливих звинувачень з боку усіх можливих опонентів. Закордонні та 

міжнародні стандарти, таким чином, дають підстави для обгрунтування дій оцінювачів у 

складних оціночних ситуаціях при наявності невизначеності. За таких умов, які зовсім не є 

рідкістю у оціночній практиці, оцінювачі вимушені на власний ризик приймати додаткові 

попередні умови, припущення і обмеження – які надалі іноді піддаються сумнівам, і їх 

доводиться захищати. Проаналізовані вище поняття спеціальних припущень та гіпотетичних 

умов можна розглядати як додаткові оціночні інструменти, не передбачені НСО – але 

нормативно закріплені у МСО та закордонних стандартах, що дозволяє українським колегам 

ефективно їх використовувати. За відсутності поняття невизначеності у національних 

стандартах оцінки в Україні, цей захист має грунтуватися на певних інформаційних 

джерелах – наприклад, публікаціях у професійній літературі, міжнародних чи міждержавних 
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стандартах. У своїй повсякденній практиці українські оцінювачі у тій чи іншій формі 

використовують розглянуті вище поняття надзвичайного припущення та гіпотетичної умови, 

можливо – навіть не знаючи джерел поданих вище їх визначень. В такому разі уся 

відповідальність за застосування цих понять і за отримані з їх використанням висновки 

залишаються повністю на сумлінні оцінювача і є, по суті, його особистим додатковим 

персональним ризиком. Вказані вище поняття, використовувані для виконання оцінки, не 

визначені і на разі не визнані документами діючої вітчизняної нормативної бази – але, на 

щастя, з достаньою повнотою прописані у діючих стандартах UASFLA та USPAP. При 

формулюванні своїх висновків і суджень оцінювач, завдяки цьому, може посилатися у звіті 

на визначення цих формулювань та коментарі до них – що дає незаперечні формальні 

підстави для обгрунтування своїх тверджень. Маємо погодитися, що це є набагато 

сильнішою, кращою і вигіднішою ситуацією, аніж позбавлене будь-яких посилань 

декларування власної професійної думки. 

На наше глибоке переконання, посилання у звіті на відповідні положення 

UASFLA 2016 та USPAP 2020-2021, що стосуються невизначеності результатів оцінки, 

застосування надзвичайних припущень та гіпотетичних умов, значно підсилює позицію 

оцінювача у випадках виникнення судових суперечок або пред᾽явлення йому звинувачень у 

непрофесійності, халатності, зумисному заподіянні збитку тощо. Тому не варто нехтувати 

цим джерелом, хоча би з огляду на можливість привнесення у матеріали звіту формальних 

підстав для аналізу ступеня невизначеності, вказівок на джерела її виникнення та методи 

аналізу за допомогою застосування надзвичайних припущень та гіпотетичних умов. В 

принципі, це не надто великий обсяг додаткової роботи – сформувати розділ звіту, що 

стосується висвітлення питань обгрунтування використаних методичних засад, з метою його 

подальшого включення у ті роботи, де це буде потрібно. Ця робота є одноразовою і не надто 

працемісткою – але дуже корисною, бо наявність такого розділу у звіті відразу дає 

можливість усім потенційним опонентам зрозуміти, що оцінювач обізнаний з сутністю цієї 

проблеми і володіє доступом до джерел, посиланнями на які він може переконливо 

аргументувати свою точку зору. 

Cтандарт Польщі V.8. У польській нормативній базі незалежної оцінки вартості 

використовується окремий спеціальний оціночний стандарт V.8 "Zasady określania wartości 

szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej" ("Правила визначення 

збитку, заподіяного будівництвом підземної та надземної інфраструктури"). Цей стандарт 

був розроблений і прийнятий Національною радою PFSRM (Polska Federacja Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych, Польська федерація асоціацій оцінювачів майна) 

10 січня 2002 р. та включений до набору професійних стандартів оцінювачів майна, як 

перший у Польщі повноцінний оціночний стандарт, що містить дослідження особливостей 

виконання оцінки цих специфічних збитків. Стандарт V.8 набув чинності 

від 1 липня 2002 року. Він має статус тимчасової інтерпретаційної ноти (TNI, Tymczasowa 

Nota Interpretacyjna) і є обов’язковим до застосування у Польщі при виконанні оцінки 

збитків, заподіяних власникам нерухомості при розміщені на приватних теренах елементів 

інфраструктури – комунікаційних шляхів та інженерних мереж865. Він має багато спільного з 

єдиними стандартами оцінювання федеральних земельних закупок США (Uniform Appraisal 

Standards for Federal Land Acquisitions, UASFLA), але на відміну від цих стандартів у 

оціночному стандарті V.8 розглядається збиток не лише при відчуженні земельних ділянок 

на користь уряду країни, але також і при розміщені на приватних ділянках елементів 

інфраструктури у ході реалізації приватних чи корпоративних інвестиційних проєктів. 

Методичні підходи цього стандарту становлять незаперечний інтерес для аналізу принципів 

оцінки збитку, зумовленого порушенням і обмеженням майнових прав власників 

нерухомості при використанні земельних ділянок для розміщення розмаїтих елементів 

інфраструктури.  
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У поєднанні зі стандартом V.8, прийнятим Національною радою PFSRM 

10 січня 2002 року, було також розроблено коментар 866 до цього стандарту, у якому 

містяться роз’яснення вимог окремих його положень. Зупинимося детальніше на розгляді 

змісту цього закордонного стандарту – одного з небагатьох, де птання оцінки збитків є 

основною темою нормативного документа. 

У главі 1 "Przedmiot i zakres stosowania standardu" ("Тема та обсяг застосування 

стандарту"), розділ 1.1, вказано, що цей стандарт визначає принципи оцінки майнового 

збитку, заподіяного будівництвом або існуванням підземної та надземної інфраструктури, що 

використовується для передачі рідин, газів, енергії та інших субстанцій, а також інформації. 

Стандарт V.8 стосується лише тих випадків, коли введення елементів технічної 

інфраструктури не вимагає обов'язкового викупу нерухомості або її частини власником цієї 

інфраструктури. У термінології вітчизняної оцінки це відповідає оцінці збитку, що виникає 

внаслідок створення або експлуатації передавальних пристроїв та елементів комунікаційних 

і інженерних мереж. У розділі 1.2 зазначено, що стандарт встановлює принципи визначення 

вартості збитку, заподіяного будівництвом та експлуатацією підземної та надземної 

технічної інфраструктури, для потреб, передбачених положеннями законодавства у сфері 

експлуатації об’єктів нерухомості та ведення господарства, і не впливає на принципи 

визначення компенсації, вказаних у цих законах. Стандарт V.8 застосовується, зокрема, для 

визначення вартості збитків при оцінці розміру відшкодування, передбачених діючими 

екологічними нормами, правилами охорони навколишнього середовища та захисту 

сільськогосподарських і лісових земель, а також у інших правилах. Стандарт 

використовується для визначення вартості збитків (компенсації) за заподіяні пошкодження 

власнику, довічному користувачу чи власнику іншого майнового чи або обов'язкового права 

(наприклад, орендарю). 

У розділі 1.4 розглядається спектр можливих варіантів мети оцінки. Визначення 

розміру заподіяної шкоди здійснюється з такими цілями: а) прогнозування наслідків вибору 

варіантів прокладання маршруту елементів інфраструктури (передавальних пристроїв та 

елементів комунікаційних інженерних мереж); б) визначення компенсаційної винагороди 

(відшкодування) у договорі про компенсацію завданої шкоди; в) визначення розміру 

відшкодування внаслідок заподіяння шкоди. 

Розділами 1.5, 1.6 визначені загальні принципи визначення розміру збитків та 

розрахунку адекватної компенсації. Стверджується, що майнова шкода виникає внаслідок 

настання певних подій (наприклад, будівництва), які її спричинили та з якими пов’язані 

зобов’язання її відшкодування (відновлення, ремонту). Збиток визначено як пошкодження 

майна потерпілої сторони, заподіяне будівництвом об’єктів інфраструктури. Винагорода або 

відшкодування майнового збитку, заподіяного нерухомому майну, включає: 

а) відшкодування збитків, завданих власнику майна, у тому числі – зменшення вартості 

майна внаслідок будівництва об'єктів інфраструктури; б) відшкодування упущеної вигоди, 

яку власник міг би отримати, якби не була побудована інфраструктура (знищення, втрата або 

пошкодження корисності землі і компонентів земельних поліпшень).  

Збиток, заподіяний будівництвом та існуванням підземної та наземної інфраструктури, 

містить наступні складові: 1.6.1) втрата вигоди від майна у період від початку будівництва 

<об'єктів інфраструктури> до передачі цього майна користувачеві для подальшої 

експлуатації, у тому числі: а) втрата вигід у перший рік, б) збитки, спричинені неможливістю 

використання майна (земельної нерухомості) у період, довший від одного вегетаційного 

періоду <сільскогосподарських рослин>; 1.6.2) погіршення умов користування нерухомістю 

протягом інвестиційного періоду; 1.6.3) постійне або тимчасове (у період досягнення 

початкового виробничого рівня - у так званий період відновлення) зниження вартості майна 

у використанні; 1.6.4) збитки у користуванні нерухомим майном, спричинені введенням 

елементів підземної та наземної інфраструктури (опор, сигнальних стовпів, забірних пунктів, 
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вентиляційних отворів, бункерів, телекомунікаційних шаф та інших елементів), які не 

пов’язані із зміною прав власності на земельну ділянку; 1.6.5) зниження вартості майна 

внаслідок а) тривалих обмежень користування майном, б) зміни існуючої функції 

нерухомості (відповідно до її цільового використання в місцевому плані зонування) на 

функцію меншої вартості (сільськогосподарська чи лісогосподарська). 

У главі 2 "Szczególne cechy wyceny szkód" ("Особливості оцінки збитків"), 

розділами 2.1 – 2.3 встановлено, що розмір і масштаби пошкодження залежать від: а) типу 

підземної інфраструктури (водопостачання, каналізація, газ, рідке паливо, опалення, 

електроенергія, телекомунікації та інші) або наземної (електричні мережі, лінії 

телекомунікацій тощо); б) технічних параметрів інфраструктури (тип лінії передавальних 

пристроїв, діаметр трубопроводів тощо); в) технічних аспектів реалізації інвестиційного 

процесу (спосіб прокладки або підвішування кабелів, форма і глибина траншей або тип 

наземних опор, глибина або висота установки при монтажі, тощо); г) тривалості 

інвестиційного процесу (один або кілька виробничих циклів); д) періоду від початку до 

завершення інвестиційного процесу (з урахуванням, серед іншого, стадії виробничого 

циклу); е) способу поточного використання майна (функції в плані місцевого розвитку та 

стан забудови). Просторовий характер ліній інфраструктури, що проходять через об’єкти 

нерухомого майна різного призначення, характер їх використання та рівень інтенсивності 

експлуатації обумовлюють необхідність виокремлення ділянок однорідного використання 

нерухомості та застосування до них окремих процедур оцінки (з урахуванням 

індивідуальних умов). Різні види шкоди, заподіяної одному майну, вимагають різних методів 

визначення їх розміру. 

Розділ 2.4 встановлює, що для визначення розміру збитку враховуються джерела 

інформації, зазначені у ст. 154 Закону Польщі від 21 серпня 1997 року про управління 

нерухомим майном,867 а також спеціальні джерела, до яких належать: а) будівельно-технічні 

обгрунтування і проєкти, б) плани реалізації інвестицій, в) оцінка впливу інвестицій на 

навколишнє середовище, г) висновки експертів та вимірювання спеціалістів, необхідні для 

визначення ступеня впливу на поверхню пристроїв технічної інфраструктури, д) інструкції та 

технічні стандарти щодо будівництва відповідної інфраструктури, е) дані 

сільськогосподарських дорадчих (консультаційних) центрів, е) карти ґрунтів та 

сільськогосподарських угідь, ж) лісогосподарські плани, з) дані моніторингу навколишнього 

природного середовища, і) дані моніторингу ринку, к) висновки огляду (натурного 

обстеження) майна. 

Глава 3 "Ogólne zasady wyceny szkód" ("Загальні правила оцінки збитків"),        

розділи 3.1 – 3.4 стверджують наступне. Розмір збитку повинен визначатися відповідно до 

стану об’єкта оцінки на дату заподіяння збитку (або очікуваної дати входу інвестора) та цін 

на дати визначення розміру відшкодування (у разі втрати прибутку від врожаю – на дату 

очікуваного отримання врожаю). У деяких випадках для реалізації інвестицій може 

знадобитися дві оцінки: а) попередня – для прогнозування збитків до того, як інвестор увійде 

на територію земельної нерухомості – тоді стан майна слід визначати відповідно до 

очікуваної дати вступу інвестора на територію або дати, зазначеної інвестором, і 

б) остаточна, включаючи оцінку збитків після завершення інвестиційного процесу. У 

початковій оцінці враховуються лише збитки, зазначені в пп. 1.6.1.a та 1.6.2. Під час 

реалізації інвестицій може виникнути потреба в оцінці додаткових збитків, викликаних 

зміною попередньо запланованого процесу виконання будівельних робіт (наприклад, 

тимчасовим зайняттям більшої площі землі, ніж це було передбачено проєктом) або 

настанням непередбачених подій (наприклад, затопленням майна). Ступінь розміру 

відшкодування при заподіянні окремих видів шкоди слід визначити: а) для первинної 

оцінки – на основі технічного проєкту, б) для остаточної оцінки – на підставі фактичного 

розміру збитку. 
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У розділах 3.5 – 3.6 містяться вимоги, подані нижче. Окремі види пошкоджень 

відносяться до таких земельних ділянок. 3.5.1) територія постійних обмежень у способі 

користування майном – зона розташування інфраструктури разом із зоною її безпосередньої 

охорони (в якій запроваджено обмеження способів використання майна) – для визначення 

збитків, зазначених у п. 1.6.5, а. 3.5.2) територія будівельного майданчика – це площа, на якій 

буде розміщена інфраструктура, ґрунт, що видаляється з виїмки, а також транспортно-

монтажна ділянка – для визначення пошкоджень, зазначених у пп. 1.6.1. У цій смузі слід 

виділити наступне: а) ділянка виїмки ґрунту – площа порушення шарів ґрунту – для 

визначення пошкоджень, зазначених у пункті 1.6.3; б) ділянка зберігання ґрунту – площа 

збору гумусу та мертвих порід – можливо, для визначення пошкоджень, зазначених 

у пункті 1.6.3, в) допоміжна ділянка – транспортно-монтажна – можливо, для визначення 

пошкоджень, зазначених у пункті 1.6.3. 3.5.3) функціональна захисна зона нормування 

функцій території – для визначення пошкоджень, зазначених у п. 1.6.5,b. 3.5.4) частина 

нерухомого майна, щодо якої відбулося погіршення умов господарювання (гірше планування 

територій, об’їзди, тимчасова відсутність доступу) – для визначення збитків, зазначених 

у п. 1.6.1. Документування стану майна з метою проведення оцінки збитків має бути 

особливо ретельним. Необхідно скласти протокол натурного огляду – обстеження стану 

нерухомості з фотографічною фіксацією у документації. Цей протокол повинен бути 

підписаний власником, користувачем нерухомого майна або призначеною комісією. 

Коментар до пункту 3.6 наголошує, що звіт повинен містити детальний опис стану 

нерухомого майна, з уточненням щодо таких складових: а) земельні ділянки – тип 

землекористування, сільськогосподарське та лісове господарство – дані про 

сільськогосподарську придатність, склад, характеристики рельєфу, б) будівлі, споруди та 

пристрої – про їх тип, технологію, розміри, технічний стан та інші відповідні дані, 

в) рослини – дані про вид рослин, стан їх здоров'я і вегетаційний стан, агротехнічний стан і 

правильність вирощування, г) водні ресурси – дані про характеристики і стан водойм, 

д) родовища корисних копалин – дані про вид і стан документації щодо родовищ і місць 

залягання корисних копалин. 

Глава 4 "Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych szkód" ("Детальні правила оцінки 

окремих видів збитків") містить деталізований розгляд оціночних процедур при визначенні 

збитків у сільськогосподарській та лісогосподарській галузях, на яких ми не будемо 

акцентувати увагу – з огляду на нечисленність подібних випадків у вітчизняній оціночній 

практиці. При потребі доцільно звернутися до тексту стандарту V.8 і проаналізувати 

доцільність застосування його окремих положень у вітчизняній оціночній практиці. 

Натомість більш детально зупинимося на аналізі змісту розділу 4.4 "Wycena zmniejszenia się 

wartości nieruchomości" ("Оцінка зниження вартості нерухомості"), який є набагато 

важливішим і, безсумнівно, може бути використаний вітчизняними фахівцями у набагато 

більшій кількості оціночних ситуацій. 

Пункт 4.4.1 говорить, що зменшення вартості нерухомого майна відбувається 

внаслідок: а) виникнення довготривалого обмеження у способі користування майном, що 

пов'язане з: - наявністю стороннього елемента у майні або над ним, - виникненням 

просторових труднощів в управлінні нерухомістю, що виникають через наявність ознак 

розташування елементів інфраструктури, - створенням потенційної загрози безпеці власника 

та його майна, - можливістю для власника інфраструктури входити на територію власника 

<об’єкта земельної нерухомості> з метою обслуговування обладнання або усунення аварій,   

- потребою змін у плануванні вирощування сільськогосподарській культур та необхідністю 

насадження дерев інших видів; б) необхідності зміни функцій нерухомості в зоні 

будівництва інфраструктури та в охоронній зоні навколо неї. 

У пункті 4.4.2 подана загальна формула для розрахунку розміру збитку від заподіяної 

шкоди. Довготривале обмеження у способі користування нерухомістю знижує вартість 

сільськогосподарської або лісогосподарської нерухомості в зоні будівництва чи експлуатації 
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мереж підземної та надземної інфраструктури. Розмір вартості заподіяної шкоди 

визначається рівнянням: 

𝑍𝑤 = 𝑆 × 𝑊 × 𝑃,  
 

де: Zw – розмір вартості заподіяної шкоди, що відповідає зменшенню вартості 

нерухомого майна, 

S – коефіцієнт зниження вартості нерухомості, що визначається на основі аналізу 

місцевого ринку, а за відсутності ринкових даних – приймається у діапазоні від 0,15 до 0,20 

включно, 

W – ринкова вартість одиничного показника, 

Р – площа поверхні експлуатаційної зони. 

У коментарі до пункту 4.4.2 зазначено, що за відсутності ринкових даних: 

- мінімальне значення коефіцієнта S (0,15) для тривалого обмеження способу 

користування майном слід застосовувати, якщо немає додаткових обмежень щодо 

сільськогосподарського використання відповідної території; 

- додаткові обмеження можуть виникнути через наявність свідчень (видимих ознак) 

наявності розташування на території елементів інфраструктури (стовпи <опори ліній 

електропередач>, вентиляційні споруди, відстійники тощо), а також через обмеження обсягу 

посівів і насаджень (наприклад, заборона висаджувати дерева в садах), і тоді повинен 

застосовуватися вищий коефіцієнт, до 0,20. 

Як бачимо, подана у пункті 4.4.2 формула для розрахунку розміру збитку повністю 

відповідає традиційним математичним засадам класичного порівняльного підходу. На жаль, 

у стандарті V.8 недостатньо повно розкрито зміст показника W (ринкова вартість одиничного 

показника) та методику його розрахункового визначення. Це дає можливість оцінювачеві 

скористатися розмаїтими альтернативними методиками розрахунку ринкової вартості 

одиничного показника, з різною кількістю об’єктів порівняння; різним переліком 

ціноформуючих факторів, врахованих при виконанні оціночної процедури коригування; 

різними методиками визначення коригуючих попоравок; різним способом усереднення 

скоригованих значень одиничного показника, тощо868. Але у цьому випадку доцільно 

звернутися до НСО України, де алгоритм застосування порівняльного підходу описаний 

у подробицях, і скористатися вказівками пп. 15, 16, 47, 48, 52 НСО-1 та пп. 19, 21, 23, 26 

НСО-2.  

Пункт 4.4.3 визначає розмір шкоди, заподіяної внаслідок зміни функціонального 

призначення земельної ділянки у охоронній зоні елементів розташування інфраструктури. 

Відповідно до п. 4.4.3, розмір шкоди внаслідок зменшення вартості майна через зміну його 

функції у місцевому плані зонування та неможливості його використання за попереднім 

призначенням дорівнює різниці ринкової вартості земельної ділянки за <раніше> існуючим 

призначенням, відповідним до плану місцевого зонування, і її новим функціональним 

призначенням, пов'язаним з розташуванням елементів надземної та підземної 

інфраструктури. Коментар до пункту 4.4.3 вказує, що розташування елементів 

інфраструктури на <об’єктах земельної> нерухомості іноді змінює спосіб її використання, 

що може суперечити її <попередній> функції в місцевому плані просторового розвитку. В 

результаті розбудови інфраструктури <земельна> нерухомість або її частина може втратити 

первинні (поточні) функції і може використовуватися надалі лише як землі 

сільськогосподарського призначення. 

Розглянутий у цьому розділі стандарт V.8 для нас є дуже цінним через те, що у ньому 

цілком однозначно вказано, що при розрахунку розміру відшкодування збитків, завданих 

власнику майна, має враховуватися відшкодування упущеної вигоди, яку власник міг би 

отримати у випадку, якщо би не відбулася подія завдання шкоди. Це загальне положення 

                                                             
868 Pozdnyakov, Yu., Skybinska, Z., Gryniv, T., Britchenko, I., Losonczi, P., Magopets, O., Skybinskyi, O., Hryniv, N. 

(2021). Comparative analysis of models for adjustment procedure in assets value independent evaluation performed 

by comparative approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, No. 13 (114), рр. 80-93.  



506 

може бути корисним для обгрунтування розміру збитків у більшому розмірі, ніж прямі 

збитки, визначені вимогами НСО-1. 

Також стандарт V.8 конкретизує періоди, протягом яких можуть бути враховані втрати 

пошкодованої сторони від наслідкових збитків. При розширеному трактуванні змісту 

п. 1.6.1, з розповсюдженням вимог цього пункту на інші види збитків, виникають підстави 

стверджувати, що збитки, спричинені наслідками події спричинення шкоди, мають 

враховуватися не лише у розмірі "втрати вигід у перший рік", але також включати і "збитки, 

спричинені неможливістю використання майна у період, довший від одного вегетаційного 

періоду" – тобто протягом прогнозного періоду, довшого від одного виробничого циклу. При 

цьому обмеження тривалості прогнозного періоду, протягом якого розглядаються втрати 

власника від факту заподіяння шкоди, у стандарті відсутні. 

