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У статті досліджено підходи до визначення понять «цифрові навички», «цифрові 
компетентності», «цифрова грамотність», які є ключовими в Концепції розвитку цифрових 
компетентностей. Дано оцінку узгодженості плану заходів із реалізації Концепції розвитку 
цифрових компетентностей із декларованими завданнями стосовно формування й розвитку 
цифрових компетентностей громадян. Розглянуто підходи до класифікації та виокремлення рівнів 
цифрової компетентності. Наголошено на потребі оновлення моделей компетентності працівників 
усіх галузей у зв’язку зі змінами трудових функцій, предметів та засобів праці, вимог до знань, 
умінь і навичок персоналу під впливом цифровізації економіки та суспільства. Зроблено висновки 
про неузгодженість професійних та освітніх стандартів потребам сучасного ринку праці, що 
обумовлює невідповідність компетентностей випускників закладів освіти потребам і вимогам 
роботодавців  

 
Григор’єв, О. Ю. Методичні рекомендації з цифрового оцінювання соціальних показників 

підприємств / О. Ю. Григор’єв, Н. Я. Петришин, А. В. Тодощук // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. 
— № 4. — С. 10-15. 

У статті обґрунтовано ключові проблеми вітчизняної нормативно-методичної бази для 
визначення соціального рейтингу юридичної особи в умовах європейської інтеграції. 
Запропоновані методичні рекомендації з визначення соціального рейтингу юридичної особи на 
основі кредиту соціальної довіри, що застосовується в Китайській Народній Республіці та на основі 
досвіду провідних країн світу. Дані рекомендації пропонується застосовувати державними 
органами України з метою мінімізації корупції та прозорості надання пільг, привілеїв, державних 
замовлень тощо. 

 
Безпаленко О.В. Економічні та соціальні індикатори солідарного пенсійного страхування в 

Україні / О.В. Безпаленко // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 4. — С. 16 -22. 
Проблеми пенсійного забезпечення, зокрема, солідарного пенсійного страхування, є 

постійними в полі зору науковців, більшої частини працюючого населення, пенсіонерів, 
представників державних органів та інших зацікавлених осіб. Статтю присвячено детальній 
характеристиці впливу різних факторів на фінансове забезпечення загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, стану формування та використання фінансових ресурсів 
Пенсійного фонду України. Звернено увагу нар фіскальній функції страхових внесків Пенсійного 
фонду України та проблемних фінансових та соціальних питаннях, пов’язаних із його розвитком. 
Прийняття відповідних рішень для подальшого реформування пенсійної системи повинно 
базуватися на детальній оцінці індикаторів соціально-економічного характеру.  

 
Станіславик, О. В. Сучасні проблеми управління основним капіталом промислового 

підприємства / О. В. Станіславик, О. М. Коваленко // Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 4. — 
С. 23-27. 

У статті досліджено сутність управління основним капіталом промислового підприємства та 
позначено сучасні ключові проблеми в цій сфері, що стоять перед менеджерами вітчизняних 
підприємств промисловості. Висвітлено роль стратегічного та тактичного планування процесу 
відтворення основних засобів в управління основним капіталом промислового підприємства та 
причини його оновлення. Представлено вимоги до формування стратегії та системи управління 
основним капіталом промислового підприємства. Запропоновано етапи формування ефективної 
стратегії управління основним капіталом в умовах сучасного ринку та основні напрями діяльності 
промислового підприємства в цій сфері. Показано необхідність проведення раціональної 
амортизаційної політики та коректної переоцінки основних засобів. Розглянуто значимість 
використання лізингу як ефективного інструменту інвестування та оновлення основних фондів 
вітчизняних підприємств промислової галузі економіки. 

 



Виганяйло С. М. Аспекти економічної безпеки електронної комерції / С. М. Виганяйло // 
Економіка. Фінанси. Право. — 2021. — № 4. — С. 28-30. 

Статтю присвячено дослідженню проблеми економічної безпеки електронної комерції в 
Україні. Розглядаються та аналізуються інструменти реалізації економічної безпеки, які впливають 
на формування економічної стратегії українських підприємств (у методах реалізації продукції 
присутні елементи електронної комерції) та підприємств, основним напрям діяльності яких є 
електронна комерція. Пропонуються заходи стосовно ефективного впровадження інструментів 
забезпечення економічної безпеки інформаційних систем українських підприємств. Метою роботи 
є визначення процесу розробки стратегії досягнення економічної безпеки. Особливе місце 
відведено інструментам визначення міри захищеності інформаційної системи електронної комерції 
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