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УДК: 316.42:330.34 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.147. С 256. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ  

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

УДК 004.91:658 

Володимир Брус  

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАМИ 

 З КЛІЄНТАМИ В СФЕРІ ОСВІТИ 

У статті розглянуто значення інформаційних систем управління 

взаємозв’язками з клієнтами в сфері освіти, їх переваги та недоліки. Визначено 

поняття, типи, види, існуючи можливості та тенденції розвитку CRM-

систем. Проведено дослідження серед існуючих інформаційних систем та 

визначено ТОП найпопулярніших сучасних CRM-систем. Запропоновані заходи 

щодо вибору та впровадженню програмного забезпечення в сфері освіти. 

Ключові слова: CRM-системи, взаємовідносини з клієнтами, функціональні 

можливості, сфера освіти, інформаційні системи, інформаційні технології. 

Сучасні умови становлення ефективних взаємовідносин з клієнтами 

потребують все більшої кількості достовірної, вчасної та повної інформації. 

Прийняття управлінських рішень, підтримання ефективних бізнес-процесів все 

більше базується на оптимальній інформаційній системі управління 

взаємовідносинами з клієнтами [2, с. 52]. 

З розвитком науково-технічного прогресу, розвиваються технології, 

загострюється конкурентна боротьба в глобальному масштабі, все це 

підштовхує підприємство до вибору стратегії розвитку, заснованої на побудові 

довготривалих відносин з клієнтам. В умовах, коли на ринку пропонується 

безліч однотипних продуктів, послуг, сервісів, практично за однаковими цінами 
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і приблизно з однаковою якістю, наявність програми лояльності є одним з 

головних аргументів в конкурентній боротьбі. Бажання підприємств 

забезпечити ефективну роботу з клієнтами не лише при укладенні угод, але й на 

етапі обслуговування вимагає побудови повної інформаційної бази, котра 

міститиме не тільки інформацію про клієнта, а і надасть можливість оперативно 

реагувати на його запити [4, с. 423]. 

На сьогоднішній день освітні заходи є невід‘ємною частиною навчального 

процесу. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій відноситься 

до числа тих чинників, які сприяють підвищенню інтенсивності і якості 

процесу навчання [3, с.1].  

Нині існує ряд проблем, які необхідно вирішувати для продуктивної і 

стабільної роботи з організації освітніх заходів. Саме тому задача створення 

простого в застосуванні, зручного, надійного та потужного засобу з організації 

освітніх засобів має практичне застосування. Для організації та реалізації 

освітніх послуг активно запроваджується CRM-стратегія . 

Розглянемо теоретичне обґрунтування системи управління 

взаємовідносинами з клієнтами для освітньої сфери.  

Найбільш відомі дослідження з питань управління комунікаціями, 

автоматизації процесів взаємозв‘язків з клієнтами, лояльністю до клієнтів, в 

тому числі з використанням CRM-систем, викладено в працях таких вчених як: 

Н. Булава, Г. Вишлінський, Р.І. Джонсона, Ф .Р. Двайера, А. Пейна,  

Ф. Котлера, П. Конюховський, В. Іванова, Т. Берестова, В. Гужва, О. Кузьміна, 

О. Сколенко, О. Третяк, М. Лянцевич, Е. Соломатин, М. Чайковська, С. Яремко 

та інші. 

Освітні заклади розвиваються в умовах дистанційної роботи через 

карантинні обмеження та воєнні дії, встановлені як захист населення. Такі 

обмеження змусили підприємства різних галузей пришвидшитись у процесі 

цифрової трансформації, що призвело до збільшення попиту на CRM-системи 

(Customer Relationship Management – управління взаємовідносинами з 

клієнтами). Підприємства, які мають багато клієнтів і потребують кращої 
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організації комунікації з ними, можуть отримати ефективні результати від 

впровадження інформаційних систем управління взаємозв‘язками з клієнтами. 

Незалежно від того, чи є це галузь автомобілебудування, харчової 

промисловості чи освітньої сфери, кожен бізнес має можливості 

використовувати CRM для управління взаємовідносинами з клієнтами [2, с. 54].  

Державні органи також можуть взяти CRM «на озброєння», щоб краще 

взаємодіяти з громадянами та виборцями. Існує вже навіть спеціальний термін 

для таких систем: citizen relationship management, тобто управління відносинами 

з громадянами, що також скорочується як CRM. Таке програмне забезпечення 

автоматизує частину роботи державних службовців і допомагає краще 

виконувати свої обов'язки.  

Урядові структури та державні установи можуть багато чого навчитись 

у IT-компаній, аби краще розуміти запити громадян, надавати більш якісні 

послуги, оптимізувати витрати з бюджету, вести свою діяльність прозоро та 

мінімізувати корупційні ризики [5, с.1]. 

Основна мета впровадження CRM-стратегії − створення єдиної системи по 

залученню нових і розвитку існуючих клієнтів. Управляти взаєминами означає 

залучати нових клієнтів, нейтральних покупців перетворювати в лояльних 

клієнтів, з постійних клієнтів формувати бізнес-партнерів. 

Основна перевага CRM-системи в тому, що вона може принести користь 

практично будь-якому організаційному підрозділу − від продажів і 

обслуговування клієнтів до рекрутингу, маркетингу та розвитку бізнесу. 

Оскільки CRM забезпечує швидкий доступ до даних, користувачам стає 

набагато простіше співпрацювати між собою − як наслідок, вирішуються 

питання командної взаємодії та підвищується продуктивність. В таблиці 1 

відобразимо завдання, які можуть вирішувати CRM-система [2, с. 54; 4, с. 425]. 

Інформаційні системи управління взаємовідносинами з клієнтами в 

освітній сфері націлені на поліпшення клієнтського досвіду. Цифрові технології 

дозволяють здійснювати максимально персоналізовану взаємодію, якій надає 

перевагу більшість клієнтів. Нові канали зв'язку, омніканальність, штучний 
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інтелект, роботизація – з такими технологіями підприємства працюють кожен 

день. Цифрова трансформація освітнього процесу на усіх його рівнях оптимізує 

роботу працівників, завдяки чому зростає продуктивність кожного окремого 

члена команди. 

Таблиця 1 – Завдання, які дозволяє вирішувати CRM-система [2, с. 54; 4, с. 

425] 

Вид CRM- 

системи 

Завдання, які дозволяє вирішувати CRM-система 

Операційна - - формування інформаційних баз; 

- - автоматизація процесів  обслуговування споживачів; 

- - формування історії взаємовідносин з кожним клієнтом; 

- - оперативний доступ до інформації у розрізі кожного клієнта; 

- - удосконалення бізнес-процесів з орієнтацією на клієнта. 

Аналітична - - пошук, накопичення та організація баз даних про клієнтів та 

взаємовідносини з ними; 

- - синхронізація різноманітних масивів даних ; 

- - аналіз та інтерпретація статистичних закономірностей для удосконалення 

стратегії обслуговування клієнтів тощо; 

- - системи підтримки прийняття рішень; 

- - розроблення механізмів збільшення обсягів продажу шляхом стимулювання 

зацікавленості та лояльності споживачів. 

Колабораційна 

(співро- 

бітницька) 

- залучення клієнтів до створення чи удосконалення товарів та послуг; 

- - організація самообслуговування клієнтів через Інтернет-сайти; 

- - інтерактивний доступ до інформації різноманітних функціональних 

підрозділів підприємства; 

- - налагодження контактів клієнтів з компанією через різноманітні канали 

(телефон, Інтернет, особисте спілкування тощо); 

- - інтеграція різноманітних інформаційних сервісів та інфраструктури, 

забезпечення взаємодії між клієнтами, підприємством і його 

працівниками. 

 

Сім інструментів і методів, які держслужбовці запозичують у ІТ-індустрії 

[1, с. 1]: 

1.Гнучкі методи управління проєктами. 

2.Ухвалення рішень на основі аналізу (відкритих) даних. 

3.Постійне навчання і нові виклики. 

4.Використання CRM. 

5.Діджиталізація державних сервісів. 

6.Співпраця зі стартапами. 

7.Автоматизація процесів. 

https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_1
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_2
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_3
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_4
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_5
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_6
https://nv.ua/ukr/spec/reformi-v-ukrajini-yak-derzhava-spivpracyuye-zi-startapami-i-yaki-tehnologiji-zapozichuye-z-it-50135652.html#card_7
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Якщо розглядати взаємозв‘язок системи та як вона працює, то побачимо, з 

яких елементів складається. Процес взаємозв‘язку відображений на рисунку 1 

[6, с. 1].   

 

 

Рисунок 1 −  Схема використання CRM- систем 

 

На українському ринку представлено величезне різноманіття програмних 

продуктів CRM-систем різних виробників, в таблиці 2 наведемо 

найпопулярніші. 

Таблиця 2 – Найпопулярніші CRM-системи 2021 р. [4, с. 1] 

Назва Характеристика 

Sales Creatio готовий продукт для прискорення та автоматизації повного циклу продажів, а 

саме: від ліда до повторних замовлень. Окрім того, є конфігурації для 

управління сервісом, маркетингом та бізнес-процесами. 

Pipedrive Інтеграція з електронною поштою, система сповіщень і повідомлень, звітність 

за продажами, прогнозування продажів, сумісність із 

мобільними додатками для Android та iOS тощо. 

Agile CRM Відстеження продажів, управління контактами, автоматизація 

маркетингу, веб-аналітика, телефонія тощо. 