Важлиим моментом є положення про те, що різні види шкоди, заподіяної об’єкту 

нерухомого майна, вимагають різних методів визначення їх розміру. Це практично означає, 

що коли має місце пошкодження об’єкта різними факторами впливу, різні види шкоди мають 

оцінюватися із застосуванням різних методів і, відповідно, різних оціночних процедур. 

Надалі ці різні види збитку, очевидно, мають бути підсумовані, як це виникає з контексту 

розділу 2.3 стандарту V.8.  

Надзвичайно важливою є глава 3 "Ogólne zasady wyceny szkód" ("Загальні правила 

оцінки збитків"), оскільки, відповідно до її назви, викладені у ній вимоги поширюються на 

інші види збитків. Не викликає жодних сумнівів справедливість твердження, що розмір  

збитку повинен визначатися відповідно до стану об’єкта оцінки на дату заподіяння збитку та 

ринкових цін на дату визначення розміру відшкодування (тобто – на дату оцінки). Дуже 

цікавим моментом є твердження про можливість виконання двох рознесених у часі оцінок 

збитків для одного й того ж самого об’єкта оцінки. У стандарті зазначена можливість 

розподіленої двоетапної оцінки – попередньої та остаточної. Зі змісту цієї вимоги випливає, 

що результат попередньої оцінки є орієнтовним, приблизним, а результат остаточної – більш 

точним, кінцевим. При цьому у початковій оцінці враховуються лише ті види збитків, які 

можна визначити на дату її виконання, а у остаточній, очевидно, усі види збитків, які 

фактично виникли як більш віддалені у часі наслідки події спричинення шкоди. Це випливає 

також зі змісту твердження, що "може виникнути потреба в оцінці додаткових збитків, 

викликаних зміною попередньо запланованого процесу виконання будівельних робіт або 

настанням непередбачених подій. При заподіянні окремих видів шкоди розмір 

відшкодування рекомендується визначити: для первинної (попередньої) оцінки – на основі 

технічного проєкту, б) для остаточної оцінки – на підставі фактичного розміру збитку". 

Тобто більш точний кінцевий результат другої оцінки, як бачимо, має грунтуватися на на 

підставі фактичних витрат, понесених власником для усунення наслідків факту заподіяння 

шкоди. 

Слід відзначити чітко висловлену ринкову спрямованість стандарту V.8. Подана у 

пункті 4.4.2 розрахункова формула для визначення розміру збитку є математичною основою 

порівняльного підходу, який небезпідставно вважається найбільш ринковим серед трьох 

класичних методичних підходів. Твердження про необхідність дотримуватися ринкових цін 

на дату визначення розміру відшкодування також однозначно вказує на ринковий характер 

методичної бази, що має використовуватися при встановленні розміру збитку. Зрозуміло, що 

по замовчуванню це стосується випадків використання ринкової бази оцінки і виду ринкової 

вартості. 

Загалом, положення стандарту V.8 можуть бути вельми помічними для вітчизняних 

колег при оцінці розмаїтих видів збитків, оскільки цей документ містить вимоги, що 

вочевидь виходять далеко поза межі його основної теми – принципів оцінки майнового 

збитку, заподіяного будівництвом або існуванням підземної та надземної інфраструктури. 

Загальні положення і методичні підходи цього стандарту можуть бути використані також 

при оцінці багатьох інших видів збитків. На нашу думку, стандарт V.8 у найбільшому 

ступені надається для використання при оцінці пошкоджень майна у вигляді земельних 
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ділянок та їх покращень, спричинених розмаїтими факторами впливу. Перевагою цього 

документа є його чітка ринкова орієнтація, вказівка на можливість виконання двоетапної 

розподіленої в часі процедури визначення збитків та інтегрований підхід до визначення 

повного розміру відшкодування, без розділення складових збитків на прямі та непрямі, 

компенсовані та некомпенсовані. 

Висновки. У роботі здійснено порівняльний аналіз законодавчо-нормативної бази 

виконання оцінки вартості відшкодування збитків у національних, міжнародних та деяких 

закордонних стандартах незалежної експертної оцінки. Показано, що вимоги до здійсненя 

подібних економічних вимірювань в Україні у діючих НСО викладено у дуже обмеженому 

обсязі, що може викликати утруднення при виборі та обгрунтуванні використаних 

методичних підходів та оціночних процедур. Детально розглянуто вимоги НСО та МСО до 

виконання оцінки вартості збитків та визначення їх адекватного відшкодування. На підставі 

виконаного співставного аналізу положень діючих НСО, МСО та закордонних стандартів 

оцінки можна зробити висновок, що у цих документах вимоги до виконання оціночних робіт 

у досліджуваній галузі оцінки викладені з дуже різним ступенем повноти і деталізації.  

Дослідженням встановлено, що єдиних уніфікованих вимог до виконання оцінки 

збитків не існує, але фрагментарні дані різних нормативних документів дають можливість 

скласти достатньо цілісну, повну і взаємно несуперечливу картину загальних принципів і 

методичних підходів. У законодавчо-нормативній базі України вимоги до таких економічних 

вимірювань майже відсутні, за винятком нечисленних вимог до визначення збитків при 

пошкодженні колісних транспортних засобів та збитків юридичних осіб з державною 

часткою у праві власності. У МСО та деяких закордонних стандартах оцінки вимоги до 

виконання оцінки збитків викладені у набагато більшому обсязі, що дає можливість 

українським оцінювачам користуватися ними для обгрунтування власних рішень. Найбільш 

повно ці вимоги викладені у міжнародних стандартах оцінки EVS 2016, але у них вельми 

детально розглядаються лише поняття, пов’язані з виконанням оцінки збитків 

застрахованого майна. Натомість дуже корисними є аналіз джерел виникнення ризиків 

виникнення збитків та деталізований опис особливостей виконання окремих оціночних 

процедур. Вимоги стандартів RICS 2020 дають оцінювачеві підстави підходити до 

визначення розміру відшкодування не лише виходячи з принципу повернення пошкодженого 

об’єкта до попереднього стану, але розглядаючи також інші можливі варіанти відновлення. 

Це дозволяє оцінювачеві аналізувати декілька альтернативних сценаріїв відновлення 

пошкодженого майна, включно зі зміною попереднього цільового призначення земельної 

ділянки та відбудовою її покращень у "інший спосіб використання". Доречними та 

корисними можуть бути рекомендації, сформульовані у стандарті UASFLA 2016, де подано 

великий перелік наслідкових збитків для діючих підприємств та бізнесу. 

Але маємо пам’ятати, що для українських колег наявні у МСО (а тим більше – у 

закордонних стандартах оцінки) коментарі з цього приводу не є обов’язковими і повинні 

носити виключно довідковий або рекомендаційний характер. Нормативні документи НСО не 

вимагають від оцінювача при виконанні оціночних робіт розгляду і подання у звіті багатьох 

специфічних аспектів оцінки збитків, які вимагаються і рекомендуються положеннями МСО. 

Це означає, що українські оцінювачі не зобов’язані виконувати вимоги МСО до оцінки 

збитків, але їм не заборонено робити це у випадках, коли НСО недостатньо детально 

висвітлюють особливості виконання певних процедур. При цьому варто відмітити, що 

вкористання і цитування у звіті розглянутих у цій роботі вимог МСО і закордонних 

стандартів оцінки дає можливість набагато більш переконливо обгрунтувати застосовані 

оцінювачем принципи, методичні підходи та особливості виконання оціночних процедур при 

виконанні подібних робіт. Проаналізовано підходи до виконання оцінки вартості збитків та 

визначення розміру їх адекватного відшкодування; доведено доцільність при підготовці 

звітів з їх оцінки пріоритетно використовувати більш повні і більш сучасні концепції, 

викладені у вимогах діючих МСО. В такому випадку висновок про вартість збитків також 

відповідатиме більш сучасним поглядам і трендам світової оціночної думки, зокрема – 
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стосовно характеристик невизначеності отриманих результатів, які є об’єктивною 

характеристикою їх якості.  

Найважливішим висновком роботи є теза про можливість і доцільність узгодженого 

спільного використання національних, міжнародних та деяких закордонних стандартів 

оцінки при встановленні показників вартості збитків у економічних вимірюваннях, 

здійснюваних методами незалежної експертної оцінки. Ключовим питанням якості при 

проведенні подібних оціночних робіт є, безперечно, ступінь невизначеності отриманих у 

звіті результатів. В ідеалі, у звіті повинні бути встановлені об’єктивні кількісні 

характеристики ступеня невизначеності результатів виконаних оціночних робіт, що дасть 

оцінювачу велику перевагу при виникненні спірних питань стосовно достовірності 

результату. Високий ступінь обгрунтованості використаних методичних підходів та 

оціночних процедур у сукупності з поданням у звіті кількісних характеристик ступеня 

невизначеності отриманого результату забезпечить оцінювачу сильну позицію у випадку 

можливих судових суперечок. Загалом, висловлене оцінювачем судження щодо 

невизначеності отриманого у звіті результату може бути виражене розмаїтими способами: 

словесною характеристикою; обгрунтуванням ступеня заокруглення результату; поданням 

чисельної оцінки похибки; вказівкою довірчої імовірності та меж довірчого інтервалу; 

поданням закону розподілу та / чи функції густини ймовірностей; у інший спосіб. У межах 

інформаційно-метрологічної парадигми економічних вимірювань869 використовуються 

показники стандартної і розширеної невизначеності результатів вимірювань. З точки зору 

оптимального співвідношення інформативності та працемісткості, найкращим можливим 

описом отриманих при виконанні оціночних робіт результатів є їх представлення у 

інтервальній формі, з поданням чисельних значень довірчої імовірності та меж довірчого 

інтервалу. Також можливим є подання оцінок похибок результату, та / або пов’язаних з ними 

показників, як кількісних вимірників ступеня невизначеності цього результату. 

Представлення результатів оціночних робіт у інтервальній формі більш повно розкриває 

отриману при здійсненні економічних вимірювань інформацію, оскільки така форма містить 

у собі, окрім опису імовірного показника вимірюваної вартості, також і кількісну оцінку 

ступеня невизначеності отриманого результату. Це дає можливість конкретизувати міру 

відповідальності оцінювача і чітко відокремити судження оцінювача, за які він може взяти на 

себе відповідальність, від можливого розширеного трактування отриманого точкового 

результату оцінки іншими особами, за що оцінювач відповідальності не несе.  

У роботі доведено доцільність орієнтуватися на вимоги МСО, як докладніше 

опрацьовані, більш сучасні, краще науково обгрунтовані та більш відповідні сучасним 

реаліям ринкової економіки. Пріоритетними підходами при оцінці збитків варто визнати 

порівняльний і дохідний, як більш ринкові у порівнянні з витратним підходом. Практично 

усі розглянуті нормативні документи у тій чи іншій мірі акцентують увагу на доцільності 

використання ринкової інформації при визначенні вартості збитків. Дещо умовний розподіл 

збитків на прямі і непрямі, виходячи з контексту вимог, викладених у стандарті        

UASFLA-2016, може бути переглянутий в залежності від тривалості прогнозного періоду, 

протягом якого розглядаються наслідки заподіяної шкоди. При більш прискіпливому аналізі 

джерел виникнення збитку та оптимізації вибору проміжку часу, коли будуть виявлені 

віддалені в часі наслідки факту заподіяння збитку, виникає можливість повнішого 

врахування окремих складових загального збитку. Якщо буде доведено наявність причинно-

наслідкового зв’язку між джерелами виникнення збитку та наслідками факту їх заподіяння, 

                                                             
869 Pozdnyakov Yuri, Lapishko Maria (2019). The use of informative-metrological paradigm in independent expert 

valuation theory. Monograph 27. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration. Ed.: 

Olena Chukurna, Magdalena Gawron-Łapuszek. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, 2019. 

267 p., pp. 80-88.  

Поздняков, Ю. В. Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа застосування порівняльного 

методичного підходу // Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. – Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. 

праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 

2018. – № 2 (66), c. 256-268. 
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це може стати легальною підставою для зарахування таких складових загального збитку до 

категорії збитків, що мають бути компенсовані – тобто "прямих збитків", у термінології 

НСО-1. Цей стандарт однозначно не дозволяє відносити до прямих збитків втрачений 

прибуток підприємців, але у стандарті UASFLA-2016 наведено довгий перелік інших 

віддалених у часі складових загального збитку, які не відносяться до неотриманого прибутку 

і у певних оціночних ситуаціях можуть розглядатися як компенсовані. Це відкриває для 

вітчизняних оцінювачів можливість обгрунтовано розширити перелік видів наслідкових 

збитків, що мають бути відшкодовані. 

Зауважимо, що польський стандарт V.8 прямо передбачає можливість виконання 

двоетапної розподіленої у часі оцінки, попередньої та остаточної. При цьому результат 

попередньої оцінки вважається приблизним, і лише більш точний результат пізнішої за 

часом остаточної оцінки може слугувати підставою для встановлення кінцевого розміру 

компенсації. Важливо, що у попередній оцінці враховуються не усі види збитків, а у 

остаточній, яка здійснюється по факту виконання відновних робіт для усунення наслідків 

збитків, можуть бути враховані усі види більш віддалених у часі наслідкових збитків. 

Нещодавно Постановою КМУ "Про затвердження Порядку визначення шкоди та 

збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації" № 326 

від 20 березня 2022 р.870 затверджено "Порядок визначення шкоди та збитків, завданих 

Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації", відповідно до якого встановлені 

загальні вимоги до процедур визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок 

збройної агресії. Визначення вартості шкоди та збитків здійснюється окремо 

за 15 напрямами: людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати; економічні втрати, 

пов’язані з людськими втратами; військові втрати; втрати, пов’язані із забезпеченням 

публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього 

руху; втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального господарства; втрати 

земельного фонду; втрати лісового фонду; втрати надр; втрати акваторії; збитки, завдані 

природно-заповідному фонду; втрати інфраструктури транспорту, телекомунікаційної 

мережі і зв’язку; втрати енергетичної інфраструктури; втрати культурної спадщини; 

економічні втрати підприємств; втрати установ та організацій. Пунктом 4 цього Порядку 

визначено, що до підготовки проєктів оціночних методик та здійснення оцінки шкоди і втрат 

можуть залучатися представники неурядових організацій, незалежних інформаційно-

аналітичних центрів та громадських організацій. 

Зрозуміло, що у зв’язку з цим на громадські організації фахівців з незалежної оцінки та 

на усіх оцінювачів України ляже велике навантаження. Ця робота є, з нашої точки зору, 

необхідним і своєчасним кроком у напрямку виконання порівняльного аналізу нормативних 

баз НСО України та МСО. Автори переконані, що впровадження у практику незалежної 

оцінки та рецензування оціночних робіт більш сучасних та більш деталізованих вимог МСО, 

які вимагають більшої конкретизації та кращого обгрунтування вибору оціночних процедур, 

дозволить забезпечити застосування єдиних уніфікованих методичних підходів до 

визначення показників вартості збитків при виконанні економічних вимірювань в Україні. 

На наше глибоке переконання, значення вимог МСО у цій галузі оцінки лежить насамперед у 

методологічній та юридичній площинах. Оскільки характерною загальною особливістю 

оцінки збитків є надзвичайно високий відсоток випадків заперечення стороною відповідача 

результатів оцінки, виконаної на замовлення пошкодованої сторони. Часті випадки незгоди 

сторони відповідача з результатами виконання таких оціночних робіт є цілком зрозумілими, 

з огляду на діаметрально протилежні інтереси сторін у судовому провадженні. Але ця 

особливість накладає на оцінювача обов’язок особливо уважно ставитися до питань 

законодавчо-нормативного обгрунтування вибору методичних підходів та оціночних 

процедур. В іншому випадку навіть цілком адекватні і переконливі результати можуть бути 

заперечені у процесі змагання сторін в ході судового засідання – і зовсім не через 

                                                             
870 Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації: Постанова Кабінету міністрів України № 326 від 20. 03. 2022 р.  
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неправильність чи невідповідність методології оцінки, а лише внаслідок формальних 

заперечень достатності її обгрунтування.  

Як було показано виконаним вище порівняльним аналізом нормативних баз незалежної 

оцінки у досліженій галузі, діючі НСО не дають можливості вітчизняним оцінювачам 

достатньо повно і незаперечно обгрунтувати використані підходи та процедури. Відтак 

можна рекомендувати колегам звертатися до міжнародних і закордонних стандартів, при 

потребі посилатися на їх положення і не відмовлятися від цитування вимог цих документів у 

звітах. Зрештою, це вимагає лише одноразових витрат праці на створення довідкового 

розділу "Нормативна база виконання економічних вимірювань вартості відшкодування 

збитків у закордонних та міжнародних стандартах оцінки", який надалі може бути без змін 

включений до кожного наступного звіту з оцінки збитків, як його довідково-інформаційна 

частина. Ми маємо надію, що при підготовці такого розділу текст цієї роботи буде корисним 

нашим шановним колегам, і це зможе реально покращити аргументованість і 

обгрунтованість оціночних робіт у цій галузі. Опонентам буде важко сперечатися з 

виконавцем оцінки, якщо у звіті будуть наявні посилання на конкретні діючі МСО – зокрема, 

у тих питаннях оцінки вартості збитків, які у НСО України залишаються висвітленими 

недостатньо повно.  

Перспективним напрямком подальших робіт у визначеному напрямку є розробка 

придатних для практичного використання методик встановлення розміру збитків методами 

економічних вимірювань, наприклад – у вигляді додатків до НСО або окремих методик на 

рівні підстандартних нормативних актів. Це дало би можливість поступового впровадження 

у національну практику виконання оціночних робіт рекомендованих МСО більш сучасних 

концепцій і підходів. Виконання таких методичних розробок є доволі працемістким, але 

видається конче необхідним з точки зору потреби уніфікації методичної бази незалежної 

оцінки. 

 

Література 

1. Зміни до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних 

засобів. Затверджено Наказ Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 

21 жовтня 2019 року № 3107/5/1033. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

23 жовтня 2019 р. за № 1129/34100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-19#Text. 

(дата звернення: 04. 04. 2022 р.).  

2. Маркус Я. І., Душинський Є. І., Булгакова С. А., Счастливцева І. О., 

Поздняков Ю. В., Нефьодов О. В., Скоробогатов Ю. Б., Чащин Ю. Г., Небрат Л. В. 

Визначення вартості активів, відмінних за метою оцінки та своїми властивостями. Під заг. 

ред. Маркуса Я. І. – Практика оцінки майна, № 4, 2021. – 128 с. 

3. Маркус Я. И., Поздняков Ю. В., Калапуша А. Л., Мещеряков В. В., Чащин Ю. Г., 

Маркус Т. И. Относительность оценки: гипотезы, постулаты, следствия. (под общей 

редакцией Я. И. Маркуса). – «Практика оценки имущества», № 3, Киев, ООО «Горизонт 

медиа», 2011. – 112 с. 

4. Маркус, Я. І., Поздняков, Ю. В., Максимов, С. Й., Шалаєв, В. М., Булгакова, С. А., 

Зайцева, В. Г., Нефьодов, О. В., Маркус, В. В., Чащин, Ю. Г., Малишева, К. О. Контроль 

якості робіт з оцінки майна (рецензування, експертиза). – Під заг. ред. Маркуса Я. І. – 

Практика оцінки майна, № 3, 2018. – 104 с. 

5. "Методика оцінки майна", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 

2019 р. № 224) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-

%D0%BF?find=1&text=%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82#w1_1. (дата звернення: 

04. 04. 2022 р.).  

6. Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів. 

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 

24. 11. 2003 № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду 



511 

державного майна України від 24. 07. 2009 № 1335/5/1159). Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 24 листопада 2003 р. за № 1074/8395. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03#Text. (дата звернення: 04. 04. 2022 р.).  

7. Міжнародні стандарти оцінки. Чинні з 31. 01. 2020. / Пер. з англ. УТО. ISBN 978-

617-502-143-9. – К.: ТОВ "ВБ "Аванпост-Прим", 2020. 184 с.  

8. Поздняков, Ю. В. Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа 

застосування порівняльного методичного підходу // Ю. В. Поздняков, М. Л. Лапішко. – 

Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. 

ред.) та ін. (ISSN 2313-4569). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 

2018. – № 2 (66), c. 256-268. 

9. Поздняков Ю. В. Невизначеність результату незалежної експертної оцінки. 

Монографія. LAP Lambert Academic Publishing, 2021. ISBN 978-620-3-58186-7. 473 c. URL: 

https://www.amazon.com/Business-Money-Ukrainian-

Books/s?rh=n%3A3%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291465011. 

10. Поздняков Ю. В., Братішко І. Г. Теоретичне підґрунтя методик встановлення 

невизначеності результатів економічних вимірювань, здійснюваних методами незалежної 

експертної оцінки. Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства Юстиції України. Економічні науки. Випуск 1 (05), 2022. Частина 1. 

Видавничий дім «Гельветика», Одеса, 2022. С. 31-41. 

11. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Багаторазові непрямі економічні вимірювання як 

методологічна основа для встановлення невизначеності результату оцінювання вартості 

[Електронний ресурс] // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 5 (16). C. 415-421. – 

Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-16. 

12. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Методика вибору кількості економічних 

вимірювань вартості при встановленні ступеня невизначеності результатів незалежної 

експертної оцінки. – Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та 

науково-технічного розвитку субʼєктів національного господарства: монографія / за ред. 

Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 520 с. ISBN 978-617-518-381-6. 

С. 394-415. 

13. Поздняков Ю. В., Лапішко М. Л. Підставові методичні засади розрахункового 

встановлення характеристик невизначеності результату оцінки вартості активів за 

порівняльним підходом. – Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення 

розвитку національної економіки: монографія /за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – 

Дніпро: Пороги, 2021. – 384 с., с. 53-107. ISBN 978-617-518-397-7. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1wyplllyRBxIbBmEAqp4XTZ2Wi_WkjhgO/view. 

14. Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Зв’язок коефіцієнта гальмування під час 

коригування на масштаб зі ступенем невизначеності результату оцінки вартості активів. – 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 

Збірник наукових праць. Випуск 41. Частина 1. Одеса, Видавничий дім «Гельветика», 2019. 

С. 104-113. 

15. Поздняков Ю. В., Скибінська З. М., Гринів Т. Т. Аналітичне обґрунтування 

методики розрахунку показників невизначеності результату незалежної оцінки вартості 

активів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25. 

