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що такий рівень є досить низьким. Лише 60 % респондентів користувались 

певними фінансовими інструментами у 2018–2019 рр. Дані Світового банку 

свідчать, що рахунки у фінансовій установі мають 63 % українців. 

Незважаючи на те що значна кількість домогосподарств хоча б чули про  

основні фінансові інструменти, користуються ними незначна їх частина. Отже, 

перешкодою на шляху до фінансової інклюзії є не лише низький рівень 

фінансової грамотності, а й низький рівень довіри або невизнання переваг  

використання фінансових інструментів. Адже накопичування заощаджень на 

банківських депозитних рахунках (а не у вигляді готівки вдома) є вирішенням  

проблеми недостатності коштів у домогосподарств для кредитування їхньої  

інвестиційної діяльності, придбання житла тощо. 

Слід зазначити, що домогосподарства іноді не мають змоги здійснити 

правильний вибір через відсутність фінансових знань або недостатність 

фінансової освіти чи досвіду, складність фінансової інформації. Оскільки 

доступ до фінансової інформації є обмеженим та матеріально затратним, 

вітчизняні домогосподарства не володіють достатнім рівнем означених знань 

та не мають змоги самостійно аналізувати процеси щодо використання свого  

інвестиційного потенціалу на фінансовому ринку. 

На наш погляд, створення умов, що забезпечують формування 

інвестиційного потенціалу створює низку передумов для здійснення ефективної 

інвестиційної політики в системі національної економіки та, насамперед, 

отримання домогосподарствами додаткового доходу. Сьогодні особливо 

актуальним є формування концептуальних засад дослідження економічного  

змісту та особливостей формування інвестиційного потенціалу домашніх 

господарств. 
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За останнє десятиліття індустрія ІТ-технологій послідовно демонструвала 

темпи зростання. Підприємства сектору випускають широкий спектр програмного 

забезпечення, але найбільш швидко зростає кількість замовлень, пов’язаних 
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із розвитком інтернету, створенням інформаційних сайтів і розширенням систем 

електронної  комерції.  Галузь  показує,  що  наразі  існує   низка   факторів, 

що перешкоджають розвитку цієї галузі в Україні. Якщо галузь займає відповідне 

місце в системі реалізації державних пріоритетів, її розвиток вимагає адекватної 

державної галузевої політики. 

Насправді, важко уявити собі будь-який бізнес, який не виграв від цифрової 

революції. Навіть таке поняття як сільське господарство, використовує комп’ютери. 

Фермери використовують комп’ютери для виробничих записів, фінансового 

планування, технічних досліджень та закупівель. У наші дні формула успіху бізнесу 

проста: керуйте інноваціями за допомогою інформаційних технологій. 

Інформаційні технології (ІТ) – це система методів і методів збору, передачі, 

накопичення, обробки, зберігання, представлення і використання інформації [1; 2; 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Нам подобається думати, що людство завжди було інноваційним. Але 

інновації були повільними і стійкими протягом більшої частини ХХ століття. 

Це була робота окремих геніїв або аналітичних центрів. Здебільшого геніальні 

люди впроваджували інновації, і громадськість поступово сприймала цю ідею. 

Головна любов до інновацій почалася з винаходу комп’ютера. Він набрав обертів 

з появою інтернету. 

У 1980-х рр. інновації не були необхідними для успіху в бізнесі. Бізнес може 

досягти успіху, просто застосувавши перевірену бізнес-модель. Ефективність 

не була головною директивою. Дотримання традиції було розумним способом 

залишитися в бізнесі. Наприклад, власник магазину був задоволений 

використанням касового апарату, подібного до того, який винайшов Джеймс Рітті 

в 1879 р., щоб запобігти крадіжці прибутку його салону в Дейтоні, штат Огайо. Усе 

змінилося 6 серпня 1991 р., маловідомої дати, коли Всесвітня павутина вийшла 

в ефір. Про це майже не згадувалося в жодній газеті на планеті [2; 4; 9]. 

Більшість людей у всьому світі поняття не мали про існування інтернету. 

Хоча винахід Тіма Бернерса-Лі змінило світ таким, яким ми його знаємо, інтернет 

став популярним лише наприкінці десятиліття. Зростання інновацій можна 

простежити після того, як людство стане розумнішим. Згідно з ефектом Флінна, 

загальний IQ зростає з 1930-х років. Середній IQ виріс з 80 до 100 балів [1, 3, 

12, 14]. Хоча інновації в подорожах і мультимедіа поліпшили колективний  

інтелект, 

це були в основному пасивні форми навчання. 

Інформаційні технології сприяють інноваціям у бізнесі. Інновації призводять 

до більш розумних додатків, поліпшення зберігання даних, більш швидкої обробки 

та більш широкого поширення інформації. Інновації роблять бізнес більш 

ефективним. Інновації підвищують цінність, якість і продуктивність. 

Інновації за допомогою інформаційних технологій призвели до наступних 

радикальних змін у бізнесі [1, с. 1]: 

- інтернет-магазини більш ефективні, ніж покупки в магазині; 

- цифровий маркетинг більш ефективний, ніж дорога реклама в газетах, 

на телебаченні і радіо; 
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- соціальні мережі більш ефективні, ніж відвідування клубів; 

- VoIP-зв’язок більш ефективний, ніж застаріла телефонія; 

Хмарні обчислення більш ефективні, ніж приватна комп'ютерна мережа. 

Підприємства, які прийняли інноваційну парадигму, зазвичай мають такі 

характеристики [1, с. 1]: 

- вони мають більш точне бізнес-планування; 

- вони мають більш ефективний маркетинг; 

- вони мають більш високі світові продажі; 

- вони мають більш системне управління; 

- вони використовують моніторинг в режимі реального часу; 

Вони пропонують миттєву підтримку клієнтів. 