Salesforce 

Sales Cloud 

Лідогенерації, управління контактами і можливостями, прогнозування 

продажів, автоматизація робочих процесів, потужна  аналітика тощо. 

amo CRM Управління воронкою, інтеграція з поштою і телефонією, пошук та об'єднання 

інформації за дубльованими контактами,  бекап даних, 

моніторинг активності контактів 

SugarCRM Комерційна open-source система, що призначена для підтримки клієнтів та 

управління продажами. Легко синхронізується з Outlook. Система може 

поставлятися у вигляді веб-сервісу, або ж програми, що інсталюється 

Zoho CRM Базові інтеграції не потребують участі програмістів, різнобічна 

аналітика, прогнозування, сповіщення в режимі реального часу. 
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 Продовження таблиці 2 

Dynamics 365 Управління контактами, продажами, маркетингом, візуалізація даних, 

автоматизація процесів обробки даних за допомогою сценаріїв, створення 

шаблонів файлів, доступні iOS, Android, Windows та веб-додатки тощо. 

HubSpot 

CRM 

Інструменти для аналітики, трекінг форм підписок і поп-апів, веб- сайт трекінг 

активності гостей сайту, програма для ведення контактної бази, інформація про 

контакти й компанії, рекламні оголошення у Facebook тощо. 

Worksection   CRM-система, що призначена для систематизації проектних даних, а саме: 

завдань, термінів, виконавців, документації, комунікація, тайм-трекінг, діаграма 

Ганта, побудова звітів 

Keeping 

CRM 

Створення картки клієнта за один клік, управління прибутками й витратами, 

управління завданнями, контроль виконання, автоматизація роботи зі 

складом та підрядниками, візуалізація 

продажів, інтеграції. 

Bitrix24 Налаштування своїх стадій та воронки продажів, виставлення 

рахунків, управління проєктами та завданнями, автоматизація бізнес- процесів, 

вбудована IP-телефонія та інтеграція з поштою тощо. 

 

Загалом, існує величезне різноманіття програмних продуктів, які 

призначені для встановлення безпосереднього контакту між клієнтом та 

партнером з одного боку і підприємством, з іншого боку.  

Сьогодні, підприємствам в сфері освіти варто робити наголос саме на 

покращенні взаємодії з клієнтами, особливо в умовах кризи. Такого ефекту 

можна досягти за рахунок збирання більшого обсягу інформації, ніж 

підприємства, заклади мають зараз. У цьому їм допоможе інтеграція з 

соціальними мережами, оскільки не існує жодного споживача, котрий не 

користувався хоча б одним способом комунікації через мережу Інтернет. 

В Україні CRM вже досить активно застосовується підприємствами 

різного напрямку і зарекомендували себе як ефективний інструмент 

регулювання взаємовідносин з клієнтами, зокрема, вони є ефективними і для 

закладів освіти. Вітчизняним підприємствам, закладам освіти варто постійно 

досліджувати інноваційні розробки на ринку та реагувати на зміни, адже 

надзвичайно важливо не лише відповідати потребам ринку сьогодні, а й мати 

змогу прогнозувати вимоги ринку на завтра.  
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Інформаційні системи управління являють собою деякі відомості, дані, 

оформлені таким чином, щоб забезпечувати зручність прийняття рішень в 

області цільової діяльності, так як інформаційна система – це сукупність 

взаємопов‘язаних компонентів, які визначають різні сторони інформаційної 

діяльності об‘єкта.  

Інформаційна система, як система управління, тісно пов‘язана із 

системами збереження та видачі інформації, із системами, що забезпечують 

обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та 

методів, що дають змогу користувачу збирати, зберігати, передавати і 

обробляти відібрану інформацію. Інформаційні системи існують з моменту 

появи суспільства, оскільки на кожній стадії його розвитку була потреба в 

управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво необхідної для 

організації інформації, потрібної для ефективного управління всіма її 

ресурсами, створення інформаційного та технічного середовища для управління 

її діяльністю.  

Мета статті - надати характеристику інформаційним системам, які 

надають  можливість покращити ефективність прийняття управлінських 

рішень.  

Теоретичні і практичні аспекти використання інформаційних систем в 

прийнятті ефективних управлінських рішень висвітлені у наукових працях 

таких вчених, Бережна О. Б., Вітлінський В.В., Войнаренко М.П., Гострик О.М., 

Гужва В.М.,  Зіневич Д. А., Краснобаєв В. А., Кошман С. О., Курчанов В. М., 

Онопко А.С., Сопко В.В., Томашевський О.М., та ін.  

Автоматизована інформаційна система – це взаємозв‘язана сукупність 

даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які 

призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації 

відповідно до вимог, які випливають з цілей організації. Сьогодні, у вік 

інформації, практично кожна інформаційна система використовує комп‘ютерні 

технології [1]. 
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В будь-якій інформаційній системі управління розв‘язують задачі трьох 

типів [2]: 

1. Задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання 

образів); 

2. Задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі 

моделювання); 

3. Задачі прийняття рішень (зокрема і оптимізаційні). 

Розглянувши вплив інформації на управлінський процес, доцільно 

перейти до існуючих проблем підготовки та прийняття управлінських рішень. 

Основні з них - це діяльність підприємства у цілому, а також його підрозділів і 

працівників не має повного об'єктивного інформаційного 

відображення; невизначеність історії питання: наявність вихідних документів і 

змістовних підстав для прийняття конкретних рішень; неможливість одержання 

адекватної запиту інформації з документів, у яких вона утримується; 

повільність документообігу; поява дублюючих або суперечливих документів; 

слабка інтегрованість функції інформаційного забезпечення у систему 

управління; недостатній рівень обробки інформації, невірне трактування 

«потрібної» та «непотрібної» інформації. 

До управлінського рішення пред'являють ряд загальних вимог [3]: 

- всебічна обґрунтованість означає необхідність прийняття рішення на 

базі максимально повної й достовірної інформації.   

- своєчасність передбачає, що прийняте рішення не повинно відставати 

або випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи.  

- повнота змісту передбачає, що рішення повинно охоплювати весь 

управлінський об'єкт, всі сфери його діяльності, напрямки розвитку.  

- повноважність означає суворе додержання суб'єктом управління тих 

прав і повноважень, які йому надані вищим рівнем управління.  

- погоджуваність з прийнятими раніше рішеннями означає спадкоємність 

розвитку. Вона необхідна для додержання законодавства, постанов, 

розпоряджень, а на рівні окремої організації для здійснення послідовної 

ринкової і соціальної політики. 
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Прийняття і реалізація управлінських рішень вимагає високого 

професіоналізму і окремих соціально-психологічних якостей особистості. 

Потужним фактором, який активізує процеси прийняття і реалізації рішень, 

виступають сучасні засоби оргтехніки. 

 Використання сучасних засобів оргтехніки дає можливість створити 

сприятливі умови для розвитку економіки, стимулювати зростання 

продуктивності праці та підвищення заробітної платні, полегшити організацію 

комунікацій на всіх рівнях управління, швидко знижувати матеріальні та 

енергоємність окремого виробництва і національної економіки в цілому [4].  

Для створення цілісної інформаційної системи необхідно визначити її 

зміст, об‘єкт, джерела, сформувати потоки інформації і вивести їх на відповідні 

рівні, визначивши в якій формі, де зберігається і використовується інформація. 

Найважливіший аспект формування інформаційної системи управління 

підприємством – створення єдиної інформаційної мережі, що забезпечує збір і 

обробку статистичної інформації, реальний інформаційний обмін по вертикалі і 

горизонталі. Інформаційне забезпечення є базою, на якій будується 

управлінська діяльність, під якою слід розглядати певну визначену сукупність 

інформаційного масиву.  

Відомості, котрі є зібраними, систематизованими і перетвореними в 

придатну для використання форму відіграють в управлінні виняткову роль. Від 

повноти інформаційної бази та достовірності інформаційного забезпечення 

залежать адекватна оцінка подій, що відбуваються і обґрунтованість 

планованих управлінських рішень. 

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком зростає. Залежно 

від функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі 

(АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні 

системи), діагностичні, моделювальні, систем підготовки прийняття рішення 

(СППР), а залежно від сфери використання–адміністративні, економічні, 

виробничі, медичні, навчальні, екологічні, криміналістичні, військові тощо. 
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Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних 

систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних 

засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем 

вплинули досягнення в галузі комп‘ютерної техніки та телекомунікаційних 

мереж. 

До основних напрямів автоматизації інформаційно-управлінської 

діяльності в організаційних структурах належать [4-5]: 

 автоматизація обробки документів із упровадженням систем для обробки 

тексту, автоматизація обміну інформацією через різноманітні види комунікацій 

(в які входять АТС підприємства, відеотермінальні системи, локальна 

комп‘ютерна мережа, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні системи); 

 автоматизація діяльності менеджерів на базі комп‘ютерних систем 

комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті рішень, 

та електронних секретарів, що переводять організацію праці менеджерів на 

якісно вищий щабель. 

В останні десятиріччя менеджмент у найрозвиненіших країнах 

переводиться на творчі інформаційні технології нового вищого рівня. Вони 

охоплюють повний інформаційний цикл – напрацювання інформації (нових 

знань), її передавання, переробку, використання для перетворення об‘єкта, 

досягнення нових, вищих цілей. Їх деколи називають інформаційно-

динамічними технологіями, бо вони забезпечують розвиток самих керованих 

об‘єктів.  

Однією з найважливіших цілей створення інформаційних систем 

менеджменту є забезпечення комплексного скоординованого автоматизованого 

виконання розрахункових, проектних і обліково- інформаційних робіт, які 

виникають у функціонально-організаційних системах підприємства. На рис. 1 

наведено приклад типової модульної структури інформаційної системи 

менеджменту для підприємства [5-7]. 