Випуск 1 (80). С. 229-235.  

16. Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України №284 від 19 квітня 1993 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04. 04. 2022 р.).  

17. Про внесення доповнень до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, 

нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України 

№ 34 від 20. 01. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-97-%D0%BF#Text. (дата 

звернення: 04. 04. 2022 р.).  



512 

18. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і 

майнових прав»: Постанова Кабінету міністрів України № 1440 від 10. 09. 2003 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п (дата звернення: 11. 05. 2018 р.).  

19. Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності: Постанова Кабінету міністрів України № 1185 від 03. 10. 2007 р. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF. (дата звернення: 11.05.2018 р.).  

20. Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення 

судових експертиз: Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 02. 07. 2008 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-%D0%BF#Text. (дата звернення: 17. 12. 2021). 

21. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету міністрів України № 116 

від 22. 01. 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF#Text. (дата 

звернення: 04. 04. 2022 р.).  

22. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації: Постанова Кабінету міністрів України 

№ 326 від 20. 03. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text. 

(дата звернення: 23. 04. 2022 р.). 

23. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: 

Закон України від 12. 07. 2001 № 2658-III / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, 

№ 47, ст. 251. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text. (дата звернення: 

17. 12. 2021).  

24. Розробка експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням 

міжнародних стандартів систем управління якістю, адаптованих в Україні): метод. рек. / 

О. Г. Рувін (голова авт. кол.), А. О. Полтавський (заст. голови авт. кол.), М. Є. Бондар та ін. 

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. 

Київ, 2014. 74 с.  

25. Стандартизація оцінки в світі. Частина 4: стандарти USPAP. – Всеукраїнська 

громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки». URL: http://afo.com.ua/uk/news/2-

general-assessment/1076-uspap-standards-2016-2017. (дата звернення: 31. 03. 2022 р.). 

26. Федотова М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 522 с., с. 39. 

27. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, 

Ник. Ордуэй // Пер. с англ. – М. : «Дело Лтд.», 1995. – 480 с.  

28. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (unamended). 

Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in 

Marrakesh, Morocco on 15 April 1994. URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-

trips_01_e.htm. (дата звернення: 31. 03. 2022). 

29. Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights. URL: 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgifvwzr. (дата 

звернення: 31. 03. 2022). 

30. European Business Valuation Standards EBVS-2020. First edition. 

ISBN 9789081906043. URL: 

https://www.tegova.org/data/bin/a5eb153bd35c79_TEGOVA_EVSB_2020_Without_Cover.pdf. 

(дата звернення: 02. 07. 2020 р.). 

31. EVS 2016. European Valuation Standards 2016. Eighth edition. The European Group 

of Valuers’ Associations (TEGoVA). URL: www.tegova.org. (дата звернення: 11. 05. 2018 р.).  

32. Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation of 29 November 

2013. Published: 2014-05-06. Directorate-General for Research and Innovation (European 

Commission). URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/797124c6-08cb-4ffb-

a867-13dd8a129282. (дата звернення: 31. 03. 2022 р.). 



513 

33. Guidance Communication on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European 

Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights. Brussels, 

29. 11. 2017. Сommunication from the commission to the Еuropean parliament, the Сouncil 

and the Еuropean economic and social committee. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0708&rid=1. (дата звернення: 31. 03. 2022 р.). 

34. IVS 2017. International Valuation Standards 2017. General Standards. IVS 103. 

Reporting. International Valuation Standards Council, 2017. URL: 

http://www.cas.org.cn/docs/2017-01/20170120142445588690.pdf/ (дата звернення: 

23. 03. 2022 р.), с. 59.  

35. IVS-2020. International Valuation Standards. Effective 31 January 2020. International 

Valuation Standards Council. ISBN: 978-0-9931513-3-3-0. URL:  

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-

standards/valuation/international-valuation-standards-rics2.pdf. (дата звернення: 31.03.2022). 

36. Komentarz do Standardu V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych 

budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej. URL: http://www.bieganski-

wycena.pl/pdf/v_8_komentarz.pdf. (дата звернення: 31. 03. 2022 р.). 

37. Pozdnyakov Yuri, Lapishko Maria (2019). The use of informative-metrological paradigm 

in independent expert valuation theory. Monograph 27. Information and Innovation Technologies 

in Economics and Administration. ISBN: 978-83-955125-2-0. Ed.: Olena Chukurna, Magdalena 

Gawron-Łapuszek. Publishing House of Katowice School of Technology, Katowice, 2019. 267 p., 

pp. 80-88. URL:  

http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnica_oraz_zakup_publikacji/wydawnictwa/. (дата 

звернення: 31. 03. 2022 р.). 

38. Pozdnyakov, Yuri; Lapishko, Maria. (2020). Uncertainty degree quantitative 

determination mathematical principles at assets evaluation in the case of depreciation model 

inadequate choice. – International scientific publication "International scientific integration ‘2020". 

Series Conference proceedings «Sworld-Us conference proceedings». November 9-10, 2020. 

ISSN 2709-2267. ISBN 979-8-5776002-6-6. DOI: 10.30888/2709-2267.2020-4. Published by: 

«ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP. Seattle, Washington, USA. Рр. 317-320.  

39. Pozdnyakov, Yu., Skybinska, Z., Gryniv, T., Britchenko, I., Losonczi, P., Magopets, O., 

Skybinskyi, O., Hryniv, N. (2021). Comparative analysis of models for adjustment procedure 

in assets value independent evaluation performed by comparative approach. Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, No. 13 (114), рр. 80–93. doi: 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248011. URL: 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/248011/247011. (дата звернення: 31. 03. 2022 р.). 

40. RICS Valuation – Global Standards. Red Book. Effective from 31 January 2020. 

Published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Parliament Square, London, 

SW1P 3AD, UK. ISBN 978 1 78321 383 2. URL: https://www.rics.org/globalassets/rics-

website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/rics-valuation--global-

standards-jan.pdf. (дата звернення: 31. 03. 2022). 

41. Standard V.8. Zasady określania wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. URL: http://wycena-nieruchomosci.info.pl/wp-

content/uploads/2020/10/PFSRM-TNI-V.8-zasady-okreslania-wartosci-szkod-spowodowanych-

budowa-infrastruktury-podziemnej-i-nadziemnej-z-komentarzem-status-archiwalny.pdf. (дата 

звернення: 31. 03. 2022 р.). 

42. Uniform appraisal standards for federal land acquisitions. Yellow Book Electronic PDF 

Edition. The Appraisal Foundation. Interagency Land Acquisition Conference, 2016. ISBN: 978-0-

09892208-8-0. URL: https://www.justice.gov/file/408306/download. (дата звернення: 

29. 06. 2020 р.). 

43. Uniform standards of professional appraisal practice. 2014-2015 edition. Definitions. – 

Appraisal Standards Board (ASB). The Appraisal Foundation. URL: 



514 

http://wwhttp://web1.amchouston.com/flexshare/003/AIHouston/2020.21USPAP.pdf. (дата 

звернення: 29. 06. 2020 р.). 

44. Uniform standards of professional appraisal practice. 2018-2019 edition. Appraisal 

Standards Board (ASB). The Appraisal Foundation. URL: http://majorappraisals.com/wp-

content/uploads/2018/02/USPAP-2018-2019.pdf. (дата звернення: 29. 06. 2020 р.). 

45. Uniform standards of professional appraisal practice. 2020-2021 edition. Appraisal 

Standards Board (ASB). The Appraisal Foundation. URL:  

http://web1.amchouston.com/flexshare/003/AIHouston/2020.21USPAP.pdf. (дата звернення: 

29. 06. 2020 р.). 

46. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. URL: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971150741. (дата звернення: 

31. 03. 2022 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



515 

3.21. THE DETERMINATION OF THE RESIDUAL LIFE OF BUILDING STEEL 

STRUCTURES BY THE RELIABILITY INDEX INDICATORS 

 

3.21. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ БУДІВЕЛЬНИХ СТАЛЕВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ІНДЕКСУ НАДІЙНОСТІ 

 

Загальна задача безпечної експлуатації конструкцій повинна враховувати не тільки 

визначення технічного стану за результатами обстеження, але й призначення залишкового 

ресурсу, який розраховується за даними всієї історії експлуатації. Найбільш універсальним 

показником є індекс надійності β, запропонований Єврокодами та реалізований у сучасних 

будівельних нормах.  

У роботі визначено складові організаційно-технічної безпеки сталевих конструкцій. 

Автор пропонує розрахункову методику рівня ресурсної надійності конструкцій, які 

потрібно ремонтувати (відновлювати), які експлуатуються значний час без особливих 

проблем із безпекою. Визначено розрахункові значення індексу надійності для всіх типів 

конструкцій та порядок визначення залишкового ресурсу на основі аналізу індексу 

надійності у імовірнісній постановці. 

Загальна постановка задачі безпечної експлуатації конструкцій будівель та споруд 

повинна враховувати не тільки поняття конструктивної безпеки, але й інші складові, що 

виникають або можуть виникнути під час експлуатації конструкції, будівлі, споруди. У 

рамках цього дослідження це складові організаційно-технічної безпеки. 

За сучасними нормами вимоги безпеки запропоновано визначати за узагальненим 

показником, що має назву «індекс надійності» або «індекс безпеки» β (в подальшому – 

індекс надійності – ІН). За загальними принципами, оптимальний рівень надійності може 

бути встановлено за сумісним поєднанням вимог щодо коштів, які потрібно вкласти для 

виконання вимог з безпеки, та очікуваними наслідками можливого руйнування конструкції.  

За вимогами ISO 2394871 мінімальна надійність конструкції за призначеним проектним 

ресурсом має враховувати імовірність як втрати людиною життя, так і можливих ушкоджень, 

які вона може отримати під час руйнування конструкції.  

Враховуючи той факт, що розрахункове значення ІН суттєво залежить не тільки від 

нормованих розрахункових значень але й від коефіцієнтів варіації, відношення їхньої 

змінності та рівня призначеної забезпеченості872, задача розрахунків на безпеку та надійність 

перш за все полягає у призначенні нормованих значень параметрів безпеки, у даному 

випадку – для конструкцій, що експлуатуються необхідно вирішити два класи задач: 

- встановити такі значення індексу надійності, нижче яких конструкція непридатна 

для подальшої експлуатації; 

- встановити значення індекс надійності, для можливого проведення відновлювальних 

робіт (реконструкція, ремонти). 

Встановлення таких значень також можна зв’язати із продовженням терміну 

експлуатації – визначення залишкового ресурсу. Зрозуміло, що економічні фактори, як і 

імовірність втрати життя людини потрібно брати до уваги. Розглянемо можливість зміни 

індекс надійності порівняно із новою конструкцією, враховуючи той факт, що залишковий 

ресурс може бути нижчим, ніж проектний. 

Метою даної роботи є визначення залишкового ресурсу сталевих конструкцій в умовах 

довготривалої їх експлуатації. Метою розрахунків залишкового ресурсу сталевих 

конструкцій в умовах довготривалої їх експлуатації насамперед полягає в призначенні 

нормованих значень параметрів безпеки, тобто – нормуванні індексу надійності, значення 

якого повинні бути строго прив'язані до класів наслідків (СС), які є визначальними для 

завдань коефіцієнтів надійності для подальших розрахунків при проектуванні конструкцій. 

                                                             
871 ISO 2394:2015. International standard. General principles on reliability for structures, р. 112. 
872 Ржаницын А. Р. (1978) Теория расчета строительных конструкцый на надежность, с. 239. 
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Для удосконалення механізму розрахунку значення індексу надійності для конструкцій, 

що експлуатуються за граничним терміном експлуатації, з накопиченими дефектами і 

пошкодженнями, поставлено кілька завдань для визначення таких значень індексу 

надійності, нижче яких конструкція непридатна для подальшої експлуатації і визначення та 

встановлення значень індексу надійності, для можливого проведення відновлювальних робіт 

(реконструкції, ремонту) для посилення і продовження залишкового ресурсу конструкцій.  

За рекомендаціями діючих міжнародних стандартів873, якщо робота конструкції 

розглядається у імовірнісній постановці, то відмова за призначений час Pf може бути 

замінена індекс надійності, який визначається наступним рівнянням: 

 

𝛽 = Ф−1(𝑃𝑓),        (1) 

 

У Таблиці 1 надано залежності індексу надійності  від імовірності руйнування Pf. 

 

Таблиця 1. Значення Pf в залежності від . 

 2.25 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 

Pf 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

 

Для визначення Pf  використана асимптотична формула 

 

𝑃𝑓 =
1

√2𝜋

𝛽2−1

𝛽3 𝑒𝑥𝑝
−𝛽2

2
       (2) 

 

На сьогодні для оцінювання безпеки існуючих конструкцій (як і нових), обчислювання 

виконуються в залежності від класу наслідків об’єкта будівництва (consequence class) – СС.  

За вимогами 874 їх існує 3 – СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки) та СС3 

(значні наслідки). За вимогами 875 у Таблиці 2 надано значення 0 для цих класів.  

 

Таблиця 2. Значення  в залежності від СС. 

Клас наслідків 
Причина руйнування 

Індекс надійності 0 Втрата життя Економічні пошкодження 

СС1 незначні наслідки незначні наслідки 3,3 

СС2 середні наслідки середні наслідки 3,8 

СС3 значні наслідки значні наслідки 4,3 

 

Рівень ІН β = 3.8 (СС2, Таблиця 2) для нових конструкцій можна прийнятий за базовий, 

тому що вищий рівень недоцільний з економічних міркувань. Встановити рівень ІН βu, 

нижче якого експлуатація конструкції не є доцільною можна у вигляді: 

 

βu = βn – Δβ,      (3) 

де Δβ > 1.0.  

                                                             
873 ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. (EN 1990:2002, IDN). Система надійності та безпеки у будівництві. Настанова. 

Основи проектування конструкцій, с. 81. 
Eurocode 0: ENV 1990:2002+A1. Basic of structural design. CEN, Brussels, р. 116. 

ISO 13822:2010. Bases for design of structures – Assessment of existing structures, р. 44. 
874 ДБН В.1.2-14:2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи 

забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ, с. 30. 

ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану 

автодорожніх мостів, с. 217. 
875 Calgaro J. A. (2011) Safety philosophy of Eurocodes. ISGSR 2011, р. 29-36. 

Faber M. H. (2008) Risk assessment in engineering. Principles, system representation and risk criteria, р. 35. 

Kroon I. B., Maes M. A. (2008) Background documents on risk assessment in engineering. Document #1. 

Theoretical framework for risk assessment and evaluation, р. 14. 
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Значення Δβ = 1.5 запропоновано на підставі економічних розрахунків876. Це значення 

приблизно дорівнює зростанню імовірності руйнування Pf на 1·10-1.  

У Таблиці 3 надано мінімально припустимі значення βu. В подальшому, можливо 

коригування значення Δβ. 
 

Таблиця 3. Значення βu в залежності від СС 

Клас наслідків 
Причина руйнування 

Індекс надійності βu 
Втрата життя Економічні пошкодження 

СС1 незначні наслідки незначні наслідки 1,8 

СС2 середні наслідки середні наслідки 2,3 

СС3 значні наслідки значні наслідки 2,8 

 

Індекс надійності βr для конструкцій, які мають бути відремонтовані можна визначити 

як: 

βn < βr < βu,       (4) 
 

що призводить до 
 

βr = β0 - 0,5.      (5) 
 

Попередньо прийняте значення 0.5 обумовлено тим, що конструкції, які потрібно 

ремонтувати (відновлювати) вже експлуатуються значний час без особливих проблем із 

безпекою, тому їхній рівень ресурсної надійності може бути знижено на 0,5·10-1. Остаточні 

значення ІН для всіх типів конструкцій надано у Таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Значення β в залежності від СС та типів конструкцій 
Клас насідків βn 

(нові конструкції) 

βr 

(ремонт) 

βu 

(аварій.ний стан) 

СС1 3.3 2.8 1.8 

СС2 3.8 3.3 2.3 

СС3 4.3 3.8 2.8 

 

Враховуючи факт того, що індекс надійності  є комплексним інтегральним 

показником конструктивної безпеки складної системи, надаємо нижче порядок визначення 

ЗР на основі аналізу ІН у імовірнісній постановці. 

1. Складається графік залежності βі від років експлуатації ТЕ,і (обстеження) (приклад 

на Рис. 1). 

 
Рис. 1. Графік залежності βі від років експлуатації tі (приклад. 

                                                             
876 Steenbergen R. D. J. M. (2010) Safety philosophy for existing structures and partial factors for traffic loads 

on bridges, р. 123-140. 
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2. Підбирається тип апроксимуючої кривої, що найбільш точно відповідає значенням 

графіку (приклад – Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Розрахунок апроксимуючої залежності (приклад) 

 

3. На підставі отриманого рівняння лінії тренду, визначаємо термін залишкового 

ресурсу (приклад на Рис. 3), який повинен знаходитись у межах задовільного технічного 

стану 1 прийнятого класу наслідків СС конструкції або будівлі / споруди за значеннями, що 

наведені у Табл. 3. 

 

 
Рис. 3. Розрахунок залишкового ресурсу (приклад) 

 

На даному етапі імовірність визначення терміну залишкового ресурсу можна вважати 

за імовірність рівня достовірності апроксимації R2 прийнятої функціональної залежності. 

4. Вважаємо, що сталеві будівельні конструкції експлуатуються як відновлювальні 

системи – тобто після виконання відновлювальних робіт рівень індексу надійності буде 

підвищений до проектного. Тоді, для випадку, що розглядається, залишковий ресурс буде 

обчислений за новим значенням β (див Рис. 4.)   
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При цьому, слід мати на увазі, що коригування теоретичної залежності β здійснюється 

після першого планового обстеження конструкції. Цей термін може бути розрахований на 

підставі визначених (наперед заданих) значень ІН, або за попередніми розрахунками ЗР як 

невідновлювальної системи (Рис. 3). Для коректного розрахунку нової апроксимуючої кривої 

(Рис. 3), пропонується наявність не менш, ніж чотирьох точок: початкове значення ІН – β0 

(точка 1); значення ІН після відновлення системи (точка 3); значення ІН першого планового 

обстеження після відновлення (точка 4). За точку 2 може бути прийняте будь-яке значення β  

між точкою 1 та точкою 2 із значенням, близьким до β0. Цим вимогам, як правило, 

задовольняє значення β  першого обстеження.  

 

 
Рис. 4. Розрахунок залишкового ресурсу після відновлювальних робіт 

 

Висновки. Для наданої методики можна додати деякі практичні рекомендації: 

- якщо значення 0 перевищують ті, що рекомендовані як початкові для відповідного 

класу наслідків СС (див. Табл. 2, 3), можна приймати ці початкові значення; 

- якщо під час експлуатації конструкції було виконано ремонтні роботи відновлення 

несучої здатності окремих елементів, ІН всієї конструкції має бути перерахований із 

зміненими значеннями β для цих елементів та новими значеннями геометричних 

характеристик, перерізів. 

Таким чином, на даному етапі, після виконання робіт з обстеження, у технічному звіті 

результат призначення технічного стану – результат розрахунків конструктивної безпеки – 

повинен мати вигляд: 

СС; β0 (Т0); β (ТЕ); Тз (R
2, %); «технічний стан», Тоб.  

Наприклад: 

Клас наслідків конструкції – СС2; 

Проектне значення індексу надійності β0 = 4,3 (Т0);  

Значення індексу надійності на час обстеження β = 3,34 (ТЕ = 37 років експлуатації);  

Визначений залишковий ресурс Тз = 11 років (імовірність визначення ЗР=97%);  

Технічний стан конструкції – «задовільний»;  

Термін наступного планового обстеження Тоб = 6 років. 

 

Література 

1. ДБН В.1.2-14:2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних 

об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, 

споруд, будівельних конструкцій та основ. Київ, Мінрегіонбуд України, 2009. – 30 с. 



520 

2. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. (EN 1990:2002, IDN). Система надійності та безпеки у 

будівництві. Настанова. Основи проектування конструкцій. Київ, Мінрегіонбуд України., 

2009. – 81с. = 169 ЕС0 англ. 

3. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і 

прогнозування технічного стану автодорожніх мостів. Київ Мінрегіонбуд України. 2009. – 

217 с. (Науковий керівник Лантух-Лященко А. І.). 

4. Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкцый на надежность. – М.: 

Стройиздат, 1978. – 239 с. 

5. Background documents on risk assessment in engineering. Document #1. Theoretical 

framework for risk assessment and evaluation. JCSS (Joint Committee on Structural Safety). 

I. B. Kroon, COWI and M. A. Maes. – November 2008. Pages 14.  

6. Calgaro J.-A. Safety philosophy of Eurocodes. ISGSR 2011 – Vogt, Schuppener, Straub & 

Bräu (eds) – 2011. Pages 29-36. 

7. Eurocode 0: ENV 1990:2002+A1. Basic of structural design. CEN, Brussels, 2002. 

116 pages. = 27. 

8. ISO 13822:2010. Bases for design of structures – Assessment of existing structures. 

ISO 2010. Pages 44. 

9. ISO 2394:2015. International standard. General principles on reliability for structures. 

ISO 2015. Pages 112. 

10. Risk assessment in engineering. Principles, system representation and risk criteria. 

JCSS – Joint Committee on Structural Safety. Edited by M. H. Faber. – June 2008. Pages 35.  

11. Steenbergen R. D. J. M. Safety philosophy for existing structures and partial factors 

for traffic loads on bridges. R. D. J. M. Steenbergen, A. C. W. M. Vrouwenvelder. HERON Vol. 55 

(2010) No. 2. Pages 123-140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



521 

3.22. INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF FINANCIAL MANAGEMENT 
 

3.22. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Економічна криза з усією визначеністю продемонструвала, що Україна перебуває на 

новому зламі соціально-економічного розвитку. Значною мірою вичерпано можливості 

колишньої моделі зростання економіки, що спиралася на швидке розширення внутрішнього 

попиту. Нова модель фінансового управління потребує більш інтенсивного використання 

всіх ресурсів та резервів продуктивності праці. Водночас і цілі соціально-економічного 

розвитку, і його умови виглядають зовсім інакше.  

Стратегічне рішення представляє вихід на траєкторію сталого та збалансованого 

зростання з метою модернізації та розвитку, переходу до інноваційної стадії економічного 

розвитку та створення відповідної інфраструктури постіндустріального суспільства та 

базується на двох моделях – модель економічного зростання та модель нової соціальної 

політики. 

Для реалізації стратегічних цілей необхідно не просто економічне зростання, але 

досить високі його темпи, що помітно перевищують темпи зростання розвинених країн. 