Насправді, важко говорити про довгострокове зростання бізнесу без 

інформаційних технологій. 

5 причин прискореного зростання бізнесу. Технологічна революція 

поліпшила бізнес в цьому столітті наступними п'ятьма основними способами: 

1. Інформаційні технології дали бізнесу інструменти для вирішення складних 

завдань. Покращене обладнання (більше пам’яті, швидші процесори, чіткіші 

візуальні дисплеї тощо) у поєднанні з розумнішими програмами (програмне 

забезпечення mindmapping таке як X Mind, програмне забезпечення для співпраці, 

таке як плати Kanban, організатори, такі як календар Google тощо) полегшило 

вивчення даних, аналіз їх та масштабованість планування [4; 9; 15]. 

2. Інформаційні технології дозволяють бізнесу приймати кращі рішення. 

Хороші бізнес-рішення базуються на серйозних дослідженнях ринку. Це можна 

зробити, залучаючи команди за допомогою відеоконференцій, аналізуючи 

громадську думку на соціальних мережах та галузевих форумах, а також 

використовуючи онлайн-опитування, щоб отримати відгуки клієнтів. Є також такі 

інструменти як Microsoft CRM Dynamics і Google Analytics; 

3. Інформаційні технології покращили маркетинг. Інтернет-маркетинг 

з використанням методів онлайн-реклами (SEO, PPC, Facebook Ads) набагато 

точніший, ніж традиційний маркетинг, пошук цільової аудиторії, виявлення 

їх потреб і побудова маркетингової кампанії, щоб переконати їх купити [5; 7;  

12; 16]. Важко знати, скільки людей читають газетну рекламу. Легко підрахувати, 

скільки людей натиснули на онлайн-банер; 

4. Інформаційні технології покращили підтримку клієнтів. Клієнти можуть 

отримувати підтримку через кілька каналів: телефон, електронну пошту, 

платформи соціальних мереж, вебінари тощо Крім того, системи управління 

взаємовідносинами з клієнтами допомагають компаніям зрозуміти поведінку клієнтів; 

5. Інформаційні технології покращили управління ресурсами. Хмарні 

обчислення дозволяють співробітникам використовувати будь-який пристрій 

в будь-якій точці світу для доступу до програмного забезпечення корпоративного 

рівня. 

У науково-технічній та інноваційній сфері продовжується втрата фахівців 

в результаті їх виїзду за кордон. Проблема значного відтоку фахівців в Україні 

залишається, оскільки вони не можуть повною мірою показати свій потенціал 
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і досягти кар’єрного зростання в Україні. Вчені мігрують на роботу в науково- 

дослідні і технологічні центри в різних країнах з метою придбання, вдосконалення 

і застосування своїх знань. Із 14 000 випускників університетів близько 50 % 

залишають країну, а низька продуктивність праці знижує конкурентоспроможність 

країни на світовому ринку і обсяги залучення іноземних інвестицій. Для того, щоб 

фахівці не виїжджали за кордон, необхідно, крім підтримки на належному рівні 

заробітної плати, стимулювати їх роботу, забезпечити підготовку і оволодіння 

новими  навичками  роботи,  надати  можливості  для  кар'єрного  зростання 

і особистісного розвитку. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що сьогодні інформаційні технології 

є невід’ємною частиною функціонування як малого, так і середнього та великого 

бізнесу. Вони стали особливо необхідними для компаній під час пандемії, адже 

за допомогою інформаційних технологій бізнес може працювати без дистанції 

та часу. Інформаційні технології та інтернет – це не тільки важливі риси для 

полегшення спілкування між людьми, але і спосіб створення нових бізнес-моделей, 

зміни розвитку бізнесу і перетворення їх в позитивну сторону. Їх можна розглядати 

як стратегічний ресурс, в якому компанії можуть просувати свою роботу і послуги, 

а також виходити на нові ринки. 
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ПРОСТОРОВА КОГЕРЕНТНІСТЬ І ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ЗГУРТОВАНІСТЬ: СУТНІСТЬ І КАУЗАЛЬНІСТЬ 

«Когеренція» –  поняття,  яке  має  широке  значення  і  реалізується 

у багатьох аспектах. Тому в економічній літературі, оглядах та доповідях 

міжнародних інституцій відсутнє його загальноприйняте трактування та єдине 

уявлення про процес когерентного розвитку, когерентної політики тощо. 

Термін «когерентність» виник у фізиці. Згодом він був уведений в обіг 

низки наук, зокрема  у лінгвістику, економіку, культурологію, біологію та ін.  

В англійській мові «когеренція» (coherence) означає узгодженість, зв’язність, 

послідовність. 

Кембриджський академічний словник трактує  термін  «когеренція» 

як поєднання певних частин природним або іншим чином; чітке співставлення 

між частинами [1], а «когерентність» – стан об’єднаності певних членів групи 

або суспільства, коли вони добре комунікують та співпрацюють [2]. 

Існують   певні   лінгвістичні   неточності   при   трактуванні   категорій 

«когерентність» та «когезія», а також дослідженні співвідношень між ними. 

Причиною існування окреслених проблем є спільне походження зазначених  

термінів – від основи дієслова cohaereo (лат. бути пов’язаним, приєднаним, 

триматися або висіти разом, примикати). В основі терміну «когезія» також 

лежить дієслово cohaesum, а терміну «когерентність» – іменник cohaerentia 

(зчеплення, внутрішній зв’язок), який є похідним від зазначеного вище 

дієслова.  При  цьому,   більшість   дослідників,   наприклад,   [3;   4],   усе 

ж  зазначають,  що  домінуючим  компонентом  є  когерентність,  під  якою 
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