Завдання автоматизації полягає у підвищенні результатів фінансово-

господарської діяльності підприємства на базі оперативного отримання якісної, 

своєчасної інформації, яка є основою для прийняття управлінських рішень. 
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Рисунок 1 –  Функціональна декомпозиція інформаційної системи підприємства 

 

 Таким чином, в умовах сучасної інформаційної технології 

найперспективнішим напрямом застосування обчислювальної техніки є 

створення і впровадження інформаційних систем нового покоління, які 

зорієнтовані на розподілену обробку даних на основі автоматизованих робочих 

місць планово-управлінського персоналу, обчислювальних мереж, експертних 

систем підтримки прийняття рішень. 
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Сьогодні все більше компаній зосереджуються на ІТ-інфраструктурі та 

ресурсах для підвищення якості обслуговування та розширення сфери своєї 

діяльності. Великі компанії мають в обороті великий обсяг інформації: текстові 
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файли; графічні; зображення; таблиці; схеми. Для керівництва важливо, щоб 

вся інформація мала зручний формат, легко можна конвертувати і передавалася 

на будь-якому носії в потрібні руки. Завдяки використанню сучасних 

технологій може запросто бути забезпечена передача даних між окремими 

комп'ютерами, які встановлені в рамках окремо взятого підприємства, 

комерційної організації. Варто відзначити той факт, що на кожному з можливих 

етапів створення даної лінії комунікації, обов'язково виконується повноцінне 

проектування. Локальні мережі суттєво прискорили виробничі процеси, тим 

самим давши різкий стрибок подальшому їх застосуванню по всій земній кулі. 

Все це дозволяє прогнозувати подальше зростання і розвиток подібної системи 

передачі даних, аж до впровадження локальної мережі на кожному, навіть 

самому невеликому підприємстві. Актуальність теми полягає в процесі 

полегшення проектування локальної обчислювальної (комп'ютерної) мережі на 

підприємстві у вигляді механізму. 

Формулювання цілей. Роль локальної обчислювальної мережі та  сучасний 

механізму її проектування.  

Локальні мережі вивчають такі дослідники як В. Чернец, Д. Губанов, В. 

Сазонов, В. Шалак, А. Попова, П. Родькіна,  та ін. 

У самій назві локальна обчислювальна мережа вже закладено призначення, 

функції та обмеження системи. Розберемо назву на складові. Локальна, 

утворено від англійського local – місцевий, тобто мережа прив'язана до 

конкретного географічного місця та має обмеження по 

території, обчислювальна, Пов'язано зі складом мережі (обчислювальне 

обладнання, ПЗ) та її призначенням, мережа – має на увазі під собою об'єднання 

обчислювального обладнання та ПЗ на певній території (локальній) у мережу 

(за допомогою кабелів) [3]. 

Можна сформулювати загальне визначення локальної обчислювальної 

мережі – це система взаємопов'язаних обчислювальних ресурсів (комп'ютери, 

сервери, маршрутизатори, програмне забезпечення та ін.), розподілених по 

порівняно невеликій території (офіс або група будівель), що служить для 

приймання-передачі, зберігання та обробки інформації різноманітних [3]. 
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Сьогодні, найпростіша локальна мережа являє собою два окремих 

комп'ютера, У яких є мережева карта і мережевий кабель, що з'єднує їх. Також 

мережа може бути організована без використання мережевого кабелю за 

допомогою двох модулів бездротової мережі. 

У великих локальних мережах зазвичай виділяють один центр, який 

забезпечує управління всіма іншими, і називають його сервер, а всі інші - 

робочими станціями. Однак в невеликої мережі управління невеликою групою 

комп'ютерів може не знадобитися, тому там все робочі станції мають рівні 

права. 

Існують кілька класифікацій локальних офісних мереж – залежно від 

параметру, який лежить в основі. Зокрема, за характером поєднання 

комп‘ютерів в єдиний ланцюжок мережі бувають [2-5]: 

 дротові – використовуються інтернет-кабелі 

 бездротові – поєднуються через wifi чи інші подібні інтернет-протоколи. 

В залежності від наявності головного комп‘ютера мережі бувають [2]: 

 розподілені – усі користувачі мають рівний доступ до інформації; 

 різнорангові – існує головний комп‘ютер – сервер, – який виконує одразу 

кілька функцій: здійснює централізоване управління локальною мережею, 

підключає периферійні пристрої, зберігає окремі програми і застосунки, 

розробляє маршрути і протоколи даних всередині корпоративної мережі.  

Класифікація за структурою підключення комп‘ютерів (топологією) 

розглядає тип з‘єднання. Відповідно до цього параметру, корпоративні мережі 

бувають у вигляді шини чи зірки, кільця, комірчастими, деревовидними чи 

змішаними. Їх характеристики досить специфічні, вибір оптимальної структури 

найкраще довірити ІТ-спеціалісту. Наведемо в таблиці 1 порівняльну 

характеристику основних типів з‘єднання обчислювальних мереж. 

Для того щоб здійснити ефективно проектування локальної 

обчислювальної мережі компанії, обов'язково потрібно звернути увагу на 

властивості лінії комунікації, які дозволять максимально оперативно вирішити 

питання взаємодії співробітників [4]. 

https://comuedu.ru/uk/smart-tv/skachat-operacionnuyu-sistemu-android-dlya-kompyutera-kak-ustanovit-android-na-windows.html
https://comuedu.ru/uk/smart-tv/skachat-operacionnuyu-sistemu-android-dlya-kompyutera-kak-ustanovit-android-na-windows.html
https://comuedu.ru/uk/operating-systems/kak-opredelit-chto-setevaya-karta-ne-rabotaet-kak-proverit-setevuyu.html
https://comuedu.ru/uk/internet/podklyuchenie-router-wifi-k-pk-kak-podklyuchit-internet-ot-routera-k.html
https://comuedu.ru/uk/network/installation-of-a-wireless-lan-what-is-a-wireless-network.html
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Таблиця 1 - Порівняльні характеристики топології обчислювальних мереж 

[1-3] 

Характеристики 

Топологія 

Зірка Кільце Шина 

Вартість розширення Незначна Середня Середня 

Необхідність виключення при 

розширенні 
Ні Так Ні 

Під‘єднання абонентів Пасивне Активне Пасивне 

Захист при відмовах Незначний Незначний Висока 

Розміри системи Будь-які Будь-які Обмежені 

Контроль помилок Простий Простий Ускладнений 

Захищеність від прослуховування Добра Добра Незначна 

Вартість під‘єднання Незначна Незначна Висока 

Поведінка системи при високих 

навантаженнях 
Хороша Задовільна Погана 

Можливість роботи в реальному 

режимі часу 

Дуже 

хороша 
Хороша Погана 

Розводка кабелю Добра Задовільна Добра 

Планові витрати Незначні Середні Незначні 

Обслуговування 
Дуже 

хороше 
Середнє Середнє 

Характер відмови Повна Повна Часткова 

 

 Можливість масштабованості. Необхідно приймати до уваги той факт, 

що враховується можливість подальшого розширення мережі, щоб в 

подальшому можна було без проблем підключати в схему численне додаткове 

обладнання;  

 Гнучкість, мережа повинна досить швидко реагувати на можливі 

вимоги, обов'язково, нормально адаптуватися під різні типи мережевих кабелів;  

 Висока стійкість до виникнення відмов, проблем з відтворенням і 

передачею даних;  
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 Надійність, в даному аспекті, необхідно шукати варіанти, які дозволять 

тривалий період часу експлуатувати мережу, без необхідності виконання її 

обслуговування, додаткових налаштувань; 

 Критерій захищеності - при правильному проектуванні конкретної 

мережі, обов'язково виконується розрахунок захищеності системи, зводиться до 

мінімуму ймовірність відмови, але головне - несанкціонованого доступу до 

роботи устаткування;  

 Керованість. 

Для створення локальної мережі зазвичай, крім підключених комп‘ютерів, 

потрібні три основні компоненти: мережеві карти, кабель і програмне 

забезпечення. У рамках розробки можна представити класифікацію в контексті 

таких ознак: топологія; протоколи; носій [5].  

На сьогоднішній день проектування локальної обчислювальної мережі 

здійснюється двома найбільш популярними засобами – технологіями Ethernet і 

Wi-Fi. Для реалізації застосовуються мережеві адаптери, маршрутизатори, 

бездротові точки доступу, модеми. Для використання Ethernet буде потрібно 

прокладка ЛВМ кабелю, а якщо як провідник буде використаний радіоканал, то 

з‘єднання між локальними мережами буде здійснюється через шлюзи. 

Механізм проектування локальної обчислювальної мережі це 

багатоетапний процес і передбачає виконання низки завдань [2]: 

1. Визначення специфіки об‘єкта при його детальному огляді; 

2. Перевірка стабільної роботи в ході тестування використовуваного 

рішення з метою усунення випадкових неполадок в локальній мережі; 

3. Проектування і підготовка всієї технічної документації; 

4. Вибір та закупівля елементів локальної мережі: робочі станції, сервера, 

точки доступу Wi-Fi, кабелів, розеток та ін .; 

5. Встановлення активного обладнання, монтаж кабельної траси 

необхідних для комутації, та правильного функціонування телефонних, 

комп‘ютерних та ін. мереж.. 
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Основні етапи механізму проектування локальних обчислювальних мереж 

[1-5]: 

1. Визначення призначення мережі, розрахунок необхідної кількості 

станцій для вирішення прикладних завдань. 

2. Підбір операційної системи, топології і методу доступу. 

3. Вибір апаратного забезпечення - комп'ютерів, адаптерів, кабелів тощо. 

4. Створення креслень і ескізів, узгодження проекту з замовником. 

5. Безпосередньо прокладка локальної мережі. 

6. Пуско-налагоджувальні заходи. 

7. Передача готового проекту і документації замовнику. 

Проектування локальної обчислювальної мережі вимагає довгого і 

неспішного аналізу, а також обліку всіх тонкощів. Важливо передбачити 

можливість зростання підприємства, що спричинить за собою і збільшення 

масштабів локальної мережі. Складати проект необхідно таким чином, щоб  

локальна мережа у будь-який момент була готова до підключення нової робочої 

станції або іншого пристрою, а також модернізації будь-якого її вузла і 

компонента [2]. 