Проте Україні необхідне не просто економічне зростання, а економічне зростання певної 

якості.  

Для фінансового регулювання необхідна система завчасного попередження виникнення 

дисбалансів. Цільова спрямованість нової моделі зростання передбачає зусилля зі зняття 

інституційних бар'єрів для економічного зростання. В умовах швидкої зміни технологій 

держава повинна займатися не вибором «популярних» галузей та підприємств, не 

підтримкою їх прискореного зростання, а покращенням ділового клімату, підвищенням 

інвестиційної привабливості країни, розвитком конкурентного середовища, виробленням та 

підтримкою правил гри для ринків. Цей підхід не виключає створення державних інституцій 

розвитку. Проте їхня діяльність має бути вписана в роботу конкурентних ринків, а не 

підминати їх під себе; сприяти ринковому перерозподілу ресурсів, а чи не пропонувати 

альтернативи такому розподілу. Відповідно, має бути вироблена стратегія, яка спрямована на 

поліпшення ділового клімату. Вона має допомогти усунути критичних перешкод, що 

найбільшою мірою стримують економічне зростання. До них відносяться, зокрема, високі 

бар'єри для входу на більшість ринків, надмірна нерівність прав ринкових агентів, надмірне 

та неефективне державне регулювання, корупція, репресивна стосовно бізнесу судово-

правоохоронна система877. 

Перехід від економіки попиту до економіки пропозиції неможливий без зростання 

ділової активності та внутрішньої конкуренції. Тільки в цьому випадку буде досягнуто 

успіху в зниженні інфляції і механізм кредитних ставок запрацює на стимулювання 

економічного зростання. 

Стратегія покращення ділового клімату та підвищення інвестиційної привабливості є 

ключовими елементами формування умов для нової моделі економічного зростання. Вони 

потрібні для того, щоб просунутися у вирішенні найважливіших проблем сучасної стадії 

розвитку економіки. До таких проблем відносяться надмірна залежність від кон'юнктури 

зовнішніх ринків, нестача «довгих» грошей та якісних інвестицій, швидке зростання 

внутрішніх цін, низька конкурентоспроможність товарів. Всі ці проблеми не вирішуються 

без покращення якості ділового середовища та інвестиційного клімату. 

В умовах дефіциту фінансових, матеріально-технічних ресурсів та низької 

конкурентоспроможності кадрів одним з основних напрямків виходу з кризи, стабілізації та 

подальшого розвитку підприємств є перехід переважно на фінансове управління, яке має 

ґрунтуватися на системі моніторингу економічної діяльності підприємств та інформаційно-

                                                             
877 Балдин К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин. – М.: Дашков и К, 2006. – 494 с. 
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аналітичному забезпеченні. Основою вирішення проблем ефективного фінансового 

управління є об'єктивна аналітична інформація про економічний стан та ресурсний потенціал 

підприємств, її якісний аналіз та оцінка. У зв'язку з цим зростає важливість розвитку 

інформаційно-аналітичного забезпечення для вдосконалення системи управління 

економічним станом підприємств. 

Використання управлінських інформаційних систем дає можливість раціоналізувати 

управлінську функцію за рахунок застосування сучасних методів збирання, передачі та 

обробки інформації. У свою чергу, для прийняття стратегічних управлінських рішень та 

подальшої їхньої цілеспрямованої реалізації все більш актуальним стає проведення 

моніторингу, насамперед, фінансового стану підприємств з використанням інформаційних 

технологій, необхідних для застосування сучасних методів управління. 

Науково обґрунтований вибір методів та механізмів фінансового управління має 

вирішальне значення для відновлення сталого розвитку, що зумовлює необхідність 

удосконалення методології та методичного забезпечення системи управління фінансово-

економічним станом суб'єктів господарювання в сучасних умовах. 

Теоретичним та методичним питанням інформаційно-аналітичного забезпечення 

фінансового управління та вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємств у 

даний час приділяється багато уваги та визначено пріоритетне місце, що зумовлено 

об'єктивною та суб'єктивною необхідністю фінансового управління. Разом з тим, багато 

питань розвитку економіки виявилися не повною мірою досліджені. Особливо це стосується 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємствами на основі оперативної 

діагностики їх економічного стану, що забезпечує своєчасне ухвалення необхідних 

стратегічних управлінських рішень. Також слід зазначити недостатнє впровадження та 

використання інформаційно-аналітичних систем управління, що включають забезпечення 

оперативного управління економічною діяльністю підприємств. 

Грамотно побудована обліково-аналітична робота дозволяє сформувати інформацію 

про об'єкти обліку, засобами реєстрації та узагальнення облікових даних, що визначає 

можливість аналізувати показники діяльності економічного суб'єкта та використовувати 

інструменти забезпечення фінансового управління. Теоретичні аспекти формування системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення активно дискутуються вченими та фахівцями. 

Проведений аналіз понять, складових елементів та інструментів системи інформаційно-

аналітичного забезпечення визначив відсутність єдиної позиції. Це зумовлено достатньою 

кількістю об'єктів обліку, а також різними теоретичними підходами до побудови 

інформаційної та обліково-аналітичної роботи для забезпечення фінансового управління. 

Різне бачення до побудови обліково-аналітичної роботи представлено різними групами 

вчених. Одні розглядають «обліково-аналітичне забезпечення як сукупність облікової 

інформації та отриманих її основі аналітичних даних, сприяють прийняттю тактичних і 

стратегічних рішень»878. Інші вважають, що «обліково-аналітичне забезпечення передбачає 

наявність достовірної, деталізованої інформації у бухгалтерській звітності та методик, що 

включають сукупність конкретних взаємопов'язаних показників, методів та прийомів 

економічного аналізу»879. Третя група розглядає «обліково-аналітичне забезпечення як 

інтегровану систему, що включає питання як безпосередньо бухгалтерського обліку, так і 

планування, контролю, аналізу роботи підприємства з метою прийняття управлінських 

рішень щодо вдосконалення виробництва, зниження витрат та підвищення фінансових 

результатів діяльності»880.  

                                                             
878 Алексеева И. В. Учетно-аналитическое обеспечение принятия стратегических решений в деятельности 

промышленных предприятий [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук. 08.00.12 / Алексеева Ирина 

Владимировна. Ростов н/Д, 2002. 24 с. 
879 Валебникова Н. В. Современные тенденции управленческого учета [Текст] / Н. В. Валебникова, 

И. П. Василевич // Бухгалтерский учет. 2000. № 18. С. 53-58. 
880 Пизенгольц М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, Бухгалтерский управленческий учет, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебник / М. З. Пизенгольц. 4-е изд. Т. 2. Ч. 2. Ч. 3., перераб. и 

доп. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 3;  
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Таким чином, можна зробити висновок: по-перше, поняття «забезпечення» є 

обов'язковою умовою діяльності економічного суб'єкта, що полягає у створенні умов для 

здійснення процесу фінансово-господарської діяльності, причому забезпечення може 

розглядатися з позицій матеріально-технічного забезпечення та забезпечення функцій 

управління, що включає в себе облік, аналіз, планування та контроль; по-друге, «облікове 

забезпечення» включає у собі різні види обліку (такі як бухгалтерський, управлінський, 

статистичний та ін.), що базуються загальної теорії облікових наук; по-третє, обліково-

аналітична робота, є обов'язковим елементом загального процесу управління фінансово-

господарської діяльності, що формується в рамках облікового забезпечення, що визначається 

теорією та методологією застосовуваного виду обліку та дає можливість управління 

фінансово-господарською діяльністю економічного суб'єкта на різних рівнях, причому вся 

сукупність облікових процесів, використовуваної технології представляється як «обліково-

аналітичне забезпечення». Однак, спільність поглядів полягає в наявності облікової 

інформації, що забезпечується методологією обліку, аналізу, планування та контролю та дає 

можливість формувати аналітичні дані про об'єкти обліку з метою фінансового управління. 

Процес обліково-аналітичного забезпечення може протікати в рамках системи, що визначено 

системним підходом до економічних явищ та процесів. Отже, інформаційно-аналітичне 

забезпечення формується у системі фінансового управління, а сама інформаційно-аналітична 

система утворюється внаслідок формування інформації, джерелами якої є облікові та звітні 

дані бухгалтерського та інших видів обліку. Виходячи з цього, можна стверджувати, що 

обліково-аналітична робота економічного суб'єкта будуватиметься в рамках конкретної 

системи, що забезпечується інформацією. З огляду на це комплексний інтегрований 

механізм, включає елементи, що забезпечують процес збору, реєстрації, обробки, 

систематизації, обліково-аналітичної інформації про фінансово-господарську діяльність 

економічного суб'єкта.  

На наступних стадіях відбувається узагальнення та трансформації облікових даних, у 

різні види звітності виходячи з видів обліку в обліково-аналітичному забезпеченні, 

конкретного об'єкта фінансового управління, а також подальшого розрахунку та аналізу 

динамічних зрушень системи збалансованих показників. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового управління складається з 

елементів, які забезпечують практичну значущість. До них відносять: 

1) елементи регулювання фінансово-господарську діяльність (нормативно-правове 

регулювання фінансово-господарську діяльність); 

2) елементи інформаційного забезпечення, що забезпечує процес безперервного 

підбору відповідних інформаційних показників; 

3) елементи різних видів обліку, якими є фінансовий, управлінський облік, 

статистичний облік та трансформація облікових даних у різні види звітності; 

4) елементи різних методів аналізу та оцінки загального фінансового стану, з метою 

виявлення резервів; 

5) елементи методів фінансового планування (бюджетування), з метою коригування та 

прогнозування підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та визначення 

перспектив стратегічного розвитку; 

6) елементи фінансового контролю (контролінгу), з метою забезпечення та контролю 

поточної фінансово-господарської діяльності. 

Всі перелічені елементи системи обліково-аналітичного забезпечення в загальній 

сукупності є інтеграційним процесом обліку та аналізу, планування (бюджетування) і 

контролю (контролінгу). Таким чином, система інформаційно-аналітичного забезпечення є 

інтегрованим інноваційним продуктом, забезпечення ефективної фінансово-господарської 

діяльності на сучасному етапі економічного розвитку, яка повинна мати наскрізний 

                                                                                                                                                                                                          
Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. 

624 с. 
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уніфікований характер, стосовно економічного суб'єкта та відповідати потребам 

користувачів. 

При формуванні системи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового 

управління необхідно враховувати: галузеву належність економічного суб'єкта; 

організаційно-правову форму; податкові аспекти; технологічні особливості бізнес-процесів; 

стратегічні цілі та завдання бізнесу процесів у рамках інтересів власників.  

Побудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення обумовлено об'єктом 

фінансового управління, що в свою чергу визначається потребами фінансового управління 

виходячи з основних функцій управлінської інформаційної системи881. 

Функції фінансового управління не залежать від галузевої приналежності та розмірів 

підприємства, і складаються з: 

1. Галузі контролю та аналізу фінансового стану та результатів діяльності 

підприємства: обробка фінансової інформації, формування фінансової документації 

(банківської, статистичної тощо); визначення політики бухгалтерського обліку, внутрішній 

аудит; аналіз економічних факторів, аналіз отриманих результатів, комплексний фінансовий 

аналіз; контроль виконання прийнятих рішень, планових фінансових показників; оцінка 

ефективності використання фінансових ресурсів; подання керівництву інформації про 

фінансові результати діяльності; 

2. Довгострокове та короткострокове фінансове планування та прогнозування: 

складання різних кошторисів витрат та доходів; бюджетування в рамках структурних 

підрозділів підприємства та за місцями формування витрат; розробка прогнозів, проектів та 

планів вкладення капіталу; планування та прогнозування обсягів продажу та проведення 

відповідної цінової політики; прогнозування зміни фінансового становища на перспективу, 

визначення тенденцій; 

3. Управління активами: формування найкращої структури активів; визначення 

доцільності та структури вкладень в основні фонди, оцінка майна, що купується і 

реалізується; проведення операцій із цінними паперами; комерційне кредитування та 

стягнення коштів; управління грошовим обігом; 

4. Управління пасивами: визначення короткострокових джерел позикових коштів, 

вартості та умов запозичення; визначення довгострокових джерел позикових коштів, 

вартості та умов запозичення; розробка дивідендної політики; розподіл чистого прибутку; 

формування найкращої структури коштів; фінансування окремих заходів; 

5. Управління довгостроковими фінансовими ресурсами: розробка та реалізація 

стратегії фінансового менеджменту; розробка інвестиційної політики; аналіз інвестиційних 

проектів; фінансовий моніторинг втілення проектів у життя; управління портфелем реальних 

інвестицій; управління портфелем цінних паперів; залучення внутрішніх та зовнішніх 

джерел фінансування інвестиційної діяльності; 

6. Управління короткостроковими фінансовими ресурсами: розробка та реалізація 

тактики фінансового менеджменту; розрахунки з покупцями та постачальниками; ведення 

касових та інших банківських операцій; операції з короткостроковими цінними паперами; 

комплексне оперативне управління оборотними активами та короткостроковими 

зобов'язаннями підприємства; 

7. Управління ризиками: структурування ризиків; попередження несприятливих 

тенденцій; розробка планів превентивних заходів; формування страхових фондів та резервів; 

забезпечення зовнішнього страхування; регулювання маси та динаміки фінансових 

результатів з урахуванням прийнятного рівня підприємницького ризику. 

Реалізація перерахованих функцій здійснюється не ізольовано, оскільки прийняттю 

управлінського рішення фінансового характеру завжди передує аналітичне його 

обґрунтування, яке закріплюється у вигляді деяких стратегічних управлінських завдань або 

прогнозів. Вибір способів фінансування, проведення дивідендної політики, формування 
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інвестиційного портфеля орієнтуються мінімізацію ризиків при отриманні чистого прибутку 

тощо. Також включає нові види діяльності, пов'язані з консалтингом, розробкою та 

впровадженням інформаційних систем. Крім цього, розширення функцій фінансового 

управління здійснюється внаслідок змін умов господарювання, включаючи такі завдання, як 

управління фінансами в кризовий період, в умовах інфляції, суттєвої реорганізації бізнесу882. 

Цільові завдання у системі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового 

управління є ознакою спішного управління фінансовими ресурсами підприємства. До них 

відносяться: виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби; генерування 

прибутку та рентабельності; методи уникнення банкрутства; максимізація багатства 

власників компанії; максимізація ринкової вартості компанії; мінімізація оподаткування; 

забезпечення ліквідності; забезпечення необхідної фінансової стійкості підприємства за 

низьких значень вартості капіталу; забезпечення платіжно-розрахункової дисципліни; 

забезпечення фінансової структури; зниження ризиків та захист майна підприємства; 

підвищення прибутковості акцій. 

За допомогою інструментів фінансового управління можна визначати спосіб впливу на 

господарський процес через фінансові відносини, а також регулювати рух фінансових 

ресурсів, порівнювати витрати та результати, ефективність використання грошових фондів. 

Фінансові методи можна поділити на три групи: 

1. загальноекономічні – кредитування, позикові операції, система касових операцій, 

система розрахунків, система страхування, система фінансових санкцій, заставні операції, 

трансфертні операції, система оподаткування; 

2. прогнозно-аналітичні – фінансове та податкове планування, методи прогнозування, 

інвестування, страхування, система стимулювання, факторний аналіз, моделювання; 

3. спеціальні фінансові інструменти – ціноутворення, кредитування, випуск цінних 

паперів, дивідендна політика, фінансова оренда (лізинг), факторингові операції, 

франчайзинг, ф'ючерси883. 

У свою чергу елементами фінансових методів є спеціальні прийоми фінансового 

управління: кредити, позики, процентні ставки, дивіденди, котирування валютних курсів, 

акциз, дисконт та ін. 

Система інформаційного забезпечення фінансового управління є сукупність 

інформаційних ресурсів та способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації 

аналітичних процедур, що забезпечують фінансову сторону діяльності підприємства. 

Конкретні показники управлінської інформаційної системи формуються за рахунок 

зовнішніх факторів та внутрішніх джерел інформації. До складу інформаційних джерел 

входять: 

- інформаційний блок – економічно-правового характеру; 

- фінансово-інформаційний блок – нормативно-довідкового характеру; 

- обліково-аналітичний блок – бухгалтерська звітність, статистична фінансова 

інформація; 

- інформаційно-управлінський блок – управлінська звітність, несистемні дані. 

Серцевину інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового управління 

представляє аналіз звітності, з використанням системи аналітичних коефіцієнтів. Вони 

надають саме ту інформацію, яка необхідна для прийняття стратегічних управлінських 

рішень. Аналіз співвідношень, що задаються цими коефіцієнтами, визначає центральну 

ланку у діагностиці фінансового стану підприємства884. Аналітичні розрахунки виконуються 

                                                             
882 Necheukhina N. S., Mustafina O. V. The genesis of accounting and analytical support for management of revenues 

and expenditures of economic agents in the retail segment of the consumer market. St. Petersburg State Polytechnical 

University Journal. Economics, Vol. 11, No. 2, 2018, 70-80.  
883 Пизенгольц М. З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, Бухгалтерский управленческий учет, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебник / М. З. Пизенгольц. 4-е изд. Т. 2. Ч. 2. Ч. 3., перераб. и 

доп. М.: Финансы и статистика, 2003. С. 3. 
884 Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М.: Инфра-М, 

2019. 374 с. 
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у межах або експрес-аналізу, або поглибленого аналізу. Системна класифікація аналітичних 

фінансових показників розкриває: 

1. Фінансовий потенціал. 

1.1. Структуру капіталу (майновий стан та джерела коштів). 

1.2. Платоспроможність (ліквідність та фінансова незалежність). 

2. Фінансову результативність. 

2.1. Ділову активність (віддача та оборотність). 

2.2. Рентабельність (рентабельність витрат та рентабельність ресурсів). 

На Рис. 1 наведена модель інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового 

управління, яка враховує особливості підприємства, його сутнісні характеристики та 

економічні категорії з об'єктів фінансового управління, а також їх ролі та значення у 

загальному механізмі функціонування.  

 

 
Рис. 1. Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового управління 

 

При цьому всі перелічені елементи системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

дозволяють сформувати інтегрований механізм фінансового управління, який забезпечує 

реалізацію функцій різних користувачів в обліково-аналітичній інформаційній системі в 

розрізі бізнес-процесів. Слід звернути увагу, що об'єкти інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансового управління визначаються потребами фінансового управління. 

Таким чином, система інформаційно-аналітичного забезпечення є складовим елементом 

обліково-аналітичної роботи. 

Представляє собою інтегровану комплексну систему, що формується в рамках 

економічного суб'єкта господарювання, включає структурований комплекс інструментів, 

механізмів і дозволяє задовольняти інформаційні потреби фінансового управління та різних 

користувачів фінансової інформації, сприяє розробці та прийняттю ефективних 

управлінських рішень спрямованих на динамічний і стратегічний розвиток підприємства. 
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3.23. ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION PROCESSES 

FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PLATFORM             

SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

3.23. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМ 

 

Сучасні тенденції функціонування соціально-економічних систем характеризуються 

зростаючим впливом світових інтеграційних процесів, що обумовлює необхідність перегляду 

існуючих підходів до побудови регіональної політики та форм її взаємозв’язку із стратегією 

національного розвитку. Потреба пошуку нових методів організації та захисту власних 

інтересів не лише на державному, але й міжнародному рівнях викликають підвищений 

інтерес серед регіонів до застосування інноваційних технологій та способів територіальної 

організації. Інновації перетворюються на невід’ємну складову розвитку соціально-

економічних систем та головне джерело підвищення конкурентоспроможності території.  

Електронно-інформаційна революція, що зараз відбувається не лише в економіці 

України, але й властива більшості країн світу, істотно впливає на трансформацію 

внутріекономічних відносин. Як справедливо відмічає Скорик О. О.885, специфіка всіх 

перетворень у виробничих або економічних відносинах зводиться до того, що процеси 

виробництва, розподілу, обміну та використання інформації стають на чільне місце в 

порівнянні з іншими видами господарської та економічної діяльності, суттєво на них 

впливаючи. Інформація, як ключова ланка в усіх поточних розробках, стає провідним 

фактором інноваційного підприємництва, що обумовлює певні особливості його реалізації.  

Сучасний економічний простір важко уявити без інформаційних технологій, які 

проникли у різні сфери життя суспільства та завдяки цьому відкрились нові можливості для 

їх подальшого розвитку. Активне впровадження інформаційних технологій та цифрових 

комунікацій в соціально-політичне та економічне життя суспільства призвели до виникнення 

нового економічного базису – цифрової економіки, а отримані можливості від взаємодії в 

соціально-економічних системах, що базуються на всеосяжному проникненні процесів 

діджиталізації в різноманітні сфери життєдіяльності людини, викликають необхідність 

наукового дослідження впливу цифрової економіки на інноваційний розвиток окремих 

територій. 

Процеси діджитащізаці\ впливають на всі сфери життя суспільства886. Вважаєимо, 

процеси діджиталізації є об’єктивним наслідком розвитку суспільства в умовах 

неоекономіки, а їх впровадження дозволяє спростити та прискорити роботу з великими 

обсягами даних, підвищити рівень автоматизації всіх видів діяльності суб’єктів 

господарювання, покращити якість комунікації з клієнтами, постачальниками, партнерами та 

іншими інституційними утвореннями регіону і, як наслідок, сформувати нові засади 

взаємодії між учасниками  соціально-економічної системи в цілому. Це означає, що кожен з 

інститутів внутрірегіональної мережі може виступати носієм цифрових технологій та 

приймати активну участь у формуванні цифрового підґрунтя при побудові інноваційної 

платформи розвитку соціально-економічних систем.  

Необхідність у стимулюванні процесів діджиталізації на регіональному рівні 

обумовлена, перш за все, прагненням місцевих органів влади отримати більш оперативну та 

змістовну інформацію при розробці стратегії інноваційного розвитку та пошуку нових 

                                                             
885 Скорик О. О. (2020). Особливості інноваційного підприємництва у цифровій економіці. 
886 Несторенко Т. П. (2020). «Економіка суперзірок»: можливості та загрози для сфери освіти, с. 11;  

Nestorenko T., Tokarenko O., Kolmakova O. (2021). Entrepreneurship in Eastern Ukraine: development 

in the context of armed conflict and the Covid-19 pandemic, с. 512;   

Suchikova Ya., Nestorenko T. Evaluation of economic efficiency of renewable energy innovative projects 

for sustainable development of urban ecosystems, с. 23. 
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джерел підвищення конкурентоспроможності території, що є невід’ємною передумовою 

розвитку інституційних утворень в умовах неоекономіки. З іншої сторони, застосування 

новітніх технологій та систем управління позитивно впливає на якість інвестиційного 

середовища, адже створює дієвий інструментарій прогнозування для інвесторів потенційних 

вигід від реалізації проекту. 

Вітчизняна та зарубіжна практика оперує значною кількістю визначень поняття 

«діджиталізація», які в тій чи іншій мірі базуються на дослівному перекладі англ. терміну 

«digitalization», що означає оцифровування. Наприклад, у роботі 887 «діджиталізація» 

визнається науковцями як процес використання, перенесення та переведення інформації у 

цифровий формат; система збору, зберігання, аналізу даних, застосування штучного 

інтелекту; трансформація проникнення цифрових технологій щодо оптимізації бізнес-

процесів. На думку Т. Оноре, діджиталізація необхідна насамперед для того, щоб 

оптимізувати бізнес за допомогою програмного забезпечення та ІТ-рішень, що допоможуть 

зробити його простішим, економнішим та якіснішим у контексті надання послуг клієнтам та 

задоволенні їх потреб888. Науковець вважає, що в глобальному сенсі діджиталізація 

протилежна «цифровому перевороту», адже вона спрямована «всього лише» на 

автоматизацію тих робочих процесів, які раніше виконувалися вручну. Тетерятник Б. С. у 

роботі 889 дійшов висновку, що діджиталізація – це заснований на можливостях сучасної     

ІТ-індустрії процес застосування суб’єктами господарювання інформаційно-комунікаційних 

технологій для досягнення мети господарської діяльності, спрямований на зміну існуючих 

господарських відносин шляхом їх діджитизації; сукупність актів реалізації діджитизованих 

об’єктів для досягнення цілей господарської діяльності, що розглядаються в їх єдності та 

пов’язані з формуванням нової форми господарських відносин – цифрової. 

В цілому, погоджуємось з думкою Дубини М. та Козлянченко О., що при трактуванні 

терміну «діджиталізація» більшість науковців роблять акцент на технологіях і способах 

взаємодії економічних агентів, а також можуть відмічати конкретні види технологій, або 

різні форми змін економічних процесів в соціально-економічних системах890. Саме тому 

дослідники запропонували відійти від категоріального дослідження терміну «діджиталізація» 

та розглядати процеси оцифровування в економіці з позиції чотирьох наукових підходів – 

інформаційного, процесного, структурного та бізнес-орієнтованого. Враховуючи прямий 

взаємозв’язок між процесами діджиталізації та інноваційним розвитком соціально-

економічних систем, пропонуємо зазначені підходи доповнити ще одним напрямом – 

інноваційно-стимулюючим (Рис. 1). На нашу думку, суть інноваційно-стимулюючого 

тлумачення терміну «діджиталізація» полягає в стимулюванні інноваційних процесів в 

соціально-економічних системах шляхом використання переваг від реалізації цифрового 

інструментарію, та впровадженні новітніх IT-рішень для збору та обробки інформаційних 

потоків між учасниками внутрірегіональних взаємодій. 

Реалізація інструментів діджиталізації на визначеній території сприяє розширенню 

інформаційного простору, дозволяє створити нові інформаційні продукти, сприяє зниженню 

витрат окремих об’єктів інституційної інфраструктури на етапі супроводу інноваційного 

продукту. За цих умов спостерігаємо істотне прискорення та спрощення пошуку інформації, 

пришвидшення процесів взаємообміну нею, що сприяє посиленню співпраці між учасниками 

ринкових взаємодій. Без сумніву, зміни в господарських процесах, переорієнтація 

виробництва зі створення матеріальних благ на надання послуг, глобалізація економіки 

відзначаються науковцями як найбільш фундаментальні ознаки розвитку нового типу 

суспільства в епоху становлення процесів інформатизації та діджиталізації.  

                                                             
887 Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. (2018). Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в 

бізнес-організаціях, с. 21-24. 
888 Оноре Т. (2016) Диджитализация – не мода, а способ развития бизнеса. 
889 Тетерятник Б. С. (2018). Діджитизація та діджиталізація в контексті віртуалізації господарської діяльності.  
890 Дубина М., Козлянченко О. (2019) Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в 

розвитку сучасного суспільства, с. 21. 
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Рис. 1. Підходи до визначення категорії «діджиталізація» за 891  

* – доповнено автором 

 

Дубина М., Козлянченко О. до переваг діджиталізації в суспільстві відносять: 

підвищення рівня конкурентоспроможності різних господарюючих суб’єктів; спрощення 

роботи з інформацією; економія фінансових ресурсів; підвищення лояльності клієнтів; 

зростання іміджу підприємств; індивідуальний підхід до потреб клієнтів; економія часу892. 

Мігус І. П., Коваль Я. С. виділяють такі ключові завдання діджиталізації в процесі реалізації 

підприємницької діяльності: 

- нарощення конкурентних переваг; 

- визначення нових цінностей та орієнтирів бізнесової діяльності; 

- оптимізація інформаційних потоків та комунікаційних ланцюгів; 

- модернізація інфокомунікаційних технологій і засобів їхньої реалізації; 

- формування і розвиток спеціалізованої внутрішньої структури надання 

інформаційних і телекомунікаційних послуг; 

- удосконалення інформаційної політики; 

- розвиток існуючої техніко-технологічної бази диджиталізації; 

- підвищення якості та конкурентноздатності продукції і послуг893. 

                                                             
891 Там само. 
892 Там само, с. 23. 
893 Мігус І. П., Коваль Я. С. (2021). Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки, 

с. 159. 

Зміст підходу 
Наукові підходи до визначення поняття «діджиталізація» 

Інформаційний 

Структурний 

Бізнес-

орієнтований 

Інноваційно-

стимулюючий* 

Сукупність інформаційних ресурсів (обробка даних), 

людських ресурсів (знання, здібності), які виникають 

завдяки впровадженню інформаційно-

комунікаційним технологіям 

Спосіб використання нових технологій для 

здійснення господарських операцій, нові потоки 

інформації і даних, які створені за допомогою 

інформаційно-комп’ютерних технологій 

Процесний 

Спосіб трансформаційних перетворень в економіці: 

процес з оцифрування, перетворення аналогових 

даних у цифрову форму 

Можливість створення нових бізнес-моделей 

(мережевий бізнес, електронна торгівля) з метою 

отримання вигоди від використання нових передових 

технологій,  які обробляють великий потік 

інформації 

Стимулювання інноваційних процесів в соціально-

економічних системах шляхом використання переваг 

від реалізації цифрового інструментарію, та 

впровадження новітніх IT-рішень для збору та 

обробки інформаційних потоків між учасниками 

внутрірегіональних взаємодій 



531 

Як бачимо, реалізація процесів діджиталізації в соціально-економічних системах 

нерозривно пов’язана з підвищенням рівня інноваційної активності всіх суб’єктів, які 

приймають участь у формуванні економічного базису регіону, та визначають складові його 

конкурентних переваг. Застосування інструментів цифрового розвитку на визначеній 

території дозволяє створити інноваційну платформу економічних перетворень на якісно 

новій основі, в якій провідну роль відіграють інформація та інформатизація суспільства. Як 

справедливо відмічає Скорик О. О., у сучасних реаліях спостерігаються ознаки того, що 

індустріальна фаза зростання світової економіки підійшла до свого завершення, та її 

подальший розвиток буде здійснюватися під дедалі більшим впливом когнітивних факторів 

та виробництв, заснованих на принципах «lean production», адитивних, нано- та 

біотехнології. Природним чином збільшуються обсяги інформації, необхідної для розробки 

та прийняття управлінських рішень, відбувається переформатування структури управління 

виробництвами з випуску товарів і послуг, а також певні зміни в системі взаємодії населення 

та бізнесу з різними державними органами. 

Підтримуємо позицію Тимошенко Н. Ю., Шабанової М. А.894, що запорука успішного 

впровадження цифрових інновацій полягає у високому рівні цифрової грамотності громадян, 

компаній та уряду, а також дієвих механізмах їх взаємодії. На думку науковців, наявний в 

Україні інтелектуальний потенціал створює необхідні передумови для активізації 

інноваційної діяльності на основі цифрових інновацій та переходу на більш високий 

технологічний рівень розвитку. З цією метою вбачається необхідність розробки 

впорядкованих засобів взаємодії учасників інноваційного процесу та розвиток 

інфраструктури інноваційної діяльності регіонів, які спонукатимуть до підвищення рівня 

регіональної конкурентоспроможності та стимулюватимуть залучення до інноваційного 

процесу. 

В умовах посилення впливу інформації на якість управління інституційними 

утвореннями об’єктивно виникає необхідність дослідження методів та способів її більш 

раціонального використання. Дійсно, сьогодні все складніше стає вирішувати організаційні 

та управлінські проблеми суб’єктів господарювання простим налаштуванням бізнес 

процесів – цифрова економіка внесла ряд істотних змін в господарську діяльність, які за 

своїм характером є виключно інноваційними: 

- по-перше, інформація перетворилась на ключовий ресурс розвитку для будь-якого 

підприємства; 

- по-друге, збільшення інформаційної складової призвело до зміни структури витрат; 

- по-третє, спостерігаємо зростання значущості фахівців, які володіють необхідними 

знаннями. 

Цифрова економіка дозволила значно підвищити ефективність виробництва та за 

рахунок більш ефективного використання інформаційних технологій надала новий поштовх 

для розвитку інноваційного підприємництва. Скорик О. О. виділяє наступні особливості 

інноваційного підприємництва у цифровій економіці: 

- стрімкий розвиток інноваційних технологій; 

- скорочення трансакційних витрат взаємодії між суб’єктами бізнесу, споживачами та 

державними органами; 

- зростання ролі фактора часу; 

- глобалізація економічного простору; 

- підвищення значення інтелектуального потенціалу; 

- прискорення економічного зростання; 

- зміна інституту посередництва; 

- актуалізація економічної та комп’ютерної безпеки895. 

Відмічаючи беззаперечні вигоди від впровадження цифрового інструментарію та 

реалізації політики діджиталізації, науковці також наголошують на можливих загрозах, які 

                                                             
894 Тимошенко Н. Ю., Шабанова М. А. (2021). Розвиток інноваційної діяльності в умовах цифровізації. 
895 Скорик О. О. (2020). Особливості інноваційного підприємництва у цифровій економіці. 
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об’єктивно властиві цим процесам, та повинні бути враховані при визначенні напрямів 

інформатизації соціально-економічних систем. Наприклад, Дубина М., Козлянченко О. до 

недоліків діджиталізації для суб’єктів підприємницької діяльності відносять: необхідність 

залучення висококваліфікованих спеціалістів; можливість втрати контролю через зовнішні 

втручання в роботу підприємств; потреба у спеціальному обладнанні; необхідність 

постійного вдосконалення функціонування відповідних систем896. 

Скорик О. О. до найбільш очевидних соціокультурних викликів цифрової економіки 

відносить: 

1. Відкритість всіх даних і відхід від анонімності: технології блокчейн, Big Data, 

нейромережеве програмування, семантичне програмування, штучний інтелект, хмарні 

технології та цифрові сліди, Face ID від Apple. 

2. Зміна споживчих звичок: Pay-сервіси та гаманці, безконтактні технології 

розпізнавання осіб, спільне споживання (Sharing economy), тимчасовий обмін речами. 

3. Повсякденна взаємодія зі штучним інтелектом та машинним навчанням: голосові 

помічники – Аліса, Siri, Alpha Go, завдяки даним технологіям відбувається зміна форматів і 

способів навчання. 

4. Поява мережевих мультиособистостей: Я-один перестає існувати, створюються 

багатокористувацькі простори та фендомні спільноти, що тягне за собою трансформацію 

способів соціалізації та ідентифікації. 

5. Скорочення дистанцій міжкультурних зв’язків: цифровий мультикультуралізм 

(наприклад, сервіс Brainly надає допомогу в навчанні 80 млн. користувачів). Дані технології 

стимулюють процеси міжкультурної комунікації та інтеграції. 

6. Трансформація мовних практик: цифрове покоління говорить на іншій мові, мові 

гіків, використовуючи повсюдно іноземні слова з іншими значеннями. Ці процеси 

викликають зміни мовної культури із зміщенням змістовних значень897.  

Безумовно, використання переваг та нівелювання недоліків від впровадження процесів 

діджиталізації вимагає від місцевих органів влади перегляду їх зовнішньої політики та її 

подальшого спрямування, перш за все, на використання інноваційних інструментів. Для 

цього при розробці регіональної стратегії реалізації цифрових технологій повинні бути 

враховані всі складові регіонального зростання: економіко-географічна, виробничо-

технологічна, соціально-демографічна, інвестиційна та ін. 

На нашу думку, стратегія реалізації цифрових технологій в соціально-економічних 

системах повинна включати такі складові: 

1) встановлення чіткого бачення цілей діджиталізації для економіки регіону, та їх 

спрямування на досягнення ключових аспектів територіального розвитку. Кожен регіон, 

залежно від наявних ресурсів та виявлених потенційних можливостей, формує пріоритети 

організації своєї діяльності. Важливо, щоб впровадження цифрових технологій відбувалось в 

руслі здійснених реформ та сприяло досягненню визначених пріоритетів; 

2) сприяти розвитку цифрової культури в регіоні. Важливо, щоб людський ресурс, який 

є рушієм реалізації запланованих реформ, усвідомлював необхідність проведення заходів з 

цифрової трансформації, а також володів інформацією щодо можливостей, які при цьому 

виникатимуть. Місцеві органи влади повинні стати взірцем цифрових змін у суспільстві, 

перейти на нові інноваційні форми організації своєї діяльності, займатись популяризацією 

змін та доведенням до громадськості переваг від їх використання; 

3) розробка ключових показників оцінки ефективності здійснених реформ. Владні 

установи повинні оперативно відслідковувати наслідки реалізованих в регіоні реформ, та 

мати змогу оперативно оцінити їх вплив на різні сфери суспільного життя. Для цього 

повинні бути розроблені базові критерії, які б дозволили проаналізувати ефективність 

впроваджених заходів за кожним з напрямів, та на стратегію розвитку території в цілому. 

                                                             
896 Дубина М., Козлянченко О. (2019). Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в 

розвитку сучасного суспільства, с. 27. 
897 Скорик О. О. (2020). Особливості інноваційного підприємництва у цифровій економіці.  
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Звісно, реалізація встановленого алгоритму неможлива без підвищення рівня 

автоматизації всіх процесів, які пов’язані зі збором, обробкою та передачею інформації. 

Потрібно визначити сфери діяльності, які найбільше можуть бути піддані цифруванню, та 

визначити можливий ступінь їх автоматизації. Завдяки реалізації процесів оцифровування 

можливо значно скоротити рівень трансакційних витрат та суттєво підвищити якість 

вихідної інформації. Враховуючи потребу у спеціалізованих кадрах належної кваліфікації, та 

обсяг вхідної інформації, яку потрібно буде не лише опрацювати, але й визначити її 

важливість для досягнення поставлених цілей, мова навіть може йти про створення окремого 

аналітичного відділу. 

Висновки. В цілому, проведені дослідження показали, що сьогодні інноваційно-

орієнтований розвиток соціально-економічних систем неможливий без реалізації цифрових 

технологій. Активна діджиталізація суспільства сприятиме не лише технологічному 

оновленню, але й дозволить підвищити рівень знань і компетенцій всіх учасників ринкових 

взаємодій, діяльність яких базується на своєчасному отриманні інформації та її модифікації 

відповідно до власних потреб в умовах мультиневизначеності навколишнього середовища. 

Інноваційний розвиток потребує від всіх споживачів інноваційної продукції володіння 

навичками роботи з різними платформами, форматами та великими потоками інформації, що 

потребує вміння багатоканального засвоєння та трансляції інформації. Саме тому цифрова 

грамотність, розвиток когнітивних здібностей, вміння встановлювати і підтримувати 

дистанційні комунікації стають головними компетенціями при реалізації політики 

інноваційного розвитку соціально-економічних систем. 

Отримання цифрового лідерства в інноваційних сферах економіки потребує вміння 

виділяти та працювати над провідними цифровими проектами. Саме тому в стратегічному 

пріоритеті інноваційного розвитку регіону має стати розробка цифрових платформ, 

розбудова цифрової інфраструктури, впровадження процесів діджиталізації в ключові сфери 

економічної діяльності. Звичайно, формування цифрового базису в соціально-економічних 

системах повинно проводитись у взаємозв’язку зі стратегією діджиталізації національної 

економіки, що дозволить більш ефективно використати наявний в країні правовий та 

інституційний  інструментарій, а також отримані нові можливості для його реалізації. 
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3.24. PRIORITIES AND MEANS OF EFFECTIVENESS OF REGIONAL ECONOMIC 

COMPLEXES OF UKRAINE ON THE PRINCIPLES OF DIGITALIZATION TAKING 

INTO ACCOUNT WORLDWIDE 
 

3.24. ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАСОБИ ЕФЕКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

 

Вітчизняна регіональна політика за часи незалежності України мала як позитивні 

практики, так і прорахунки. На загал можна відмітити, що значним позитивним аспектом є 

державне планування регіонального розвитку, яке на сьогодні здійснюється у відповідності 

до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та плану заходів з її 

реалізації. До прикладу, новизною цього документа у відповідності до аналогічних 

попередніх стратегій і програм стало визначення типу територій, що потребують 

застосування особливих механізмів та інструментів державної підтримки з метою розбудови 

конкурентоспроможного регіону та функціональної території шляхом залучення усіх 

суб’єктів розвитку та використання потенціалу ключових активів регіону/території як умови 

надання фінансової підтримки з державного бюджету. Однак, наявний цілий комплекс 

аспектів, які можна віднести до недоліків державної регіональної політики в Україні. Це 

зокрема невисокі темпи зростання регіональних економік, малі обсяги ВРП в розрахунку на 

одну особу, низькі обсяги іноземних та капітальних інвестицій, наявність істотних 

диспропорцій та диференціацій з-поміж регіонами країни, невисока інноваційно-

технологічна активність підприємств, наявність комплексу проблем щодо недостатньо 

високої якості життя населення і т. п. 

На виправлення цієї ситуації в Україні було обрану курс на впровадження 

прогресивних передових практик регіональної політики, зокрема таких, які застосовуються у 

Європі та в країнах Європейського Союзу. Йдеться про смартспеціалізацію (або «S3» – від 

англ. Smart Specialisation Strategy) – концепцію та політику інноваційного регіонального 

розвитку Європейського Союзу, яка сприяє економічному зростанню в регіонах через краще 

розкриття їх потенціалу. Смарт спеціалізація базується на партнерстві між представниками 

бізнесу, влади, науково-технічних установ та громадськості задля організації та втілення в 

життя проєктів у тих сферах, видах економічної діяльності, секторах суспільного життя, де 

регіон має істотні переваги. Ще одна особливість смартспеціалізації – орієнтованість 

проєктів на інновації, головно – технологічні інновації та цифрову трансформацію 

регіональних економічних комплексів. У Європейському Союзі такий підхід стартував у 

2013 р., тоді як Україна почала запозичувати відповідні практики з 2016 р. 

Однак, навіть смартспеціалізація не дала відчутного прогресу. Ситуацію щодо 

належного підвищення ефективності регіональної політики та, відповідно, активізації 

економічного розвитку і підвищення рівня якості життя населення в регіонах України 

можливо поправити у підсумку активного і всеосяжного впровадження діджиталізації або 

іншими словами – цифрової трансформації економіки та суспільства. Більше того, важливо 

аби такі проєкти стосувалися і передбачали розвиток смартінфраструктури територій. 

Досвід країн Європейського Союзу в частині створення і впровадження технологічних 

інновацій, у тому числі в сфері інформаційно-технологічних комунікацій, в цілях 

підвищення ефективності функціонування регіонів та територій достатньо комплексно 

опрацьований та широко представлений у працях С. Давимуки, Л. Федулової, Т. Несторенко, 

В. Куйбіди та ін.  

Теоретико-методичні та прикладні аспекти цифрової трансформації національної 

економіки та її регіональних економічних комплексів, у тому числі на засадах 

смарттехнологій, інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій і т. ін., узагальнені в 

дослідженнях Р. Лупака та В. Рудковського, Т. Штець, О. Пришляка, О. Сербіна та 

Л. Галагана, О. Ястремської та ін. науковців.   
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Суто прикладні інструменти та засоби державного стимулювання діджиталізації 

господарських процесів та її впливу на ефективність виробництва вивчені у публікаціях 

К. Вакуленка, І. Вахович та О. Чуль, Н. Гавриленко, Н. Дубровіної, Т. Постнової, 

О. Химороди, Н. Тершак, О. Чукурної, О. Тімоніна та Ю. Сиваш та ін.  

Однак, недостатньо висока ефективність сучасних практик регіональної політики в 

Україні потребує науково-прикладних розробок, впровадження яких дозволить істотно 

ефективізувати регіональні економічні комплекси, особливо на засадах цифрової 

трансформації та діджиталізації.  

Як відомо, регіоналізація державної політики є важливим процесом сучасних 

управлінських змін. Головною узагальнюючою метою регіональної політики є забезпечення 

економічної самодостатності регіонів зі створенням якісної і ефективної інституційно-

правової моделі взаємодії з державою, іншими регіонами, громадами. Для України 

ефективізація регіональної політики регулювання соціально-економічного розвитку 

територій і громад є вимогою часу, обумовленою впровадженням європейських практик 

регіонального розвитку та реалізацією реформи децентралізації. Концептуальні засади 

регулювання соціально-економічного розвитку регіону включають теоретико-методичні та 

ідейні положення щодо імперативів, передумов, факторів, наслідків, принципів та цільових 

орієнтирів управлінських впливів (Рис. 1).  

 

 

Теоретичні положення, доктрини, парадигми:  

Сталого зростання: стале споживання, сталий розвиток, 

циклічна економіка. 

Соціалізація економіки: інклюзія, рівність, солідарність. 

Регіоналізація розвитку і регулювання: територіальна і 

соціальна єдність, згуртованість. 

Імперативи: 

Економічний (економіка 

та сталий розвиток) 

Соціальний (людина та 

суспільство) 

Передумови: децентралізація, розподіл повноважень, 

управлінська ефективність і відповідальність, досвід 

взаємодії влади і суспільства, міжрегіональне 

співробітництво 

Фактори: природні, соціально-демографічні, економічні, 

культурні, екологічні, політичні особливості регіону 

Наслідки, виражені в економічному розвитку регіону та 

якості життя населення 

Принципи: 

Узгодження інтересів 

людини, суспільства, 

держави; регіонів і держави, 

інших регіонів, громад. 