Не менш важливі і питання безпеки. Кабелі, що застосовуються при 

побудові мережі, повинні бути надійно захищені від несанкціонованого 

доступу, а магістралі розміщені далеко від потенційно небезпечних місць, де 

вони можуть бути пошкоджені - ненавмисно або навмисне.  

Розробка локально обчислювальної мережі - це досить трудовитратний 

процес, однак при правильному підході і проявленої належної відповідальності 

локальної обчислювальної мережі буде працювати надійно і стабільно, 

забезпечуючи безперебійну роботу користувачів. 
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Число компаній, які застосовують веб-технології для підвищення 

продуктивності роботи і залучення нових клієнтів, зростає з кожним роком. 

Веб-додатки відіграють важливу роль в житті суспільства. Вони 

застосовуються в таких секторах, як бізнес, охорона здоров'я та державне 

управління. Від якості таких додатків може залежати не лише зручність 

користувачів, але і функціонування організацій. Безсумнівно, інтернет-сервіси 

несуть з собою безліч переваг, але з ростом числа додатків збільшується і 

https://mkr-novo2.ru/uk/tips/ponyatie-lokalnoi-vychislitelnoi-seti-lvs-lokalnaya-set-chto-eto-takoe-i.html
https://mkr-novo2.ru/uk/tips/ponyatie-lokalnoi-vychislitelnoi-seti-lvs-lokalnaya-set-chto-eto-takoe-i.html
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кількість кіберзагроз. Останнім часом вразливість веб-ресурсів до атак 

отримала політичний вимір унаслідок війни з РФ, зростання терористичних 

загроз та кіберзагроз. 

Тестування є найбільш широко використовуваним і ефективним підходом 

для забезпечення якості та надійності програмного забезпечення, включаючи 

веб-додатки. Однак веб-додатки дуже відрізняються від традиційного 

програмного забезпечення, оскільки вони включають в себе динамічне 

створення та інтерпретацію коду, а також реалізацію конкретного режиму 

взаємодії на основі навігаційної структури веб-програми [2]. 

Питання автоматизації тестування у веб-розробках висвітлюється в 

дослідженнях: Волинець Н.С., Жирової Т.О, Кодоли Г.М., Королік М.О., 

Масник С.Т., Ришко Ю.М., Сербулова В.І., Шабатура М.М. та ін. 

Метою дослідження є удосконалення методики автоматизованого 

тестування веб-додатків з різнорівневою архітектурою для забезпечення 

високого рівня безпеки і мінімізації ймовірності помилок або збоїв в роботі 

програми. 

Кіберзлочинці при зломі веб-сайтів зазвичай використовують вразливості 

веб-додатків, що працюють на сервері або експлуатують деякі вразливості 

операційної системи, на якій працюють ці додатки. Тестування безпеки 

необхідне для додатків найрізноманітніших сфер застосування: звичайних веб-

додатків; додатків з важливою комерційною або конфіденційною інформацією; 

різних платіжних систем, де ризик втрати інформації може оцінюватися 

значними фінансовими втратами; додатків з підвищеними вимогами до 

цілісності; соціальних мережі.  

Розглянемо найпоширеніші атаки та види вразливостей в безпеці 

програмного забезпечення [1]: 

- XSS (Cross-Site Scripting) – це вид вразливості програмного забезпечення 

(Web додатків), при якій, на генерованій сервером сторінці, виконуються 

шкідливі скрипти, з метою атаки клієнта. Прикладом таких атак є «Meow» 

атака, під час якої автоматизований скрипт знищував дані або повністю 
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перезаписував без жодних попереджень чи інших повідомлень. Дана атака 

спрямовується на незахищені бази даних та відкриті для спільного доступу в 

Інтернет файлові системи. Після видалення даних на серверах компаній, чимало 

з баз згодом опинялись у відкритому доступі, в тому числі з конфіденційною 

інформацією користувачів [3].  

- XSRF / CSRF (Request Forgery) - це вид вразливості, що дозволяє 

використовувати недоліки HTTP протоколу, при цьому зловмисники працюють 

за такою схемою: посилання на шкідливий сайт встановлюється на сторінці, що 

користується довірою у користувача, при переході за шкідливим посиланням 

виконується скрипт, який зберігає особисті дані користувача (паролі, платіжні 

дані і т.д.), або відправляє СПАМ повідомлення від особи користувача, або 

змінює доступ до облікового запису користувача, для отримання повного 

контролю над нею.  

- Code injections (SQL, PHP, ASP і т.д.) - це вид вразливості, при якому стає 

можливо здійснити запуск виконуваного коду з метою отримання доступу до 

системних ресурсів, несанкціонованого доступу до даних або виведення 

системи з ладу.  

- Server-Side Includes (SSI) Injection - це вид вразливості, що використовує 

вставку серверних команд в HTML код або запуск їх безпосередньо з сервера.  

- Authorization Bypass - це вид вразливості, при якому можливо отримати 

несанкціонований доступ до облікового запису або документам іншого 

користувача.  

Серед атак, спрямованих на веб-додаток, варто виокремити SQL-

ін‘єкції[4]. Така атака полягає у вставці шкідливого коду мовою 

структурованих запитів через вхідні дані від клієнта. Попри те, що цей 

експлойт відомий давно, він є одним із найнебезпечніших, оскільки здатен 

нівелювати відповідність одразу трьом критеріям інформаційної безпеки: 

конфіденційності, цілісності та доступності  

Конфіденційність: зламування за допомогою SQL-ін‗єкції дає змогу 

зловмиснику витягти вміст веб-додатку та отримати повноцінні повноваження 

на читання всієї інформації, що міститься у базі даних.  
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Цілісність: такого плану атака дає можливість порушнику маніпулювати 

інформацією; редагувати будь-які поля таблиць, видаляти критично важливі 

дані.  

Доступність: подібні злами характеризуються можливістю ініціювати 

запити, виконання яких потребує великого об‘єму серверних ресурсів. Кілька 

таких запитів здатні спровокувати відмову в обслуговуванні, що ускладнить 

доступ правомірних користувачів до веб-ресурсу [3].  

Розглянемо рекомендації щодо запобігання поширеним атакам та 

зменшення вразливостей. 

Задля зменшення ризиків успішного впровадження SQL-ін‗єкцій можна 

застосовувати хешування, параметризовані запити та обмеження привілеїв. 

Хешування критичної інформації, наприклад паролів, забезпечує доволі 

високий рівень безпеки, оскільки ймовірність відновлення початкових даних є 

досить низькою.  

Параметризовані запити – всі вхідні символи, які для мови структурованих 

запитів є значущими, замінюють комбінацією символів так, що в кінцевому 

результаті вхідне значення буде стрічкою, а ймовірність загрози прямує до 

нуля. 

Що стосується прав доступу користувачів, то найкращою практикою 

вважається надання мінімальних прав для виконання необхідної роботи. 

Для того, аби знизити ризик злому, пропонуються наступні заходи: стійка 

автентифікація, чітке розмежування доступу та ідентифікація і захист 

конфіденційних даних [3]. 

Використання методів тестування безпеки. Тестування – це процес 

перевірки заявлених до продукту вимог і реально реалізованої 

функціональності, який здійснюється шляхом спостереження за його роботою в 

штучно створених ситуаціях, на обмеженому наборі тестів, обраних певним 

чином [1]. 

Основними методами тестування безпеки є:  



29 

1. Сode review – перегляд вихідного коду програми. Тестувальник може 

використовувати утиліти для статичного і динамічного аналізу: RATS, cppcheck 

та ін.. Даний метод дозволяє виявити уразливості в коді ще на етапі реалізації 

проекту.  

2. Fuzz-тестування – суть методу полягає в тому, що на вхід програми 

подаються свідомо невірні, непередбачені або випадкові дані. Вивчається 

поведінка програми при використанні різних вхідних даних. При застосуванні 

фаззінг-тестування можна виявити помилки обробки вхідних даних, витоку 

пам‘яті, невірні коди помилок. Існує ряд програмних засобів для проведення 

фаззінг-тестування – Skyfish, SPIKE Proxy, OWASP WSFuzzer (Soap). 

3. Тестування на проникнення (penetration testing). Даний метод дозволяє 

проводити тестування, взаємодіючи з додатком виключно з користувацької 

сторони. Тестувальник може використовувати як автоматичні сканери безпеки, 

такі як skipfish або wapiti, так і аналізатори мережі. Важливим аспектом при 

тестуванні на проникненні є ручне (дослідне) тестування – адже програмні 

засоби не завжди можуть виявити всі уразливості в безпеці.  

Сучасні веб-додатки використовують багаторівневу архітектуру, де 

реалізація розподіляється по різних шарах і запускається на різних машинах. З 

цієї причини, щоб перевірити загальну поведінку веб-додатків, потрібні 

наскрізні методи тестування [2]. 

Для покриття різних варіантів сценаріїв збоїв і складнощів при розширенні 

можливостей веб-додатку з різнорівневою архітектурою, зазвичай 

використовують наступні види тестування програмного забезпечення:  

– Unit-тести (одиничне тестування, або модульне тестування) – це 

автоматичний вид тестування програмного забезпечення (виконується 

скриптом) тест для певної частини програми. Автоматичні тести дозволяють 

значно збільшити обсяг тестування порівняно з ручним тестуванням 

компонентів; 
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 – тести сумісності – подібні тести дозволяють впевнитись що інтерфейс 

додатку буде сумісний з відповідними версіями браузерів. Можливо перевірити 

коректність роботи CSS-стилів, HTMLрозмітки, Java Script коду в різних 

браузерах та їх версіях;  

– тести бази даних – цей вид тестування надає можливість контролювати 

стабільну роботу бази даних додатку, цілісності даних таблиць, індексів і 

функцій;  

– функціональне тестування – це тестування програмного забезпечення для 

перевірки реалізації функціональних вимог, тобто можливості в певних умовах 

вирішувати певні задачі які необхідні користувачам програми;  

– стрес-тести – це тестування веб-додатку в умовах перевищення кордонів 

для нормального функціонування додатку. Стрес-тест призначений для 

визначення продуктивності системи і передбачення поведінки системи в 

умовах стресових навантажень. Таким чином, на кожному із рівнів архітектури 

проводиться свій вид тестів. На серверному рівні проводяться стрес-тести, 

тести на навантаження серверу і додаткового програмного забезпечення яке 

його обслуговує.  