Концептуальні 

елементи 

Цільові орієнтири 

регулювання: 

- економічні: бізнес, 

інвестиції, інновації; 

- соціальні: 

інклюзивність 

(просторова й 

економічна інклюзія, 

соціальна інтеграція); 

- соціально-

економічні: якість 

життя, безпека. 

 

Основні механізми, інструменти, важелі: 

- моніторинг (економічного розвитку, якості життя); 

- нормативно-правове регулювання, стратегічне планування, цільове 

програмування (досягнення цільових орієнтирів); 

- бюджетне фінансування (заходів превентивного, модернізаційного, 

інноваційного характеру; розбудови інфраструктури – критичної, соціальної; 

зниження соціальної вразливості і соціального захисту населення); 

- оподаткування; 

- стандартизація; контроль та відповідальність; 

- державна монополія (використання природних ресурсів); 

- інформаційно-роз’яснювальна робота; 

- міждержавне, міжрегіональне співробітництво, партнерство. 

Мета: розвиток інклюзивного та безпечного суспільства з можливостями задоволення потреб населення, 

доступом до якісних послуг інфраструктури і зайнятості. 

Рис. 1. Концептуальні засади регулювання соціально-економічного розвитку 

на регіональному рівні 
Джерело: авторська розробка 
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Передумови регіональної політики регулювання економічного розвитку та 

забезпечення якості життя населення на регіональному рівні визначають сприятливість 

середовища, традицій, досвіду, що підвищують ефективність управлінських рішень. 

Регулювання на регіональному рівні буде набувати вищих якісних ознак при: високому рівні 

децентралізації; чіткому розподілі повноважень між органами влади різного рівня 

управління та їх фінансового забезпечення (політика надалі буде ставати ще більш 

витратною); високій управлінській ефективності та відповідальності; високій активності 

територіальних громад; налагодженій взаємодії влади і суспільства, сформованій у 

результаті тривалого процесу децентралізації та накопичення досвіду; системному 

міжрегіональному (транскордонному) співробітництві. 

Сучасні тренди глобалізації, з-поміж яких – цифровізація, інформатизація, Інтернет-

комунікації та електронні розрахунки і т. п., обумовлюють та навіть створюють сприятливі 

передумови для якнайширшого застосування цифрових і смарттехнологій у забезпечення 

ефективізації соціально-економічних процесів і відносин на регіональному та місцевому 

рівнях. При цьому інша принципова якість з’являється й у спроможності громад щодо 

забезпечення системного комплексного розвитку і зростання. Досягненню останнього 

сприятиме реалізація наступних стратегічних пріоритетів і орієнтирів (Рис. 2). 

 

 

Функція «Стратегування й планування» 

визначення стратегічних завдань 

 переорієнтація стратегії з традиційної економіки на технологізацію та смарт-орієнтовані підходи 

організації систем виробництва, формування і розвитку соціо-економічної інфраструктури забезпечення 

рівноваги; 

 впровадження сучасних технологій просторового розвитку, управління поселеннями, конгломераціями; 

 реалізація потенціалу ІКТ у розвитку цифровізації системи об’єктів соціальної інфраструктури; 
 посилення дії чинника культурних традицій, безпеки споживання, екологічної грамотності; 

 заміщення сировинних галузей економіки розвитком діджитал-орієнтованих видів економічної діяльності 

 

Функція «Інституційна» 

Регіональна стратегія та програма ефективізації регіонального економічного комплексу на засадах 

цифрової трансформації в межах Державної стратегії регіонального розвитку. 

Напрями програми: 

 формування цифрової інфраструктури; 
 розвиток галузей цифрової економіки; 
 забезпечення цифрової безпеки; 
 цифровізація систем охорони здоров’я та освіти; 
 соціальна відповідальність підприємництва та суспільства в цифровому середовищі; 

 цифровізація ринку праці й нових форм зайнятості; 
 використання ІКТ-смарт-технологій для збереження чистого та безпечного простору 

 

 

 
Функція організації 

 Інституційно-правове та інституційно-організаційне забезпечення; 

 економічні й організаційні механізми та інструменти; 
 фінансово-ресурсне та інтелектуально-кадрове забезпечення; 

 суспільно-психологічні чинники й умови 

 

 
Цільовий орієнтир політики 

 Досягнення зростання ефективності економічної системи; підвищення рівня якості життя населення; 

збереження навколишнього середовища 

 

  
Рис. 2. Концептуальна структура та стратегічні пріоритети формування  

регіональної політики забезпечення ефективізації регіональних економічних комплексів 

України на засадах діджиталізації 
Джерело: авторська розробка 
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Так, регіональним органам влади передусім слід визначитися з стратегічними 

питаннями. В цьому контексті може бути кілька стратегічних альтернатив, однак дві з них 

діаметрально протилежні. Перше – збереження традиційного господарства та підходів до 

виробництва (нехай і на інноваційній основі, модернізації тощо). Другий – кардинальна 

зміна парадигми і перехід до побудови системної ІКТ-смарт-інфраструктури територій 

регіону. Вже на сьогодні зрозуміло, що другий вектор значно перспективніший, адже з 

кожним роком цифрові технології змінюють повсякденне життя, створюючи засади для 

сталого соціально-економічного розвитку. Зміни, що відбуються внаслідок революції в 

інформаційних технологіях, та багатопланові глобально-цифрові, що відбуваються у світі, 

сигналізують про необхідність нових підходів до регіональної політики. 

З кожним роком цифровізація змінює економіки та суспільства, а взаємозв’язок між 

ними піддається переоцінці, що свідчить про головні трансформації розвитку, в яких бізнес-

моделі та режими регулювання, характерні для певного періоду, поступово видозмінюються. 

Формується принципово нове – цифрове – середовище, утворюються нові екосистеми та 

моделі регіонального соціально-економічного розвитку. Цифрова трансформація стала 

одним із головних драйверів глобальних змін на регіональному та місцевому рівнях. 

Позаяк, перехід до принципово нового типу регіонального розвитку – на засадах 

системної діджиталізації одночасно стосується впровадження сучасних технологій 

просторового розвитку, реалізації ІКТ-потенціалу, а також активізації в регіоні інноваційно-

технологічної діяльності, заміни традиційних галузей регіональної економіки діджитал-

орієнтованими видами економічної діяльності. 

Регіональна політика має мати своє належне інституційно-правове забезпечення. З цією 

метою потрібно прийняти регіональні стратегії і програми цифрової трансформації на основі 

розбудови смартінфраструктури, напрями яких включають: формування цифрової 

інфраструктури; розвиток галузей цифрової економіки; забезпечення цифрової безпеки; 

цифровізація систем охорони здоров’я та освіти; соціальна відповідальність підприємництва та 

суспільства в цифровому середовищі; цифровізація ринку праці й нових форм зайнятості; 

використання ІКТ-смарт-технологій для збереження чистого та безпечного простору. 

Однак, досягнення відповідних змін потребує втілення в життя конкретних заходів 

державної політики і тут корисним має стати досвід більш економічно розвинених держав. 

Передусім потребує свого становлення повноцінна цифрова інфраструктура. Як свідчить 

досвід таких країн, як США, Сінгапур, Фінляндія та ін., така інфраструктура складається з двох 

блоків: перший – інституційно-організаційний (передбачає формування інституційного 

забезпечення планування політики розвитку сектора цифровізації економіки; створення 

інституцій координації діяльності сторін зацікавлених у розвитку цифрової економіки; 

запровадження інституту моніторингу розвитку сектора цифрової економіки та ефективності 

державної політики); другий – інституційно-інфраструктурний (передбачає створення 

цифрових платформ бізнесу, держави та громадськості; формування єдиних цифрових 

хмарних платформ; розвиток інституційного середовища досліджень та розробок у сфері 

цифрової економіки; вибудування інформаційної інфраструктури). 

Надалі необхідне становлення галузей сектора регіональної цифрової економіки. Для 

цього, як показує досвід Швеції, потрібно покращити організаційно-технічну та фінансово-

економічну доступність цифрових технологій для суб’єктів реального сектора регіональної 

економіки, забезпечити системний розвиток Індустрії 4.0, інтеграцію секторів промислового 

виробництва та ІКТ, інновацій та технологічних досліджень, освіти і науки, збільшувати 

чисельність ефективно функціонуючих інжинірингових кластерів, гарантувати економічну 

безпеку та реалізацію потенціалу драйверів зростання, реалізувати стратегічні пілотні 

проєкти цифровізації в галузях реального сектора регіональної та місцевої економіки.  

Окремий напрям – це забезпечення цифрової безпеки або іншими словами – 

впровадження засобів діджиталізації заради посилення безпечності регіонального простору. 

Як свідчить досвід Австрії, цифрові технології здатні істотно підвищити спроможність 

систем безпеки, якщо вони впроваджуються у сферах: розумного вуличного освітлення; 
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застосування дронів для оцінювання ризику, збору зображень; програмування та запобігання 

злочинності (у тому числі за рахунок інструментарію Big Data); розпізнавання обличь в 

режимі реального часу та сканування номерних знаків; впровадження аварійних додатків для 

сповіщення надзвичайних ситуацій; розміщення загальноміських мереж акустичних 

датчиків, які реагують на ті, чи інші події, що відхиляються від норми.  

В частині покращення якості життя не аби яке важливе значення має цифровізації 

регіональних систем освіти та охорони здоров’я. До прикладу, в Іспанії в таких цілях 

застосовуються інтелектуальні системи охорони здоров’я на основі мобільних технологій та 

технологій IoT, а також комп’ютерних технологій для отримання точних діагнозів та 

покращення надання медичних послуг. Цифровізація дозволяє фактично всі технологічні 

процеси надання послуг охорони здоров’я перевести у цифрову площину. Йдеться про всю 

клінічну інформацію, яка стосується електронної реєстрації пацієнтів, медичного 

обслуговування вдома, дистанційної діагностики, лікування і спостереження за хворими. 

Звернімо увагу, що вже сьогодні у світовому масштабі здійснюються значні інвестиції у 

цифровізацію сфери охорони здоров’я. Так, у 2019 р. обсяги фінансування становили: 

розвиток телемедицини – 1,8 млрд дол. США; аналітичний облік – 1,6 млрд дол. США; 

медичні мобільні додатки – 1,2 млрд дол. США; підтримка прийняття медичних рішень – 

0,8 млрд дол. США; мобільний бездротовий зв’язок у медицині – 0,6 млрд дол. США; 

системи попередження захворювань – 0,5 млрд дол. США. 

До ключових прикладів діджиталізації систем охорони здоров’я країн – лідерів у цій 

сфері можна віднести: вимірювання показників зі застосуванням сенсорних технологій, 

вбудованих у речі людей, які отримують, аналізують та передають дані про стан здоров’я 

пацієнта; розширення можливостей пацієнтів в режимі онлайн через доступність власних 

електронних медичних записів; підтримка лікаря через когнітивні технології (обчислення) 

задля надання допомоги лікарю в інтерпретації медичних даних, встановлення вірного 

діагнозу та обрання найбільш доречного і ефективного лікування; робототехніка в лікуванні 

та догляді для ухвалення рішень відносно вирішення проблемних питань у сфері 

вузькоспеціалізованих медичних знань. 

Відносно діджиталізації сфери освіти, то в країнах Європейського Союзу у межах 

проєктів з регіонального розвитку на засадах цифрової трансформації економіки і 

суспільства значна увага відводиться розвитку такого напряму, як розумна освіта. Йдеться 

про цифровізацію системи освіти та освітніх послуг, адаптивне навчання і консультування, 

персоналізацію освіти, розвиток практик безперервної освіти. Досягнення освітньої інклюзії 

передбачає формування середовища доступності кожної людини не залежно від місця 

проживання, інших ознак,  до системи освітніх послуг за допомогою використання засобів 

цифрових технологій з метою вироблення м’яких навичок задля максимальної адаптації до 

умов сучасного ринкового середовища засобами цифровізації освіти, адаптивного навчання 

та консультування, персоналізації та запровадження безперервності освіти й навчання.  

Відтак в країнах Європейського Союзу на нині пріоритет надається таким напрямам 

діджиталізації систем освіти, як (1) цифровізація освіти (онлайн курси Massive Open OnLine 

Cources, MOOC та ін.), (2) адаптивне навчання та консультування (задля комбінування освіти 

і якісного консультування), (3) персоналізація освіти (отримання знань від кількох джерел), 

(4) безперервна освіта протягом життя.   

Необхідна також і реалізація заходів, які орієнтовані на покращення соціальної 

відповідальності підприємництва у цифровому середовищі. Адже, як свідчить зарубіжний 

досвід, заходи в цій сфері дозволяють істотно підвищити рівень ефективності 

функціонування регіональних та місцевих господарств, зокрема за напрямами: безпека 

(запобігання летальним наслідкам (ефективність зростає на 8-10%), запобігання злочинним 

інцидентам (на 30-40%), зменшення часу реагування на надзвичайні ситуації (на 30-35%)); 

час і зручність (зменшення часу на пересування (на 15-20%), економія часу у відносинах при 

отриманні адміністративних і споживчих послуг (на 45-65%)); якість довкілля (запобігання 

викидів побутових відходів (на 10-15%), зменшення неперероблених відходів (на 10-20%), 
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зниження рівня споживання води (на 20-30%)); соціальний зв’язок та участь жителів 

(покращення комунікації в середині громади (на 15-20%), покращення комунікації з 

владними структурами (на 20-30%)); робота (зростання офіційної зайнятості (на 1-3%)); 

прожитковий мінімум (зниження рівня середньорічних витрат в розрахунку на одну особу 

(на 1-2%)). 

Наступний напрям реалізації заходів державної політики діджиталізації регіональних 

економічних комплексів стосується цифровізації ринку праці й створення нових сфер 

цифрової зайнятості. Для цього необхідне створення високотехнологічних і інтелектуально 

містких робочих місць та посад як матеріальної основи зайнятості висококваліфікованих 

працівників, зниження рівня безробіття, підвищення ефективної зайнятості населення. 

Регіональна політика в цьому напрямі передбачає: створення високоефективних 

високотехнологічних та наукомістких промислових підприємств – насамперед, великих і 

середніх – у перспективних галузях економіки регіонів з високою доданою вартість та 

широким впровадженням таких цифрових технологій, як 3D-друк, IoT (машино- та 

приладобудування, легка, харчова промисловості, транспортно-логістична сфера, зв’язок,  

ІТ-сектор); відновлення виробничих потужностей та кадрового потенціалу суб’єктів 

інноваційно-технологічної діяльності, ІТ-сектора; налагоджувати взаємодію між науковими 

установами та підприємствами реального сектору економіки щодо підвищення рівня 

інноваційності (зокрема і сфері ІКТ) продукції (послуг); ініціювати розвиток інженерних 

розробок у сфері екологічно безпечних та енергоефективних технологій; забезпечити 

розвиток новітніх технологій видобування, переробки та транспортування енергетичних та 

інших ресурсів; скорочення надмірного навантаження на роботодавців зі сплати єдиного 

соціального внеску через інститут права на компенсацію зі сплати єдиного соціального 

внеску у зв’язку із створенням нового цифрового робочого місця. 

Логічно, що завершальний напрям заходів з реалізації політики діджиталізації 

регіональних економічних комплексів стосується використання ІКТ-смарт-технологій, у т. ч. 

для збереження чистого і безпечного простору проживання людей. Йдеться про розумне 

використання водних ресурсів. У розвинених країнах тут ІКТ-технології розвиваються за 

напрямами: оснащення розподільної мережі датчиками з метою забезпечення в режимі 

реального часу інформації про тиск, потоки/витоки та якість води; виявлення забруднення 

якості поверхневої води в режимі реального часу, що сприяє сталому розвитку міських 

ресурсів; планування технічного обслуговування водної інфраструктури: поєднуються різні 

джерела даних (наприклад, датчики у трубах вимірюють витрати та тиск). Інший напрям – це 

розумне управління відходами. До прикладу, у США для цього використовують                

ІКТ-технології для обладнанні контейнерів для сміття датчиками, які визначають обсяг 

відходів, для оптимізації чисельності сміттєвозів та їх маршрутів; допомоги міській владі 

більш ефективно здійснювати операції з утилізації відходів та їх переробки; оснащення 

партнерів системою програмного забезпечення для повного обслуговування муніципальних 

відходів та їх переробки в побутових і комерційних умовах. Ще один напрям – це розумне 

енергоспоживання. Політика Японії за цим вектором реалізується за напрямами: 

(1) розподільне виробництво з ВДЕ; (2) розумні електромережі (smart grids); (3) мікромережі; 

(4) інтелектуальне вимірювання; (5) віртуальний аудит (методом гейміфікації); 

(6) швидкореагуючі пристрої. Звернімо увагу, що щорічні світові інвестиції в розумну 

енергетику включають: розумні мережі (103 млрд дол. США); розумні лічильники 

(11 млрд дол. США); інфраструктура розумних мереж (16 млрд дол. США); електрозарядні 

пристрої (1 млрд дол. США), інші мережі (156 млрд дол. США).   

Висновки. Ситуацію щодо належного підвищення ефективності регіональної політики 

та, відповідно, активізації економічного розвитку і підвищення рівня якості життя населення 

в регіонах України можливо виправити у підсумку активного і всеосяжного впровадження 

діджиталізації (цифрової трансформації) економіки та суспільства. Важливо аби такі проєкти 

стосувалися і передбачали розвиток смартінфраструктури територій. Для цього слід 

прийняти регіональні стратегії та програми ефективізації регіонального економічного 
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комплексу на засадах цифрової трансформації в межах Державної стратегії регіонального 

розвитку. Стратегічними орієнтирами програмування мають стати: переорієнтація стратегії з 

традиційної економіки на технологізацію та смарт-орієнтовані підходи організації систем 

виробництва, формування і розвитку соціо-економічної інфраструктури забезпечення рівноваги; 

впровадження сучасних технологій просторового розвитку, управління поселеннями, 

конгломераціями; реалізація потенціалу ІКТ у розвитку цифровізації системи об’єктів соціальної 

інфраструктури; посилення дії чинника культурних традицій, безпеки споживання, екологічної 

грамотності; заміщення сировинних галузей економіки розвитком діджитал-орієнтованих видів 

економічної діяльності. При цьому заходи регіональної політики доцільно реалізувати за 

напрямами: формування цифрової інфраструктури; розвиток галузей цифрової економіки; 

забезпечення цифрової безпеки; цифровізація систем охорони здоров’я та освіти; соціальна 

відповідальність підприємництва та суспільства в цифровому середовищі; цифровізація ринку 

праці й нових форм зайнятості; використання ІКТ-смарт-технологій для збереження чистого та 

безпечного простору. 

Подальші наукові пошуки доцільно зосередити навколо аспектів обґрунтування 

стратегії зміцнення цифрової конкурентоспроможності регіональних економічних 

комплексів. 
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ANNOTATION 

 

 

Part 1. SOCIETY IN THE DIGITAL AGE:  

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS 

 

 

1.1. Valentyna Yuskovych-Zhukovska. TRENDS IN THE DIGITAL TECHNOLOGIES 

DEVELOPMENT FROM THE INTERNET OF PEOPLE TO THE INTERNET 

OF THINGS 

The principles of using Internet resources in the development of the digital economy 

are revealed. The transformation of the global Internet in the context of digitalization in society 

is studied. The essence of the terms "Internet of People", "Internet of Things", "Smart Technology" 

is outlined. It is determined that the digitalization of economic activity in the information society 

is realized mostly with the use of services via the Internet. The directions of development 

of the Internet are analyzed, namely: with human participation and automated, ie without human 

participation. Citizens' activities in such a society are becoming more focused on the use of digital 

technologies. 

1.2. Olha Haborets. CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF SELF-IMPROVEMENT 

DEVELOPMENT OF PERSONALITY 

The article deals with the problem of the study of personality, the process of its                    

self-development and self-improvement of the personality in its historical and philosophical aspect, 

describes the main historical stages, as well as analyzes the works of scientists of different epochs, 

devoted to the problem of formation of self-improvement and philosophical study of philosophical 

and philosophical studies. The problems of development and formation of a certain phenomenon 

in the philosophical heritage are considered. 

1.3. Mariia Zaslavska. FACTORS OF ENDOGENOUS GROWTH OF THE VALUE 

OF COMPETENCIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The aim of the study is to determine the factors of endogenous growth in the value 

of competencies of higher education institutions (HEIs). The roles of higher education are 

generalized in the work and modern roles are defined. These are ensuring the transfer of knowledge 

and technology from science to industry and business, creating knowledge based on research work 

in companies, research laboratories and universities, the availability of knowledge about 

the University for the Business Environment. New opportunities for HEIs have been created. 

They are building a critical mass based on strategic partnerships and a quadruple spiral model, 

focusing universities on societal challenges and innovation, building entrepreneurship, creating 

regional innovation ecosystems and creating new cultures and orchestrations. 

1.4. Oleksandr Kibakov. ACCELERATED ASSESMENT OF FATIGUE STRENGTH 

CHARACTERISTICS 

For establish the characteristics of the fatigue resistance of objects (parts or samples), both 

traditional and accelerated methods for determining these parameters are used. Traditional methods 

are expensive and time consuming, since their implementation requires a long time and a large 

number of test objects. Accelerated methods – allow you to reduce both the time and the number 

of tested parts. With regard to objects subjected to cyclic loading in operation, the traditional 

method becomes unsuitable if it is necessary to make operational design and technological 

decisions when modernizing equipment. It follows that the replacement of long traditional methods 

with accelerated ones that would not be inferior to them in terms of resolution becomes 
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an important task. In practice, the suitability and effectiveness of many accelerated methods have 

been proven. At the same time, the relevance of the further development of known and the search 

for new, more universal methods is felt. In this regard, of particular interest are methods based 

on testing one object under a regular loading regime. In this paper, a method has been developed 

for the accelerated construction of an individual high-cycle fatigue curve for testing one object. 

It includes fatigue testing of the part under study, macroanalysis of its fracture, calculation 

of fatigue curve parameters and endurance limit for each tested object. The possibility 

of constructing an inclined section of the fatigue curve along the initial ordinate is shown. Based 

on the study of the fracture of the part, taking into account the closure of the crack edges, 

the nominal maximum stress acting at the moment of failure was calculated. The possibility 

of estimating the initial ordinate of the fatigue curve from the calculated value of this stress has 

been studied. It is proposed to determine the endurance limit by the found parameters of the fatigue 

curve and abscissa of the break point of the fatigue curve. The acceptability of using this approach 

for the operational assessment of the fatigue resistance characteristics is shown of destroyed objects. 