Клієнтський рівень це безпосередньо робота самого додатку – на цьому 

рівні проводяться функціональні і модульні тести, а також тести на сумісність. 

На рівні бази даних проводиться окремо тестування бази даних додатку, 

перевірка цілісності даних, їх зміна, видалення або збереження. Функціональні, 

модульні тести і тести бази даних тісно пов‘язані один з одним, і разом 

використовуються при тестуванні окремих компонентів додатку.  

Розглянемо етапи автоматизації тестування з використанням систем 

підтримки процесу розробки веб-проектів та представимо їх у вигляді схеми 

(рис.1).  
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Рисунок 1 – Схема етапів автоматизації тестування з використанням систем 

підтримки процесу розробки 

 

Контроль за змінами, що вносяться в проект допомагають забезпечити 

системи управління версіями (Version Control System – VCS), які зберігають 

попередні версії вихідних файлів проекту, відстежують вироблені в файлах 

зміни, забезпечують спільну командну роботу над проектом та ін. До найбільш 

популярних на поточний момент VCS відносяться: SVN, GIT, Microsoft VSS.  

Використання системи контролю версій піднімає загальний рівень якості 

розробки. Для управління супроводу проекту, внесення в нього змін, 

виправлення помилок та іншими аспектами розробки та поліпшення якості 

менеджменту використовуються системи відстежування помилок (Bug Tracking 

System – BTS). Головний компонент BTS являє собою базу даних з віддаленим 

доступом, що забезпечує централізований доступ до всіх необхідних файлів, 

специфікаціям, графіками, планам, зауважень та ін. Існує широке розмаїття 

систем стеження за вадами: Basecamp, Bugzilla, Trac, MantisBT, Redmine, 

Jenkins тощо.  

По завершенні етапу активного програмування починається етап 

тестування коректності функціонування створеного веб-додатку: перевірки на 

наявність граматичних помилок, пропущених картинок, непрацюючих 

посилань та ін., а також перевірки функціонування сайту в різних веббраузерах. 
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Даний етап може бути автоматизований за допомогою засобів автоматичного 

тестування таких, як IBM Rational AppScan, Empirix E-TEST Suite, XSpider, 

WAS, Selenium WebDriver і ін.  

Безумовно, провівши повний цикл тестування безпеки, не можна бути на 

100% впевненим, що система є абсолютно безпечною. Однак те, що відсоток 

несанкціонованих проникнень, крадіжок інформації і втрат даних буде в рази 

меншим, ніж у тих хто не проводив тестування безпеки, гарантовано.  

Для автоматизації тестування з використанням систем підтримки процесу 

розробки веб-проектів  ефективними є системи контролю версій (GIT) Bitbucket 

і системи безперервної інтеграції (CI) Jenkins.  

Розроблена на їх основі система тестування дозволяє швидко і ефективно 

адмініструвати всі компоненти системи, отримувати інформаційні 

повідомлення і здійснювати аналіз змін, помилок, ресурсів серверної частини і 

загалом оптимізувати роботу розробників проекту.  

Система має враховувати подальший швидкий розвиток веб-проекту у 

різних напрямках, що дозволить проводити оновлення стабільно і без зайвих 

ризиків в роботі програми.  

Одним з найбільш важливих напрямків розвитку проекту є автоматизація 

підтримки тестового набору в актуальному стані при зміні вебдодатку, а також 

розширення видів тестування. 
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У статті проведено огляд сучасних інструментальних засобів для розробки 

web-сайтів, здійснена їх порівняльна характеристика та обґрунтовано вибір 
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Веб-сайт – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних 

засобів, логічно пов'язаних між собою. По факту  веб-сайт – це віддзеркалення 

успішності фірми, її обличчя [1]. На даний момент web-сайт є одним із 

найкращих інструментів маркетингової комунікації в різних сферах, а 

використання web-технологій є умовою для подальшого розвитку власника 

сайту чи бізнесу, підвищення його рейтингу та конкурентоспроможності на 

ринку. Як основна форма діяльності в Інтернеті, веб-сайт є формою свідомої 

діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Правильна оцінка 

валідності web-сайту дозволить внести необхідні зміни в роботу існуючих 

ресурсів, зрозуміти параметри оцінки та як їх правильно подавати та уникнути 

помилок при створенні нових Інтернет-ресурсів [2]. 

https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/zbirnik_konferenciyi_ibit_2020_compressed.pdf
https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/zbirnik_konferenciyi_ibit_2020_compressed.pdf
https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/zbirnik_konferenciyi_ibit_2020_compressed.pdf
https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_Injection
https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_Injection
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Метою статті є дослідження та аналіз сучасних інструментальних засобів 

для розробки web-сайтів таких як:  

 Ручний за допомогою HTML; 

 За допомогою програмних засобів розробки сайтів; 

 За допомогою інструментальних систем таких як CMS; 

 З використанням популярних на цей час фреймворків. 

Перед створенням веб-сайту потрібно обрати яку структуру сайту 

використовувати. Найбільш поширеним з них є наступні: 

Стандартна. Основна Web-сторінка розміщує посилання на інші документи 

web-сайту, а документи містять посилання, відповідно, на основну web-

сторінку. Це найпростіший і найчастіше застосовуваний спосіб організації web-

сайту [3] (Рис.1). 

 

Рисунок 1 –  Стандартний спосіб організації web-сторінок 

 

Каскад. У цьому випадку посилання в документі розташоване так що є 

лише один спосіб обійти сторінку веб-сайту. Сторінки організовані каскадним 

способом, коли відвідувачі сайту можуть рухатися лише в одному напрямку, 

вперед або назад [3] (Рис.2). 

 

Рисунок 2 - Каскадний спосіб організації web-сторінок 
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Хмарочос. У цій моделі користувачі можуть опинитися на деяких 

сторінках, тільки якщо оберуть правильний спосіб. Це схоже на підйом у 

високому хмарочосі коли потрібно знайти кімнату [3] (Рис.3).  

 

Рисунок 3 - Спосіб організації web-сторінок «Хмарочос» 

 

Павутина. У цьому випадку усі сторінки web-сайту мають посилання на 

інші сторінки, і користувач може легко перейти практично з будь-якої сторінки 

на будь-яку іншу. На рис. нижче представлений доволі простий приклад такої 

організації [3] (Рис.4). 

 

Рисунок 4 - Спосіб організації Web-сторінок «Павутина» 

 

Тому при виборі чи створенні структури майбутнього сайту рекомендують 

обирати так званий гібридний - це суміш стандартного методу з методом 

павутини. При виборі цього методу ми можемо потрапити у будь-який 

документ з головної сторінки і відповідно з одного документу перейти на інший 

документ. 

Отже, розглянувши способи організації web-сторінок ми можемо перейти 

до аналізу інструментальних засобів для розробки web-сайтів. Перший засіб - 
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це ручний за допомогою HTML. Коли з‘явився стандарт HTML цей метод 

широко застосовувався. HTML (англ. HyperText Markup Language – мова 

розмітки гіпертексту) – це мова тегів, засобами якої здійснюється розмітка 

вебсторінок для мережі Інтернет. Браузери отримують HTML-документи з веб-

сервера або з локальної пам'яті й передають документи в мультимедійні веб-

сторінки. HTML описує структуру веб-сторінки семантично і початково 

підказки для відображення документа [4]. В основному для розробки веб-сайту 

використовувалась програма Notepad. Але у цього методу є недоліки такі як: 

він займає багато часу і все таки нормальний web-сайт без інших мов 

програмування зробити доволі складно. 

Другий засіб – за допомогою програмних засобів розробки сайтів. Існує 

багато готових рішень, для більш швидкої і зручної розробки сайтів. Вони 

надають можливість генерувати HTML-код, розробляти сайт у візуальному 

режимі і мають багато інших можливостей. Існує кілька інструментальних 

систем для розробки HTML: 

 Програми які містять у собі візуальні редактори (design-based editor) - 

засоби, які автоматично створюють потрібний HTML-код, дозволяючи 

розробляти web-сторінки в режимі WYSIWYG. 

Переглянемо найбільш популярні два design-based редактори.  

Перший Adobe DreamWeaver – один з кращих візуальних редакторів, що 

генерують HTML-код. Він дозволяє працювати в декількох режимах одночасно, 

з HTML-кодом або у візуальному режимі. Але основним недоліком є те, що 

програма генерує занадто "важкий" код, додаючи багато зайвого.  

Та другий Microsoft FrontPage – це простий в засвоєнні і зручний web-

редактор для проектування, підготовки і публікації web-сайтів. Завдяки 

інтеграції з сімейством продуктів MS Office, звичного інтерфейсу і великої 

кількості шаблонів програма дозволяє швидко освоїти роботу навіть 

початківцям, які знайомі з основами роботи в MS Word [5]. 

 Програми-редактори (code-based editors) – які надають редактор і 

допоміжні засоби для автоматизації написання коду. 
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Переглянемо найбільш популярні code-based редактори.  

Перший Adobe HomeSites – це потужний пакет, до складу якого входить 

багато корисних функцій і підпрограм. Об'ємний дистрибутив редактора 

включає в себе, крім самого редактора, редактор TopStyle для редагування 

таблиць CSS, перевірку орфографії та багато іншого.  

Другий HotDog – цілком професійний редактор. Вбудована підтримка 

дуже широкого набору інструментів, що використовуються в web-дизайні: 

HTML, CSS, JavaSript, VBScript, ASP, а також DOM - об'єктну модель 

документа, що використовується при програмуванні на VBScript і JavaScript. 

Та третій AceHTML – основні функціональні можливості – схожі з 

HomeSite і FirstPage. З плюсів AceHTML потрібно виокремити вмілу роботу з 

кодуваннями російської мови. Та дуже непогана вбудована утиліта для 

перегляду графічних файлів у комп'ютері. У просторому вікні відображаються 

ескізи всіх картинок в директорії, а також їх параметри і розмір у пікселях [3]. 

Третій засіб – за допомогою інструментальних систем таких як CMS. Щоб 

створити динамічний сайт є два шляхи. Перший – це створення своїх програм 

які будуть створювати потрібні шаблони і підтримувати функції. Так вони 

будуть відповідати всім вашим потребам але їх розробка може бути складною і 

займе багато часу. 

Другий – це використовувати уже готові системи, які називаються системи 

управління web-контентом. Перевага якого є зменшення і заощадження сил та 

часу. А недоліком є зниження гнучкості, надання недостатнього або надмірного 

набору можливостей. Цей шлях є основним на сьогодні для створення 

складних, сучасних сайтів, порталів, веб-додатків [5]. Тому розглянемо що таке 

CMS. Система керування вмістом (СКВ; англ. Content Management System, 

CMS) – програмне забезпечення для організації веб-сайтів чи інших 

інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах. Існує 

дуже багато CMS-систем. Завдяки їх функціональності ці системи можна 

використовувати в різних компаніях. Не дивлячись на широкий вибір 

інструментальних та технічних засобів, наявних в CMS, існують загальні для 
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більшості типів систем характеристики [6]. Також CMS установлюється уже на 

обраний хостинг та як мінімум вимагається FTP доступ та дозвіл роботи 

MySQL. Таким чином, відділення дизайну від контенту є головною відміною 

особливістю динамічних сайтів від статичних. На цій основі можливі подальші 

удосконалення структури сайту, такі як визначення різних призначених для 

користувача функцій і автоматизація бізнес-процесів, а саме головне, контроль 

контенту, що надходить на сайт [5]. Виробники систем управління web-

контентом погоджуються  тільки в загальному визначенні які послуги мають 

надавати такі системи. Тому основні параметри можна згрупувати в три 

категорії: 

 Розробка контенту – це один з ключових компонентів всієї системи. 

Саме тут починається життєвий цикл будь-якого матеріалу що публікується на 

сайті. На цьому етапі відбувається створення, редагування та затвердження 

контенту, а роль системи полягає в автоматизації цих процесів.  

 Управління сайтом – тут відбувається розробка самого сайту, 

попередній перегляд і публікація підготовленого контенту. Тут розробляється 

зовнішній вигляд, готуються шаблони, розподіляються ролі користувачів і 

класифікація необхідної бізнес-інформації (наприклад, товари, ціни).  

 Доставка контенту – коли сайт повністю підготовлений до публікації, 

необхідні ресурси для динамічного формування web-сторінок в залежності від 

виду конкретних користувачів. У зв'язку з цим, одним з важливих компонентів 

даного етапу є персоналізація або розподіл профілів, щоб кожен користувач 

отримував тільки ту інформацію, яка відповідає його ролі. Дуже швидко CMS 

перетворилися із просто систем управління контентом в повнофункціональні 

системи управління сайтом. При цьому популярні і широко розповсюдженні 

скрипти, які окремо використовувалися на сайтах, були об‘єднані загальною 

програмою під єдиним інтерфейсом. В наш час за допомогою сучасних CMS, 

будь-яка людина, яка має бажання відкрити своє представництво в Інтернет, 

може без спеціальних знань, «титанічної» праці, особливих матеріальних 

витрат організувати свій якісний і багатофункціональний сайт [5].  
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Переглянемо найпоширеніші системи керування вмістом веб-сайтів. 

Перша це – Wordpress. WordPress (вимовляється «Вордпрес») – система 

керування вмістом з відкритим кодом, яка через свою простоту в установленні 

та використанні широко застосовується для створення веб-сайтів. Сфера 

використання — від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система тем і 

плагінів у поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі 

WordPress практично будь-які веб-проекти [7] (Рис.5). 

 

Рисунок 5 – Інтерфейс CMS WordPress 

 

Друга це – Drupal. Drupal – популярна вільна модульна система керування 

вмістом (СКВ, англ. CMS) з відкритим вихідним кодом, написана на мові 

програмування PHP та розповсюджується за ліцензією GNU. Її використовують 

як backend фреймворк для різних веб-сайтів, від особистих блогів до 

корпоративних та державних сайтів [8] (Рис.6). 

І ще один популярний засіб для розробки web-сайту – це використання 

популярних на сьогодні фреймворків. Фреймворк (англ. Framework, каркас, 

платформа, структура, інфраструктура) – інфраструктура програмних рішень, 

що полегшує розробку складних систем. Спрощено дану інфраструктуру можна 

вважати своєрідною комплексною бібліотекою, але при цьому вона має ряд 

обмежень, що задають правила створення структури проєкту та написання 

коду [9]. 
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Рисунок 6 – Інтерфейс CMS Drupal 

 

Найбільш поширеними є Request-based і Component-based веб-фреймворки. 

Більшість web-фреймворків побудовані на архітектурі MVC. Model View 

Controller – схема використання декількох шаблонів проектування, за 

допомогою яких модель додатки, інтерфейс і взаємодія з користувачем 

розділені на три окремі компоненти таким чином, щоб модифікація одного з 

компонентів чинила мінімальний вплив на інші. Дана схема проектування часто 

використовується для побудови архітектурного каркаса, коли переходять від 

теорії до реалізації в конкретній предметної області [5]. 

Розглянувши усі сучасні інструментальні засоби для розробки web-сайтів 

ми можемо скласти порівняльну таблицю. Щоб було зручно оцінювати 

параметри даних засобів використаємо ступені від: «+» – найменше підходить; 

«++» – середній; «+++» – найкраще підходить. Результати порівняльної 

характеристики за розробленими критеріями наведені в табл.1. 

Отже, переглянувши табл. 1 порівняльна характеристика сучасних 

інструментальних засобів для розробки web-сайтів, можна зробити висновок, 

що найкращими сучасними засобами для розробки є три варіанти –  програмні 

засоби розробки сайтів, CMS, Framework.  
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сучасних інструментальних 

засобів для розробки web-сайтів 

 

Разом з тим, слід відмітити, що одним із найбільш оптимальних є CMS, 

тому що він підходить як і для професіоналів так і для людей які просто хочуть 

спробувати створити сайт для своїх потреб. 
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В статті проведено характеристику існуючих видів господарського обліку, а 

також здійснено аналіз сучасних інформаційних технологій обліку на 

підприємствах. 
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облік, бухгалтерський облік, програмні продукти. 

Нині без досконалої організації системи обліку на підприємстві з 

використанням інформаційних технологій не можлива його ефективна 

діяльність.  

Для українського бізнесу актуальними стають такі питання, як 

впровадження в господарську практику інформаційних технологій і 

програмних систем для автоматизації не тільки бухгалтерського обліку, а, 

насамперед, для постачання, виробництва − власне, всього того, що й становить 

основну діяльність підприємства і приносить прибуток [5, с. 47].  

Тому важливою умовою удосконалення системи управління 

підприємством є удосконалення інформаційних технологій обліку на ньому.  

Отже, метою статті є аналіз та характеристика існуючих інформаційних 

технологій обліку сучасних підприємств. 

Складовими єдиної системи обліку є:   

− Оперативний облік − швидка і детальна (порівняно з бухгалтерським 

обліком) реєстрація окремих фактів та господарських операцій (процесу та 

результатів виробництва, закупівель, продажу, кредитних операцій тощо), яку 

проводять підприємства та їх підрозділи з метою забезпечення бухгалтерії 

необхідною інформацією. Такий облік (наприклад, щоденного випуску 

продукції, приходу працівників на роботу та ін.) проводять бухгалтери, 

диспетчери, майстри, працівники планового та фінансового відділів та ін.;  
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− Бухгалтерський облік − система суцільного і безперервного 

документального обліку ресурсів і результатів виробничої та фінансової 

діяльності підприємств з використанням спеціально оформлених документів. 

Як правило, бухгалтерський облік проводять у грошовому вимірі в поточних і 

постійних цінах. Його особливістю є й те, що він охоплює лише ті процеси і 

результати економічної діяльності, які пов'язані зі збільшенням або 

зменшенням (а отже, з придбанням або витратою) ресурсів (матеріальних, 

трудових, фінансових тощо) на підприємстві. Отримані за оперативного і 

бухгалтерського обліку дані використовують у статистиці; 

− Податковий облік − система збору і фіксації інформації з господарської 

та фінансової діяльності, необхідної для встановлення бази оподаткування 

(прибутку підприємства) та обчислення податкових зобов'язань платником 

податків; 

− Статистичний облік − система кількісних оцінок економічних явищ і 

процесів, яка допомагає з'ясувати їх якісні аспекти, розкрити закони та 

закономірності розвитку і функціонування економічних систем або їх 

підсистем; 

− Під управлінським (або внутрішнім) обліком звичайно розуміється 

ідентифікація, збір, реєстрація, узагальнення, аналіз і передача внутрішнім 

користувачам інформації, необхідної для керування організацією. Така 

інформація буває запитана в процесі підготовки даних, необхідних для 

прийняття управлінських рішень, що згодом відбиваються у планах різного 

рівня, а також при контролі виконання планів. Тому можна сказати, що 

управлінський облік являє собою систему інформаційного забезпечення 

процесів планування і контролю на всіх рівнях управління: починаючи від 

стратегії і закінчуючи оперативними бюджетами [4, с.1].  