1.5. Iryna Ostopolets, Svitlana Sytnik, Snizhana Stepanova, Magdalena Wierzbik-Strońska. 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF PSYCHOLOGY 

The article reveals the role and importance of the introduction of digital technologies 

in the process of education in higher education. The possibilities and advantages of interactive 

exercises developed with the help of the web service LearningApps.org are considered. 

And Mindmapping. Features of use of the corresponding resources, sequence of stages of creation 

of educational exercises are described. Examples of developed interactive exercises in psychology 

by teachers and students as a creative independent task are given. 

1.6. Yuliia Sidenko. PERINATAL SYMBOLISM AND ITS DETERMINATION 

BY OEDIPAL DEPENDENCE OF THE SUBJECT 

The article aims to solve a significant theoretical and methodological issue of seeking ways 

of depth cognition of psychological meaning within perinatal symbolism, which is objectified 

through the means of representation by prospective psychologists during group psycho-correctional 

sessions of Active Socio-Psychological Cognition (ASPC). The research has been conducted 

in accordance with the psychodynamic paradigm that synthesises psychoanalytic, 

phenomenological, humanistic and other approaches to cognition of the psyche. 

1.7. Volodymyr Siaskyi, Іnna Siaska. TO THE PROBLEM OF COMPUTER SIMULATION 

MODELING OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND SYSTEMS 

The general scheme of construction of computer simulation models of physiological processes 

and systems of the human body is offered. Based on the concept of representation of the organism 

in the form of a set of hierarchically related structural elements and processes of reception, 

transmission and processing of information that takes place in them, the criteria for selecting 

the object of simulation are formulated. Structural and functional decomposition of models 

is carried out using a multilevel hierarchy of «black boxes» and information flows through which 

the interaction of structural elements. To transform the information flows at the lower level 

of decomposition, the model of the «atomic black box» (atom) is used, which is analogous 

to artificial neural networks. The final computer simulation was performed for kidney and lung 

models. 

1.8. Natalia Shavrovska. AWARENESS AS A MECHANISM OF FORMATION OF LIFE 

PERSPECTIVES IN NEW CONDITIONS 

The article reveals the phenomenon of mindfulness meditation as a tool of self-regulation, 

adaptation and one of the factors influencing the formation of life prospects in a constantly 

changing environment. The purpose of this type of cognitive-behavioral therapy is to solve people's 
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psychological difficulties by combining the concept of awareness with the ideas of cognitive-

behavioral psychology. This practice teaches the client to be fully present in the situation "here and 

now", to notice the usual states of his consciousness, to control attention and behavior. It is 

a training of awareness and attention, especially to internal factors, as well asstabilization of mental 

state. In the works of some researchers, the technique of meditation appears as a practice of merging 

consciousness and the object of concentration. The object can be an idea, thought, mantra, and 

the subject of sensory perception–melody, crystal, image, candlelight. In this case, there is 

an attempt to stop the internal dialogue, which allows you to be "here and now", sharpen attention 

and awareness, balance the emotional state caused by negative thoughts, as well as relax 

from the growing flow of information from the outside world, while allowing to think more 

effectively due to better concentration. 

Thanks to stable attention and achieving a higher level of awareness, it is possible to track and 

comprehend their automatic behavior, and further reduce automatisms. In this way a person 

receives more information about himself, a more complete feeling of himself is achieved – his 

body, his thoughts, hisemotions. The therapeutic effect of mindfulness is to reduce vulnerability to 

stress, the ability to get out of personal destruction and deal with debilitating events and situations. 

Emotional stresses by their origin are usually social, and resistance to them in different people 

is individual. Stress responses to psychosocial difficulties are not so much a consequence 

of the latter as an integrative response to their cognitive assessment. 

1.9. Volodymyr Shportko. DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY AND 

INFORMATION WAR IN THE CONDITIONS OF UKRAINE'S STRUGGLE 

AGAINST RUSSIAN AGGRESSION 

The state and problems of information society development in the conditions of information 

(hybrid) war of the Russian Federation against Ukraine are considered. The connection 

of the information war waged by Russia – the aggressor state with the further development 

of military aggression against Ukraine to achieve political goals is shown. Emphasis is placed 

on the importance of understanding the content of information warfare in the confrontation between 

the parties by applying concentrated information to the population of the country, as well 

as the population of the enemy and other countries. The hybrid Russian-Ukrainian war 

is an expression of the inter-civilizational conflict affecting the socio-cultural space and creates 

additional risks for Ukraine and European countries. 

1.10. Svitlana Shcherbinina, Оlena Shevchenko. INFORMATION SUPPORT 

FOR ENSURING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE HOUSING SECTOR 

OF UKRAINE 

The paper considers information support for energy efficiency of the housing sector 

of Ukraine and its component – software for energy management system. The mechanism 

of realization of the energy management system in the housing sector of Ukraine is presented. 

It is determined that the successful application of the mechanism of energy management system 

implementation largely depends on the functionality, convenience and technical capabilities 

of the software used in this field. The indicators of software quality are described, as well 

as the characteristics of software products for the energy monitoring and management system 

presented in the modern information technology market. The rating of software by quality 

assessment is given. It is noted that software products for the energy management system are more 

widely used in the public sector compared to the residential sector. The model of the digital 

platform "Energy efficient housing: state, region, city, territorial community" is proposed, the main 

goal of which is to combine all resources, tools, knowledge, specialists in real time by integrating 

digital technologies to ensure energy efficiency in Ukraine. 
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1.11. Liubov Chagovets. CONCEPTUAL BASIS OF THE UKRAINE DIGITALIZATION 

STATE ASSESSMENT AND ANALYSIS 

The aim of the article is to develop a conceptual basis for assessing and analyzing the digital 

development of the country, which, unlike others, is based on methods of intellectual analysis 

of multidimensional objects, which improves the quality of formation and decision-making. 

The essence of digitalization is considered in the thesis and the analysis of a modern condition 

of digital transformation of the country is executed; the advantages and disadvantages of modern 

methods and models of digital development assessment is carried out; system analysis 

and mathematical modeling methods to assess the digitalization state of Ukraine are analyzed. 

The results can be used in the practice of the state’s digital development management and regional 

management. 

1.12. Inna Chernykh. MOTIVATIVE MODEL THE SOCIAL DEVELOPMENY 

DONNACEA FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

The article presents the main results of qualification work on the management social 

development the target group Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture 

of the Faculty of Civil Engineering. For a comprehensive assessment of the state of the faculty and 

future threats to development, the influential indicators are analyzed and identified, which are 

summarized in the matrix of SWOT-analysis. The characteristics of the motivational climate 

of DonNACEA are given, which forms the main determinants of improving the quality work and 

is the main factor in the satisfaction of participants the target group the Faculty of Civil Engineering 

with their professional and social life. The results the calculation of the social passport are given 

and the analysis of the state of social development the target group Faculty of Civil Engineering 

is given. 

1.13. Nina Ursani. ТHE AESTHETICS OF PATRIOTISM IN THE LYRICS 

OF VASYL STUS 

The article analyzes the aesthetics of patriotism in the lyrics of Vasyl Stus based on his 

collection "Winter Trees". Rarytsky, V. Melnyk-Andrushchuk, R. Krylovets, devoted to the work 

of the poet. 

The study examines works in which the toponym "Ukraine" appears, gives an artistic 

reception of Ukrainian history, sounds philosophical motives related to philosophical reflections 

on the role of the hero in the fate of his country, declaring a clear national civic position. 

In the article, the nation-building issues of Vasyl Stus relate to the study of the expressive civic 

sound of aesthetic dominants and the universal nature of the embodied existential problems 

associated with the ambivalent essence of the universe, with the eternal problems of life 

in the Winter Trees collection. Thus, the aestheticization of patriotism in the lyrics of Vasyl Stus 

is considered through the prism of creating the image of a hero-patriot of his nation. 

1.14. Yuliia Bilotserkivska, Anastasiya Goloborodko. PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

OF THE LOGISTICS OF THE MEDICAL SERVICE OF UKRAINE 

IN THE CONDITIONS OF MILITARY CONDITION 

The article examines the impact of psychological aspects of logistics on the functioning 

of the medical service in the military condition in Ukraine - a theoretical aspect of the issue, both 

logistics and its relationship with the medical service. The specifics of the medical service work and 

the main aspects of its functioning are disclosed in view of the time and duration of the medical 

services provided. The specifics of emergency medical care work and the way in which 

the information passes due to the logistics of dispatching emergency medical care in conditions 

of peace and war in Ukraine are investigated. As a result of the study psychological aspects 

of logistics were established. The paper presents practical recommendations on the use 

of psychological aspects of logistics as a method of influencing the quality of medical services 

rendered by the medical service of the country. 
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Part 2. EDUCATIONAL ASPECTS OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT 

 

 

 

2.1. Tetiana Koksharova. EXPERIMENT IN CHEMISTRY EDUCATION: 

CLASSICS AND MODERNITY 

Experiment is a key component in the process of teaching chemistry. Demonstrations belong 

to the groups of verbal-visual teaching methods the features of which are the combination 

of the lecturer's word with the experiment. A big role belongs to the technique of demonstrations. 

Experiment in the context of distance education has its peculiarities. One type of independent work 

that is performed without the supervision of the lecturer is home experiment. Video experiments 

and photo presentations can be successfully applied in distance educations. Remote experiment 

is characterized by a large number of specific and useful features but it has certain disadvantages 

compared to the real experiment. Video experiments and photo presentations also have some 

advantages. 

2.2. Svitlana Liulchak. THE DESIGN AND USE OF DIGITAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION 

The purpose of successful introduction of the single information-education space 

of a educational institution is the creation of an automated system of this institution, which unites 

all the substructures and levels of its activity. The establishment and operation of an information-

education space of an educational institution is responsible for the success of introduction 

of the information and communication technologies into the educational activity at all its levels. 

The tasks aimed at preparing students to living in the conditions of an information society, 

at forming the ability to successful socialization in the modern society are becoming of special 

importance. The article analyzes the ways of creating a single information-education space 

of a educational institution, determines the advantages and disadvantages of its functioning. 

2.3. Kostiantyn Surkov, Kateryna Surkova, Maryna Lomakina. MODEL 

FOR CORRECTION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS’ SIMULATOR TRAINING 

The article considers the problems of correction of future air traffic controllers’ simulator 

training, analyzes the research on control and correction of training, provides the concept of future 

air traffic controllers’ correction. Scientific works on computer learning, learning process 

management, systems analysis have been considered. Substantiation and description of the model 

for correction of air traffic controllers’ simulator training, developed on the basis 

of the methodology of system analysis, are given. The model reflects the complex process 

of educational activities management in the implementation of corrective measures in air traffic 

controllers’ simulator training, which has components: input, process, output and feedback. 

The developed model is a complex dynamic model of the correction process control of air traffic 

controllers’ simulator training. 

2.4. Mykola Blyzniuk, Oleksii Debre, Nadiya Vakulenko. TECHNOLOGICAL EDUCATION 

IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY 

The article states that technological culture as a concept emerged in the late twentieth century 

to denote human interaction with technology, its life and activities in the technological 

environment. The phenomenon of technological culture is studied in philosophy, sociology, 

pedagogy and psychology. Technological culture combines objective and subjective components 

of culture, serves as a prototype of a universe (universal culture for modern society), the mastery 

of which is necessary for every person at the level of general and professional education. In order 

to be competitive and ready for the challenges in the field of technology education 
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in the information society, it is necessary to implement ideas that will be in demand in the near 

future, it is necessary to monitor trends and respond adequately. When introducing innovations 

to train a new generation of professionals, it should be remembered that in foreign and national 

sources (scientific and practical), in the practice of other educational systems, new ideas can be 

found and used effectively, which will take into account the experience of such innovations and 

to adapt them as much as possible during technological education. 

2.5. Nelly Bondarenko, Serhii Kosianchuk. PROBLEMATIZATION AS ATTRACTOR 

OF PERFECTING LANGUAGE EDUCATION 

The authors substantiate the relevance of problematization learning in today's globalized 

information society. The article considers the determinism of problematization learning; its essence 

is revealed and the structure is determined. The authors analyzed the psychological patterns 

of problem solving and didactic features of mastering the school course of the Ukrainian language 

(based on problematization learning). The role and place of the problem situation, problem 

questions and tasks, appropriate methods in the process of realization of problematization mastering 

of educational material are clarified; examples are given. In the article the authors characterize 

the methods, identify the strengths and weaknesses of problematization learning, and predict 

the further development of such learning. 

2.6. Olena Harmash, Vita Hryhorieva. DIGITAL TOOLS OF TEACHING FOR FOREIGN 

LANGUAGES AT UNIVERSITY 

The article deals with one of the important problem using digital instruments by teaching 

foreign languages for future teachers in modern Universities. It is emphasized that the field 

of education has an important and difficult task adapting methods, forms, of teaching and learning 

to the needs of modern digital society, which will allow quickly and efficiently to work and to learn 

in the information field, exchange views, content. It is considered the concept of “digital 

technology”. It is noted effective teaching and learning process by using special principles. 

It is revealed some digital resources that are effective by foreign languages teaching (for ex. Zoom, 

Google Classroom, Ted Talks, Thinglink, Kahoot! and others). 

2.7. Nataliia Kalashnik, Tamila Kravchenko, Iryna Shastko, Maria Kuzmina. FORMATION 

OF READINESS FOR FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL-ORIENTED 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS WITH HIGHER 

EDUCATION 

The UNESCO Program Document «Reform and Development of Higher Education" states: 

"The quality of higher education is a concept that is characterized by many aspects and largely 

depends on the contextual framework of the system, institutional objectives or conditions and norms 

in this discipline». 

The article outlines the actual problem of readiness of future specialist with higher education 

for foreign language professional-oriented communicative competence. It was determined that 

general professional training of future physicians is a component of professional training, and its 

fundamentalization is carried out in three main areas: information, activity and personal and 

combines all structural and functional components of the pedagogical system: goals, content, 

process, methods, techniques, forms, personal quality, result. The correlation of global, degree and 

local goals of professional and general professional training of future physicians and 

the requirements of today is based on the competence approach «initial (initial)  learning ability 

 ability readiness  practicality». 
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2.8. Larysa Maladyka, Vitalii Nuianzin. THE APPLICATION OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE 

PROFESSIONALS OF STATE EMERGENCY SERVICE (SES) OF UKRAINE 

The present day burning problems of the higher educational system reforming are lightened out 

in this article. 

The necessity and actuality of the modern informational technologies usage in the curriculum 

of the higher educational establishments of the State Emergency Service (SES) of Ukraine. 

2.9. Larysa Prysiazhniuk, Olha Hroshovenko. THE USE OF DIGITAL TOOLS 

IN THE TRAINING OF FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION 

The study highlights the problem of the system of training future educators of preschool 

education by digitalization. The authors reveal the role of digital tools in the implementation 

of educational content aimed at acquiring key and professional competencies by students. 

The possibilities of various online resources for the effective organization of educational interaction 

during classes are analyzed. It is concluded that the choice of digital tools should be made taking 

into account the educational strategy chosen by the teacher and the content of education. 

An indicative map of the use of modern digital tools in the structure of educational activities 

in higher education has been developed and presented. 

The results of the research allow us to assert the relevance of building a model of attracting 

investment and innovation based on public-private partnership, which will combine public and 

market vectors. It is based on the concept of state-partner attractiveness and state-partner potential 

of territorial formation. 

Lviv region has a significant potential to increase investment attractiveness due to its 

advantageous geographical location, significant human, industrial and scientific-educational 

resources. Among the priority tasks facing the region today is to attract additional investments, 

which will contribute to the creation of new jobs and economic growth. 

2.10. Iryna Samokhvalova. FEATURES OF THE TRAINING PROCESS OF VOLLEYBALL 

PLAYERS AGED 10-12 AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

The article is devoted to the problem of increasing the level of physical and technical training 

of volleyball players at the stage of initial training. The study involved 36 athletes of the initial 

training group aged 10-12 years in Sumy. As a result of the pedagogical experiment, significant 

improvements in the performance of test exercises of special physical and technical training 

in athletes of the experimental group were established. We have proposed a method of optimizing 

the training process of volleyball players at the preparatory stage of training, which is built 

with increasing hours for general and special physical training and the use of information 

technologies training. 

2.11. Nadiia Senovska, Iryna Nestaiko. WEBINAR AS A FORM OF QUALIFICATION 

OF TEACHERS: ON THE MATERIAL OF PRACTICAL EXPERIENCE 

The article analyzes webinars as part of the modern educational process in Ukraine. 

The practical author's experience of holding the webinar "Secrets of professional self-regulation 

of a teacher", which was organized within the framework of teacher training, is described. 

Researchers have studied the experience of theoretical substantiation and development of webinars 

as a form and technology of teaching described in scientific works of Ukraine. The analysis 

of the author's webinar was carried out according to the following attributes: topic, purpose, tasks, 

tools, software, advertising, structure and duration of the lesson, content, features of interaction and 

communication with students, efficiency. 
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2.12. Yana Suchikova, Sergii Kovachov, Ihor Bohdanov, Tetyana Nestorenko. IMPROVING 

THE READINESS OF FUTURE NANOENGINEERS TO CARRY OUT 

PRODUCTIVE ACTIVITY: TECHNOLOGIES AND TOOLS 

FOR ASYNCHRONOUS LEARNING 

The events of recent years, namely the two-year COVID epidemic and the beginning 

of Russia’s invasion of Ukraine and the outbreak of a full-scale war, have caused serious problems 

in higher education, i.e., the inability to conduct offline classes. This problem is especially acute 

for technical and natural majors, as the training of relevant specialists requires practical work 

in laboratories. Today, due to hostilities and temporary occupation of some regions of Ukraine, 

a large number of students and teachers do not have the opportunity to attend/conduct training 

in the usual remote mode with online communication. Therefore, asynchronous learning has been 

introduced in some regions. At the same time, Ukrainian universities have not had the relevant 

experience yet. So, there is an urgent need to develop appropriate tools and mechanisms. 

In the offered research, we have analyzed the possibility of using open databases of nanotechnology 

products and crystallographic structure of substances by future specialists in the field 

of nanomaterials. The use of these databases enables mastering the required materials and acquiring 

key nanotechnological competencies. For practical activities, it is proposed to use a program 

for visualization of substances’ structure, which will help future nanoengineers to acquire skills 

for productive innovation. 

2.13. Alexander Sklyarenko. EDUCATION AS AN INNOVATIVE FACTOR 

OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY 

The paper analyzes the state and development of national education during the period 

of Ukraine's independence, identifies current problems in the field of education, identifies 

the reasons for their emergence, offers scientifically sound ways to modernize national education 

in the context of globalization, European integration and national self-identification – information 

society. 

2.14. Alina Stopkina, Andrii Stopkin. FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE 

OF FUTURE SPECIALISTS IN THE SOCIAL SPHERE BY CLOUDY 

TECHNOLOGY 

The article is devoted to the use of cloud services in the formation of information competence. 

The study substantiates the importance of cloud services and analyzes the use of cloud technologies 

in the information and educational environment of higher education. The authors clarified 

the didactic possibilities of cloud services and identified the pedagogical conditions for learning 

to use them. Methodological aspects of designing the learning process based on the use of cloud 

services, aimed at improving the level of information competence. 

2.15. Tatiana Turka, Zoya Pashchenko, Andrey Zaika. APPLICATION OF DIGITAL 

PLATFORM KAHOOT! IN THE WORK OF A TEACHER OF MATHEMATICS 

Today, the digital competence of a mathematics teacher is a very important skill 

in considering the scale of digitalization processes in the world, the formation of a digital society. 

Enriching the teacher’s knowledge in the direction of SMART-technologies fully meets 

the requirements of modern school. The article is devoted to the use of software tools in school, 

which significantly expand the capabilities of teachers and students, forming important for our time 

technological competencies. The advantages and disadvantages of Kahoot! are considered 

in the work of a mathematics teacher. The functions of this platform are given, the algorithm 

for creating an interactive test Kahoot! 
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Part 3. CURRENT PROBLEMS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT 

 

 

 

3.1. Oleksandr Hladkyi, Valentyna Zhuchenko, Agbaje Temitope Adetomilola. DIGITAL 

FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TOURISM 

The article considers the features of sustainable tourism development in modern conditions. 

The main economic and social determinants of the development of the tourism industry 

in  conditions of uncertainty are identified. Attention is paid to the study of the main preconditions 

and consequences of global economic transformations in the field of international tourism. 

The source base and periodization of stages of development of the concept of sustainable 

development of tourism within the modern paradigm of sustainable development are determined. 

Examples of successful implementation of the concept of sustainable tourism development 

in modern conditions on the example of the tourism industry of the European Union. The study 

is supplemented by an overview of the main problems of management in the implementation 

of the concept of sustainable development of the tourism industry. 

3.2. Anna Kozachenko. NON-CASH PAYMENT SYSTEMS IN THE CONDITIONS 

OF DIGITALIZATION 

The article analyzes the processes of digitalization of non-cash payments. The essence 

of the concept, the need for non-cash payments, the basic principles of their organization 

are determined. Emphasis is placed on the significant variety of non-cash payments by their types 

and features of implementation. The peculiarities of settlements with the use of a payment order and 

a settlement check are highlighted. The advantages and disadvantages of using non-cash payments 

and payment cards, in particular. Based on this, promising areas for improvement and development 

of the payment card market are proposed, which will directly ensure the financial stability 

of the enterprise. Requirements for issuing and conducting transactions with electronic money 

are considered. The indicators of the market of non-cash payments with the use of payment cards, 

electronic money and the impact of digitalization on their structure are analyzed. 