Зауважимо, що оперативний, статистичний та бухгалтерський  є 

різновидами господарського обліку. Господарський облік використовується 

насамперед для спостереження, вимірювання та реєстрації елементів процесу 

суспільного відтворення: предметів праці (сировини, матеріалів тощо), з яких 
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виготовляється продукція, затрат живої праці на виготовлення суспільного 

продукту, готової продукції, виготовленої в процесі виробництва, її наявності, 

руху й використання, а також у розрахункових і кредитних відносинах, що 

виникають при цьому [2, с.1]. 

Знання підприємцем системи обліку на підприємстві необхідні: 

1. Для здійснення оперативного ефективного контролю за станом 

господарської та фінансової діяльності (облік і контроль є складовою частиною 

процесу управління); 

2. Для розуміння функцій та змісту діяльності головного бухгалтера (який 

може діяти з метою незаконної наживи); 

3. Для відстоювання інтересів підприємства перед податковою службою, 

контрольно-ревізійним управлінням та іншими контролюючими органами; 

4. Для дотримання чинного законодавства, своєчасного виконання 

постанов уряду; 

5. Для здійснення контролю за збереженням власності, запобігання її 

розкраданню. 

Основним завданням впровадження сучасних інформаційних технологій 

обліку на підприємствах є створення сприятливих умов для  прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Інформаційні технології обліку повинні задовільняти такі основні 

характеристики: 

 персоніфікація виконання облікових робіт і самонавчання обліковців; 

 раціональне поєднання розподіленого, децентралізованого та 

централізованого оброблення облікової інформації; 

 модульність; 

 системність; 

 ергономічність [1, с. 44].  

Інформаційне забезпечення інформаційних систем обліку містить не тільки 

інформаційні ресурси як предмет праці та інформацію як продукт праці, а й 

засоби та методи ведення всієї інформаційної бази об‘єкта управління. Отже, до 
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інформаційного забезпечення належать також методи класифікації та 

кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, 

побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної бази і т. ін 

[3, с. 1]. 

Особливо важливою сферою застосування інформаційних технологій є 

бухгалтерський облік, оскільки це найбільш  інформаційно містка ділянка 

роботи на підприємствах, установах, організаціях [1, с. 4]. 

Виходячи із різноманітності, відмінностей, особливостей бухгалтерського 

програмного забезпечення економічна наука визначає відповідні 

класифікаційні ознаки систем бухгалтерського обліку:  

− За характером вирішуваних на підприємстві завдань і його діяльності – 

програми, які орієнтовані на промислові, торговельні, транспортні, будівельні 

та інші підприємства; 

−  За рівнем управління: орієнтовані на загальнодержавні, міжгалузеві, 

галузеві, міжрегіональні, регіональні і внутрішньо організаційні рівні; 

− За формами власності: державні, муніципальні, акціонерні, кооперативні, 

приватні та інші системи;  

− Залежно від форми власності та рівнів управління;  

− Залежно від розмірів господарюючого суб‘єкта (чисельність кадрів і 

продуктивність фондів) виділяють системи обліку для малих, середніх і 

великих підприємств; 

−  За характеристикою замовника виділяють системи бухгалтерського 

обліку, які орієнтовані на вищий, середній і оперативний рівні управління; 

−  За типом функціонуючих операційних систем (клони MS DOS, Windows, 

Unix); 

− За використанням виділяють: універсальні бухгалтерські системи, які 

орієнтовані на використання в різноманітних підприємствах і організаціях, та 

спеціалізовані, які жорстко прив‘язані до нюансів обліку конкретної предметної 

ділянки і створені на основі вимог відповідного господарюючого суб‘єкта.  

− За походженням: вітчизняні та закордонні [1, с.57-58]. 
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Для того, щоб здійснити комп'ютеризацію господарського обліку, на 

інформаційному ринку існує досить багато пакетів програм. 

Проаналізуємо найбільш вживані з них. 

Вже кілька років підряд лідером є фірма 1С. Фірма починала з 

інформаційної системи "1С: Бухгалтерія" і впровадила такі її версії, як: 1С: 

Бухгалтерія базова для DOS; 1С: Бухгалтерія проф. для DOS та ін. Прорив на 

ринок бухгалтерських програм України відбувся завдяки версії 1С: Бухгалтерія 

6.0 для Windows. Остання система мала низку переваг, а саме: простота 

інсталяції й використання; можливість гнучкого налаштування конфігурації та 

наявність вбудованої мови; можливість швидко виконувати різноманітні 

операції, низька ціна тощо. Нещодавно фірма випустила нову комп'ютерну 

інформаційну систему "1С: Підприємство" версії 7.7 та 8. Ці системи мають 

вбудовану об'єктно-орієнтовану мову програмування і розвинене інтерактивне 

середовище, що дає змогу змінювати типові конфігурації для своїх потреб чи 

навіть повністю переписувати їх. Вадою систем є обов'язкове їх настроювання 

фахівцем, однак вони більш орієнтовані на кінцевого користувача і надають 

останньому більше можливостей під час роботи [5, с. 45]. 

"1С: Підприємство" — це універсальна комп'ютерна система, призначена 

для автоматизації діяльності підприємств різних видів і форм, що 

використовується на різноманітних об'єктах господарювання для автоматизації 

функцій оперативного управління і господарського обліку. Від інших 

інформаційних систем подібного класу ця 1С відрізняється своєю 

конфігурованістю. Тобто конкретний набір об'єктів, структури інформаційних 

масивів, алгоритми оброблення облікової інформації визначає конкретна 

конфігурація системи, під якою розуміють сукупність механізмів, призначених 

для маніпулювання різними типами об'єктів предметної області. "1С: 

Підприємство" має компонентну структуру. Одні операції, виконувані 

системою в процесі автоматизованого розв'язування задач, є типовими, тобто 

присутні у будь-якому варіанті системи. Це передусім механізми підтримки 

довідників і документів. Інші операції (наприклад, ведення списку 
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бухгалтерських рахунків) реалізуються в компонентах системи: 

"Бухгалтерський облік для України"; "Оперативний облік"; "Розрахунок". 

Кожна компонента має свій механізм оброблення інформації, що розширює 

можливості системи в цілому. У свою чергу, кожний механізм оброблення 

інформації має чітку спрямованість, яка визначає вибір складу необхідних 

компонентів для створення конкретної конфігурації. Так, компонента 

"Бухгалтерський облік для України" призначена для відображення 

господарських операцій, які здійснюються на підприємстві. Вона маніпулює, 

дає змогу здійснювати на об'єкті синтетичний облік з використанням кількох 

планів рахунків паралельно; багатовимірний і багаторівневий кількісно-

вартісний аналітичний облік та валютний облік. Крім того, в компоненті можна 

організувати ведення бухгалтерського обліку для кількох підприємств на базі 

спільного інформаційного забезпечення. А компонента "Оперативний облік", 

призначена для автоматизації оперативного обліку наявності та руху засобів, 

дає змогу реєструвати й отримувати інформацію про рух і залишки товарних, 

матеріальних, грошових та інших засобів підприємства в реальному часі і 

найрізноманітніших розрізах. Вона підтримує механізм регістрів, який і 

забезпечує запис руху та отримання залишків у різних розрізах. Використання 

цього механізму дає змогу автоматизувати облік взаєморозрахунків з 

клієнтами, облік виробничих запасів на складі та ін. Однією з головних сфер 

застосування цієї компоненти є автоматизація обліку складських і товарних 

операцій на підприємствах з великою номенклатурою виробничих запасів 

(понад 100 000 назв). Компонента "Розрахунок" призначена для автоматизації 

складних розрахунків, які здійснюються періодично. У компоненті передбачено 

можливість виконання розрахунків будь-якої складності, в тому числі 

перерахування результатів "минулим числом", а також ведення архіву 

розрахунків за попередні періоди. Ця можливість реалізується за допомогою 

журналів розрахунків. Однією з головних сфер застосування такої компоненти 

є автоматизація обліку праці та заробітної плати (у разі чисельності персоналу 

понад 50 осіб). Система "1С: Підприємство" дає змогу встановлювати між будь-
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якими документами відношення підпорядкованості "один до багатьох". Тому 

користувач під час роботи може відкрити такий журнал, який містить 

документи, підпорядковані вибраному документу [5, с. 45-46]. 

Також нині досить потужною є програмний комплекс «БЕСТ-ПРО», 

призначений для автоматизації оперативного та бухгалтерського обліку на 

різноманітних підприємствах і в установах. Він відноситься до покоління 

систем управління підприємств різного профілю і форм власності та допомагає 

повністю контролювати всі ресурси підприємства, оптимізувати витрати, 

виявляти джерела додаткового прибутку і приймати обгрунтовані управлінські 

рішення. Модульна система «БЕСТ-ПРО» дозволяє настроїти систему 

відповідно до бізнесу-задач, що вирішуються на підприємстві. Система «БЕСТ-

ПРО» − це могутній обліково-аналітичний апарат з глибоким опрацюванням 

бізнесу-процесів, високою гнучкістю, ретельно відшліфованим інтерфейсом, 

стійкістю і надійністю. Система «БЕСТ-ПРО» розрахована на управління 

виробничими підприємствами різного профілю з локальною мережею, 

об'єднуючою до 100-1500 компьютеров. Основні задачі, які вирішує система 

«БЕСТ-ПРО»: об'ємне календарне планування; управління складом виробу; 

планування потреби в матеріалах; планування потреби у виробничих 

потужностях; управління цехом; управління  продажем, закупівлями,  

фінансами, персоналом, бухгалтерський облік, податковий облік, 

управлінський аналіз. Зокрема, бухгалтерський облік включає: підтримка 

необмеженої кількості планів рахунків; мультивалютний облік; багаторівневий 

аналітичний облік; оперативний аналіз балансу, оборотів, об'єктів аналітичного 

обліку; рахунки-фактури, книга купівель і книга продажу; внутрішня і зовнішня 

бухгалтерська звітність.  Податковий облік включає: податковий план рахунків; 

податковий облік матеріальних запасів; податковий облік основних коштів; 