3.3. Volodymyr Kulivnuk, Oleksandr Hladkyi, Tetiana Tkachenko, Anastasiia Mishcuk. 

USING OF SWOT-ANALYSIS IN RECREATION, PHYSICAL AND 

REHABILITATION MEDICINE 

SWOT analysis has been used for strategic planning since the 1960s by identifying 

the following factors: strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the field of Recreation, 

Physical and Rehabilitation medical services, the strengths include those items: professionalism 

of medical staff; modern medical (rehabilitation) equipment; convenient location, comfort and 

safety in providing of medical (rehabilitation) services; positive patient feedback; understanding 

of health consumer needs; established market positions; expanding the range of services. There are 

weaknesses of Recreation, Physical and Rehabilitation medical services: unstable financial policy 

and monopoly position of the Ministry of Health. We can highlight these opportunities: sale 

of services that return a profit out of health insurance system; health customer loyalty. Finally, there 

are some threats of Recreation, Physical and Rehabilitation medical services: competition 

in rehabilitation field; high interest rate on credit; increased sensitivity to the economic situation 

in service sector; reduction of health customer incomes. 
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3.4. Olena Martseniuk. TRENDS IN DIGITALIZATION IN THE INSURANCE MARKET 

OF UKRAINE 

Theoretical and practical principles of using digital technologies to revive the development 

of insurance business and optimize insurance risk management in today's challenges 

are summarized. It is noted that the digital transformation changes the depth of the basis 

of interaction between insurers and policyholders. Positive trends in the digitalization of business 

processes in insurance have been identified and its relevance during the COVID-19 pandemic has 

been determined. Maintaining the stability of insurance companies, especially in times of crisis and 

economic instability, requires the development of new sales channels for insurance products. 

The article is devoted to the study of the use of digital and Internet technologies 

in the insurance industry, which provide new opportunities in insurance for both policyholders and 

insurers. 

Given the economic importance of digital technologies in the insurance business in today's 

challenges, it is justified that the continuation of the digital transformation of the insurance industry 

is the main direction of development of the insurance market of Ukraine in the near future. 

3.5. Leonid Melnyk, Yuriy Derev’yanko, Oleksandr Kubatko, Bohdan Kovalov, 

Iryna  Dehtyarova, Oleksandr Matsenko. DYNAMICS OF ECONOMIC PROCESSES 

IN TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY 

The paper analyzes the dynamics of economic processes in the transition to the digital 

economy. It defines the key parameters of economic dynamics during modern industrial 

revolutions. The research describes factors changing the dynamics of economic systems 

in transition to a digital economy. It proves that the time factor is a highly malicious category 

closely related to economic factors. The paper explains how the economic system undergoes 

quantitative and/or qualitative changes in the transition to the digital economy. It shows how 

economic systems respond to changes in economic conditions (including changes, if necessary, 

production volume, product profile, switch to new products, diversifying the order portfolio, etc.) 

in transition to the digital economy. 

3.6. Mariia Nazarkevych, Hanna Nazarkevych, Volodymyr Hrytsyk, Ivan Tsmots. 

DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA PRINTING DOCUMENTS PROTECTED 

ON THE BASIS OF THE MOIR EFFECT 

A new method of protection based on hidden elements is considered, for the construction 

of which the moire effect is used. This method will be able to provide a high level of protection 

of information in printed or electronic form, leaving no opportunity for falsification even on the best 

modern copying devices. The possibility of using the proposed method to protect information 

is analyzed. Latent elements contain micrographic images; vector curves that are difficult 

to reproduce, atypical rasters. We build latent elements by means of fine raster, vector and fractal 

graphics, based on the software developed by the authors. These latent elements are printed 

by offset printing, which we consider to be the original document. Copies were made from each 

original on a typical photocopier, which will be considered copies or forgery. With the help 

of densitometric measurements, it is highly probable that the impression belongs to the original 

or the forgery. 

3.7. Olena Polova. DEVELOPMENT OF THE DIGITAL INDUSTRY IN THE FIELD 

OF HOTEL AND RESTAURANT AND TOURISM BUSINESS 

The article discusses the basics of the digital economy, its characteristic features and scope. 

An analysis was made of the state of development of the digital economy in the world, reflecting 

the growth of its share in the gross domestic product, for which a characteristic feature is the state 

initiative to promote and develop digital processes, rather than business structures. An analysis 

of the level of digital technologies involved in the development of the tourism industry indicates 
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the paramount importance of information as a key factor in the digital economy. The paper 

characterizes the information space of the tourism sector, describes digital services and platforms 

that have become widespread and replaced the offices of travel companies. The proposed model 

of a digital platform for tourism and hospitality "Tourism 4.0", with a description of its 

characteristic principles, can be achieved because of a combination of key technological 

capabilities, namely artificial intelligence, the Internet of things, robotics, voice technologies, and 

blockchain. 

The hospitality industry, for which digitalization processes have become especially relevant, 

has been able to expand its target audience, improve service quality, and thus develop rapidly, using 

more and more high-quality digital platforms – there are dozens of technology startups in the world 

travel and travel companies by bringing original ideas to the industry. Of course, digitalization 

in the field of tourism is a process uneven for different countries, so the analysis of key 

modifications and trends will give an idea of the challenges facing tourism not only in a particular 

country but also in a particular region. 

3.8. Oksana Ruda. MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF DIGITALIZATION 

OF BANKING 

The article reveals the essence of digital technologies for the development of banking services. 

The development of the digital economy is an important stage in the development of the digital 

market in Ukraine and its further integration into the single global digital market. The main 

characteristics of the digital economy, factors, state, as well as the main problematic issues 

of the current stage of development of banks are analyzed. An analysis of the impact 

of digitalization on the activities of modern banks and the specifics of the development 

of digitalization in Ukraine. It is proved that under the influence of digital technologies 

in the banking sector the processes of disintermediation are developing. 

3.9. Anatolii Anchev. THE IMPACT OF DIGITAL MARKETING AND FINANCIAL 

TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF THE INFOCOMMUNICATION 

SPHERE AS A COMPONENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 

The article substantiates the need to develop the field of infocommunications as one 

of the priorities in the development of innovation infrastructure, the effective operation of which 

guarantees the interaction of subjects and objects of innovation, as well as access to various 

information resources, which, in turn, increase efficiency use of the country's innovation potential.  

3.10. Olga Bralorazumova, Oleksandr Nestorenko, Vira Dubrovina. METHODS AND 

MODELS FOR ESTIMATING EXPORT POTENTIAL BY EXAMPLE INDIVIDUAL 

PHARMACEUTICAL ENTERPRISES OF UKRAINE 

The article provides a theoretical justification for the formation of the export potential 

of the pharmaceutical company and the definition of possible methods and models for its evaluation 

for individual pharmaceutical companies in Ukraine. It is determined that export activity 

is a component of production and financial activities of the enterprise and is characterized 

by complete independence in choosing a foreign counterparty, product range, in determining 

the contract value, volume, price and delivery time. Therefore, the study of factors influencing 

the efficiency of export operations is of key importance. It is noted that the key factors of success 

of a pharmaceutical company in the market include external financing and efficiency of operations 

of market participants, as well as market growth prospects and the impact of the external 

environment. 
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3.11. Liudmyla Hnatyshyn, Oksana Prokopyshyn, Nataliia Trushkina. TRANSFORMATION 

OF MARKETING ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

IN THE DIGITAL ECONOMY: THEORETICAL ASPECTS 

The article analyzes and summarizes the existing conceptual approaches to defining 

the essence of the concepts of “sales activity”, “marketing activity”, “agrarian marketing”, 

“transformation”. It has been established that the digital age will contribute to the transformation 

of the marketing management paradigm of agricultural enterprises, tools for the formation 

of marketing strategies, marketing policy, digital channels, customer experience, management 

approaches to supply chains and the creation of an appropriate logistics infrastructure and 

agricultural clusters. The author's interpretation of the economic category “transformation 

of the marketing activities of an agro-industrial enterprise in the digital economy” is presented, 

which refers to the process of changing the essence, the types, forms, properties and structure 

of marketing systems and networks, the principles of corporate culture, consumer values, the system 

of views, management functions, the nature of partnerships between business entity, customers and 

different categories of stakeholders. 

3.12. Vasyl Gorbachuk, Maksym Lupey, Seit-Bekir Suleimanov. GLOBAL 

DECENTRALIZED MECHANISMS OF DATA MANAGEMENT 

Infrastructure is a prerequisite for the collection, exchange, storage, processing and 

distribution of up-to-date data through their digital nature. The use of all the socio-economic value 

of modern data services involves a publicly available digital infrastructure, as well as adequate 

speed of the Internet at an affordable cost. Such an infrastructure begins with adequate international 

bandwidth to ensure smooth and permanent access to global Internet communities. The developing 

world does not have such an infrastructure, but it has a large stratification of the population in terms 

of broadband Internet connection. Thus, the data infrastructure is becoming a source of injustice, 

including the digital divide between rich and poor countries. Mitigating such adverse events 

requires well-designed infrastructure strategies. 

3.13. Lidiya Guryanova, Roman Yatsenko. MODELLING THE SOCIO-ECONOMIC 

EFFICIENCY OF THE HEALTH CARE SYSTEM 

The goal of the study is to develop a set of models for assessing the socio-economic 

efficiency of the resource provision of health systems, which, based on the methods 

of multidimensional data analysis, make it possible to form recommendations for choosing the most 

effective model of financial development. The problem of assessing the socio-economic efficiency 

of the health care system was analyzed; review of existing approaches, methods for assessing 

the socio-economic efficiency of the health care system was carried out; scheme of the relationship 

between models for assessing the socio-economic efficiency of the health care system was 

developed; modelling methods and software tools for implementing models were substantiated; 

model for a comprehensive assessment of the level of resource provision and socio-economic 

efficiency of the health care system was developed; model for classifying countries according 

to the level of socio-economic efficiency of the resource provision of health care systems was 

developed; model for identifying a class of countries was developed; recommendations to improve 

the level of socio-economic efficiency of the resource provision of health care systems were 

formulated. 

3.14. Nadiya Dubrovina, Ruslan Chemchykalenko, Dmytro Nestorenko. IMPROVING 

THE EFFECTIVENESS OF THE SALES STRATEGY OF THE PHARMACEUTICAL 

COMPANY IN INTERNATIONAL MARKETS 

The article considers the issues of theoretical adjustment of the peculiarities 

of the organization of sales activities in pharmaceutical enterprise and provides recommendations 

for improving its efficiency in the international market on the example of an individual enterprise. 
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An analysis of the sales activities of “Zdorovya Pharmaceutical Company LLC” is carried out. 

This company is one of the leading companies in the pharmaceutical industry of Ukraine, and for 

many years has held significant positions in its segment and supplies its products to various 

countries, including CIS and individual countries in the EU. Examples of using simple models 

for cost analysis and budgeting, constant monitoring of trends and potential for sales abroad, 

which will allow the company to improve its sales activities and increase profits from the export 

of pharmaceutical products. 

3.15. Liudmyla Zveruk. MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL 

MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

The digital economy involves the introduction of information technology and innovation not 

only in production but also in management processes, in particular in the financial management 

system. The peculiarity of financial management is that it is: a comprehensive system that includes 

the concept of management, mechanism and organization of management; complex, dynamic and 

open system with elements of financial logistics; includes the development of financial strategy, 

tactics and financial policy. The Financial Planning and Analysis Platform (FP&A) includes 

budgeting, forecasting and analytics processes; combines in-depth analysis of operational and 

financial data; consists of such types of management activities as: planning, budgeting, integrated 

financial planning, management report, forecasting and modeling. The impact of digitalization 

forms a new conceptual model of financial management based on the use of cloud computing, 

network technology, remote control, cybersecurity, integrated management system. 

3.16. Tetiana Katkova. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM 

OF DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS OF THE SUBJECT 

OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

The aim of the article is to analyze the state and trends of foreign economic activity 

of the enterprise analyzed in this study, as well as to substantiate recommendations for improving 

the system of its digital marketing communications in order to improve foreign operations and 

financial and economic activities in general. 

The study reveals the urgency of the problem of improving the system of digital marketing 

communications of entities specializing in foreign economic activity. It is shown that digitization 

of the marketing communications system of enterprises is not only a modern trend, but also a way 

to further large-scale digital transformation of business processes and business in general. 

It is proved that the introduction of digital marketing communications of enterprises 

developing foreign economic activity is due to the need to learn the features of modern network 

technologies in the implementation of marketing approaches to promote products (services) 

in foreign markets, search for useful information, potential customers and business partners, market 

expansion sales, ensuring the effectiveness of advertising campaigns to organize an effective 

feedback system with buyers and consumers. 

The scientific novelty of the research results is to substantiate the directions and tools 

of development of digital marketing system of the enterprise, to determine the tools to improve 

Internet marketing communication policy, to develop tools to improve marketing communication 

policy in digital communication system. 

The characteristic of the general foreign economic activity of the researched enterprise 

is given. It is shown that the development of the system of digital marketing communications 

of enterprises requires changes in the flows of information marketing channels in the following 

areas: sales promotion; consumer relations; financing; risk management; material and technical 

supply; calculations; property rights. The range of modern topical communication and information 

elements of the marketing communications system of the enterprise, namely media and advertising 

communications, hardware and software, mobile and e-marketing technologies is determined. 

The applied significance of the research results is to determine the directions of further 

development and effective use of digital marketing tools of foreign economic activity, namely 
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the vectors of relations: (1) consumers, (2) subjects of economic activity and economic sector, 

(3) representatives of the government and public sectors, (4) subjects of industry infrastructure, 

innovation and technology activities and information and communication technologies. 

3.17. Yurii Kravchyk. DIGITAL COMPETITIVENESS MANAGEMENT 

OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE 

The purpose of the article is to analyze the state, trends, factors of influence and components 

of security, as well as to identify tools and means of ensuring the digital competitiveness 

of the national economy of Ukraine. 

The study reveals the relevance of the problem of forming and ensuring the digital 

competitiveness of the national economy. The essential characteristics of the concept of "digital 

competitiveness of the economy" are generalized. The author's vision of the structure and system 

of digital competitiveness of the national economy as a system of characteristics within 

the components is revealed: resource provision of the digital economy; the level of development 

and realization of the potential of the basic sector – ICT; development of digital infrastructure and 

digital communication system; sufficiency of technical and technological support 

for the functioning and development of the digital economy and society; availability of a system 

of horizontal and vertical integration connections and relations; the ability of the digitization system 

to develop. The analysis of the state, dynamics and structural and functional aspects of digital 

competitiveness of the national economy of Ukraine is carried out. 

The leading methods of rating assessment of the competitiveness of the economy and its 

digital components are generalized. The characteristics of Ukraine's places in the world ranking 

of digital competitiveness in 2014, 2017-2021, as well as the places of Ukraine and other countries 

in the rankings of digital competitiveness and investment attractiveness in 2019, 2021. 

A set of state policy measures aimed at strengthening the digital competitiveness 

of the national economy of Ukraine has been developed, namely: de-shadowing of business 

processes and increasing the transparency of digital activities; intensification of cooperation 

of IT entities with enterprises of other types of economic activity; improving the investment 

infrastructure of the digital economy sector; improvement, diversification and increase of efficiency 

of foreign economic cooperation of domestic subjects of ICT sphere with external partners; digital 

transformation of the domestic economy and participation in this process of representatives 

of the ICT sphere, development of the infrastructure of the digital economy; participation 

of ICT actors in improving business processes of enterprises. 

3.18. Yuriy Lotyuk. MAN-MACHINE INTERACTION IN THE INDUSTRIAL INTERNET 

OF THINGS 

Selection of dialogue control elements is executed to build a model of human-machine 

interaction in the industrial Internet of Things; the user’s interface is evaluated on the basis of users’ 

questioning and observation; an experiment to assess ergonomic hypotheses is conducted; dialog 

controls are worked up. 

3.19. Halyna Madi. WAYS TO OVERCOME ECONOMIC MARGINALITY 

IN THE CONTEXT OF THE REALITIES OF MODERN UKRAINIAN SOCIETY 

When considering ways to overcome economic marginality, it is important to focus on such 

aspects as the social policy of the state and personal readiness to overcome the current situation. 

In modern Ukrainian society, the main determinants of the marginalization process are economic 

decline, unemployment, migration, rising crime, the collapse of the social sphere, and the crisis 

of the value system. One of the most significant factors influencing the dynamics of economic 

marginality is the lack of a single scale of values in transition, which increases the destructivism 

of marginality. 
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3.20. Yuri Pozdnyakov, Igor Bratishko. REGULATORY BASIS FOR ECONOMIC 

MEASUREMENTS OF DAMAGES COMPENSATION VALUE PERFORMANCE 

IN UKRAINIAN AND INTERNATIONAL EVALUATION STANDARDS 

The article behaves to the field of damages and its compensation independent expert 

appraising/valuation. A comparative analysis of the legal framework regulatory basis for damages 

independent valuation implementation in national (NVS), international (IVS) and some foreign 

standards is considered. It is shown that the requirements for such economic measurements 

performing in Ukraine in national NVSs are set out in a very limited amount, and this may cause 

some difficulties in methodological approaches and evaluation procedures selecting and justifying. 

Based on the comparative analysis of NVS, IVS and some foreign standards rules, it was concluded 

that the requirements for evaluation works in the research area are set out with a very different 

degrees of completeness and details circumstantial. However, some IVSs and foreign standards 

contain a more complete statement of the damages and its compensation value economic 

measurement features. This convincingly confirms the expediency of these recommendations 

applying in evaluation practice, as it is required by the principle statements of the national legal 

framework for evaluation.  

Theoretical bases, on those damage economic measurements expert valuation methodology 

is based, are examined. Main conditions that must be met when these economic measurements 

performing are formulated. The main principles of the economic measurements implementation 

using the metrological methodical approach are considered. Base terms, limitations, original 

assumptions of that evaluation works performing conditions are set. Possible directions 

of evaluation methodologies improvement are analyzed. Some recommendations in relation 

to priority directions of further researches are offered. 

3.21. Yurii Seliutin, Dmytro Obolonkov. THE DETERMINATION OF THE RESIDUAL 

LIFE OF BUILDING STEEL STRUCTURES BY THE RELIABILITY INDEX 

INDICATORS 

In order to assess the operational safety of steel constructions, the paper analyzes 

the principles of calculating the safety of structural steel constructions with consideration 

for the reliability index β at all phases of constructions operation and the design fundamentals 

of the reliability index β for both new constructions (at the design stage) and structural steel 

constructions in the conditions of the long-term operation. 

The task of safety and reliability calculations, first of all, consists in assigning normalized 

safety parameter values, i.e. normalizing the reliability index, the value of which should be strictly 

related to the consequence classes (CC), which are determining for setting the reliability 

coefficients for further calculations while designing the constructions. 

The article considers the calculation values β of the reliability index for constructions 

operated beyond the time limit for operation, with accumulated defects and damages. To improve 

the mechanism for calculating the reliability index value for the constructions operated beyond 

the maximum operating limit, with accumulated defects and damages, several tasks were set 

to determine such values β of the reliability index below which the construction is no longer 

considered to be operational and to define the reliability index values β for possible performance 

of renovation works (reconstruction, refurbishment) to strengthen and extend the remaining 

structural lifetime. 

Thus, emphasizing all of the aforementioned, the main conclusions to the article should 

be specified: at the stage of solving the issue of calculating the reliability index for structures being 

operated over the projected service life, with damages and initial defects accumulated during 

the operation period, it is required to perform their review and determine two main criteria 

for solving the issue of determining the reliability index, namely: to set such values of the reliability 

index below which the structure will be no longer operational, to define and set such values 

of the reliability index at which it is possible to carry out renovation works on steel structures, their 

reconstruction or repair.  
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Considering the possibility of changing the reliability index compared to a new structure, 

given that the residual service life may be shorter than the design one, taking into account 

the economic factors and factors of probability of losing a person’s life, setting of such reliability 

index values is necessary for further possibility of the service life extension of a structure and 

determination of its residual life. 

3.22. Olena Toporkova. INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF FINANCIAL 

MANAGEMENT 

Management of financial and economic processes of an economic entity is a complex 

integrated mechanism formed within the framework of accounting and analytical work. Decision 

making, as well as information exchange, is an integral part of any management function. 

The sequence of formation of information necessary for making management decisions arises at all 

stages of the accounting and analytical management process. It is also associated with all areas and 

aspects of management activities at the enterprise. Issues of information support of enterprise 

management have been investigated from the standpoint of a systematic approach in the context 

of management functions. A model of the system of information and analytical support 

of management has been built, which will increase the efficiency of management decision-making 

by the security service and will allow assessing the economic efficiency of using management 

analysis as a tool for information and analytical support for making management decisions. 

3.23. Volodymyr Chenash. ANALYSIS OF THE IMPACT OF DIGITALIZATION 

PROCESSES FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

PLATFORM SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

The essence of digitalization processes is analyzed and the necessity of their implementation 

at the regional level is substantiated. It is proposed to supplement the existing approaches 

to the definition of "digitalization" in the domestic scientific opinion with the innovation-

stimulating direction and determine that its essence is to stimulate innovation processes in socio-

economic systems by taking advantage of digital tools and implementing new IT solutions to collect 

and processing of information flows between participants of intraregional interactions. A study 

of the advantages and disadvantages of digitalization of society, as well as the features of innovative 

entrepreneurship in a digital economy. The components of the strategy for the implementation 

of digital technologies in socio-economic systems have been formed. 

3.24. Nataliia Suduk. PRIORITIES AND MEANS OF EFFECTIVENESS OF REGIONAL 

ECONOMIC COMPLEXES OF UKRAINE ON THE PRINCIPLES 

OF DIGITALIZATION TAKING INTO ACCOUNT WORLDWIDE 

The study focuses on the relevance of public administration issues of effective functioning 

of regional economic complexes on the basis of the introduction of smart technologies and digital 

transformation (digitalization). 

The purpose of the study is to substantiate the priorities and means of improving the regional 

economic complexes of Ukraine on the basis of digitization, taking into account the most 

progressive world experience. 

Insufficiently high efficiency of regional policy in Ukraine was stated and it was concluded 

that in order to properly increase the effectiveness of regional policy, intensify economic 

development and improve the quality of life, it is necessary to ensure active and comprehensive 

implementation of digital transformation of economy and society. 

Strategic guidelines for programming the effectiveness of regional economic complexes 

of Ukraine on the basis of digitalization have been determined. This is the transition to technology 

and smart-oriented approaches to the organization of production systems, formation and 

development of socio-economic infrastructure; introduction of modern technologies of spatial 

development, settlement management; realization of ICT potential in the development 
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of digitalization of the system of social infrastructure facilities; strengthening the effect of the factor 

of cultural traditions, security of consumption; replacement of raw materials sectors of the economy 

by the development of digital-oriented economic activities. 

The applied significance of the research results is that specific regional policy measures have 

been identified, which are focused on smart digital development of territories and provide 

for the formation of digital infrastructure; development of digital economy branches; digital 

security; digitization of health and education systems; social responsibility of entrepreneurship and 

society in the digital environment; digitalization of the labor market and new forms of employment; 

use of ICT smart technologies to keep the space clean and safe. 

The scientific novelty of the research results is the further development of the tools of state 

policy of digital transformation of regional socio-economic systems. 
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