аналітичні регістри податкового обліку; підготовка декларації по податку на 

прибуток. Облік грошових коштів дозволяє підготовку банківських і касових 

документів; ведення журналів виписок банку і касових книг; розрахунки з 

підзвітними особами; імпорт-експорт даних через системи «клієнт-банк»; 



49 

разноску платежів (надходжень) по рахунках і договорах. Облік договорів 

включає: ведення договорів довільної форми; календарне планування операцій 

за договорами; аналіз розрахунків за договорами загалом і по кожній операції 

окремо; кількісний контроль розрахунків за договорами; розрахунок штрафних 

санкцій. Облік взаєморозрахунків дозволяє здійснювати: оперативний контроль 

взаєморозрахунків; детальний аналіз взаємозаліків по документах; проведення 

взаємозаліків. Управління закупівлями і продажем − реєстрацію і контроль 

виконання замовлень постачальникам і від покупців; контроль графіка 

відвантаження готової продукції; підготовку і контроль відвантажувальних 

накладних; облік довідок до отримання і оплати; облік розрахунків з 

постачальниками і покупцями; облік бартерних і митних операцій; контроль 

термінів оплат і відвантаження; резервування запасів; підтримку необмеженого 

числа прейскурантів; автоматичний розрахунок знижок/накидки; настройка 

довільних програм розрахунку даних відвантажувальних документів. Ця 

комплексна інформаційна система пропонує, зокрема, систему управлінського 

обліку, що відображає внутрішньогосподарські операції і розрахунки між 

бізнесом-одиницями. Дане рішення дозволяє підняти якість управлінських 

рішень і оптимізувати бізнес, підвищивши конкурентоздатність організації на 

найбільш важливих напрямах діяльності [6, с. 1].  

Повна інтеграція управлінського, фінансового, податкового і 

бухгалтерського обліку, технологія єдиного документообігу, закладена в цьому 

програмному продукті,  забезпечують ефективну підтримку бізнесу, що 

розвивається, дозволяють підняти якість управлінських рішень і збільшити 

конкурентоздатність організації. Планування, розподіл і облік ресурсів, 

контроль і регулювання доходів і витрат − все це працює як єдине ціле. При 

необхідності проводиться адаптація базових рішень до вимог кожної 

конкретної організації. Отже, ця комплексна інформаційна система включає 

такі комплекси задач: документообіг; класифікація та взаємозв'язок документів; 

організація бізнесу-процесів; комплексний матеріальний облік; облік основних 

коштів і нематеріальних активів; облік матеріалів; облік труда і заробітної 

плати; діловодство відділу кадрів; табельний облік; альтернативні методи 
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розрахунків; відображення результатів в бухгалтерському обліку; облік і оплата 

рахунків; облік витрат майбутніх періодів; аналітичний облік витрат; контроль 

відхилень; лімітування і розподіл витрат та ін [6, с. 1]. 

Для автоматизації обліку на підприємствах зі складною холдинговою 

структурою, де виникає потреба у веденні консолідованого обліку і формуванні 

консолідованої звітності, створена інформаційна система "ПАРУС-

ПІДПРИЄМСТВО" для Windows. Створення ІС "ПАРУС-ШДПРИЄМСТВО" 

для Windows ґрунтується на таких методологічних принципах: 

− комплексність — система обслуговує всі без винятку стадії 

облікуфінансово-господаської діяльності фірми; 

− готові рішення та гнучке настроювання — в типовій конфігурації ІС 

містяться готові проектні рішення з організації бухгалтерського обліку на 

об'єкті та є гнучкі засоби настроювання, які дають змогу пристосувати ІС до 

потреб користувача (наприклад, створити нові форми і зразки заповнення 

документів та ін.); 

− інтеграція з Microsoft Office — ІС інтегрована з Microsoft Office, а саме: з 

текстовим редактором Word та електронною таблицею Excel. Ці програми 

використовуються при введенні інформації, побудові документів, графіків 

тощо. Підготовлені таким чином матеріали без будь-яких проблем передаються 

електронною поштою; 

− мультивалютність — згідно із законодавством України облік 

усіхгосподарських операцій на підприємстві ведеться в національній валюті, 

але в разі потреби в ІС "ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО" для Windows можна 

сформувати будь-який бухгалтерський запис в національній та іноземній 

валюті (у разі розрахунків у національній валюті суми записів збігаються). 

Кількість іноземних валют, які одночасно використовуються в розрахунках, не 

обмежена; 

− можливість аналізу облікових даних — за кожним бухгалтерським 

рахунком передбачено ведення аналітичного обліку за п'ятьма різними 

ознаками класифікації і, вразі потреби, отримання звітності у розрізі кожної з 

цих ознак чи їх комбінації; 
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− розмежування доступу і функцій — з метою запобігання 

несанкціонованому доступу до інформаційної бази і збереження даних у ній 

кожному користувачеві можна призначати індивідуальні права доступу як до 

розділів інформації, так і до функцій ІС [6, с.1]. 

 Структурована (тобто наділена змістом, глосарієм і пошуком за ключовим 

словом) довідкова система містить докладні відомості про призначення 

кожного розділу, їхні взаємозв'язки, принципи роботи та управління ІС. 

Система оперативної підказки дає змогу отримувати інформацію про будь-який 

елемент діалогового вікна.1С "ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО" для Windows 

складається із функціонально замкнених модулів (один або кілька додатків 

(програм), які працюють під управлінням Windows): Бухгалтерія, Реалізація, 

Персонал, Адміністратор. Уся інформація, що вводиться в систему, зберігається 

в базі даних, і вона є єдиною для всіх її модулів. База даних може міститися на 

жорсткому диску комп'ютера, якщо він використовується локально, або на 

спеціально виділеному комп'ютері (сервері), якщо система використовується в 

локальній обчислювальній мережі. У такому разі інформація до бази даних 

може вводитись і використовуватись одночасно кількома користувачами [5, с. 

46-47]. 

Таким чином, нині для здійснення компꞌютеризації господарського обліку 

існує досить багато пакетів програм, найбільш популярними з них є:  модульна 

система «БЕСТ-ПРО»,  "1С: Бухгалтерія",  ІС "ПАРУС-ШДПРИЄМСТВО". 

Кожна із програм має свої переваги та недоліки. Вибір конкретної з них 

обумовлюється необхідністю ведення на підприємстві того чи іншого видів 

господарського обліку. Зауважимо також, що існуючі програмні продукти 

постійно удосконалюються для прийняття нових, креативних управлінських 

рішень.  
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Загострення конкурентної боротьби, складні умови функціонування банків 

на вітчизняному ринку та відсутність фундаментальних напрацювань щодо 

процесу формування інформаційних потоків зумовлюють актуалізацію 

досліджень сформованої проблематики. 

Метою дослідження є підвищення ефективності прийняття рішень 

стосовно вибору оптимального варіанту оцінки банків. 

http://ubooks.com.ua/books/000213/inx9.php
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Проблематика формування інформаційних потоків, фінансового 

менеджменту знайшла своє різноаспектне відображення у працях                            

В.В. Коваленко, К.Ф. Ковальчука, Т.С. Смовженко, О.М. Тридід, 

І.М.    Вядрова та ін. 

Інформаційна база, побудована на оцінці результативності бізнес-процесів 

комерційних банків, значною мірою враховує вимоги Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) та Базельського комітету.  

Дані вимоги передбачають розкриття інформації для зовнішніх 

користувачів та містять низку основоположних принципів, серед яких: 

- безперервність діяльності фінансового інституту; 

- сталість правил бухгалтерського обліку у процесі діяльності 

комерційного банку; 

- обережність в оцінці активів та зобов'язань, доходів та витрат з метою 

запобігання перенесенню існуючих ризиків на наступні періоди; 

- відображення в облікових регістрах банківських операцій у день їх 

здійснення; 

- спадкоємність вхідного балансового залишку; 

- відображення активів та зобов'язань за їх первісною вартістю, яка не 

змінюється до моменту їх списання; 

- відкритість інформації, що передбачає достовірність та зрозумілість 

користувачам показників обліку та звітності; 

- консолідоване відображення інформації про вимоги та зобов'язання 

банківських груп та холдингів [4, с. 13]. 

Традиційний зміст аналітичного забезпечення банківського фінансового 

менеджменту не достатньо повно враховує інноваційні аспекти поступального 

розвитку банку, що ускладнює обґрунтування стратегій його сталого розвитку. 

З метою ефективного управління фінансами менеджерам необхідно 

глибоко і всебічно розуміти банківську діяльність, що визначає формування 

інформаційно-аналітичних кейсів, що відображають всі аспекти бізнес-

процесів, що відбуваються в банку. Кожен такий інформаційно-аналітичний 

кейс має містити результати щодо окремих напрямів стратегічного розвитку 

банку [2, с. 3].  
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У даному дослідженні було розглянуто інформаційно-аналітичні кейси 

щодо реалізації наступних напрямків управлінського процесу: 

- формування фінансової стратегії банку; 

- розроблення стратегії маркетингового дослідження ринку банківських 

послуг; 

- реалізація інвестиційної стратегії, що визначає вектор розвитку банку та 

забезпечує його конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі; 

- модернізація бізнес-напрямків щодо виконання соціальної місії кредитно-

депозитного фінансового посередництва; 

- забезпечення капітальної стійкості, пов'язаної з вибором найбільш 

оптимальної моделі формування власного та залученого капіталу банку. 

Розглядаючи різновекторний рух бізнес-процесів у банківській сфері, слід 

виділити їх спільні особливості. Бізнес-процес представляє сукупність різних 

видів діяльності комерційного банку, в рамках якої на «вході» 

використовується один чи більше фінансових і матеріальних ресурсів, а у 

результаті цієї діяльності на «виході» створюється банківський продукт, що 

становить певну цінність для споживача [1, с. 21]. 

За характером впливу на об'єкт управління розрізняють основні та 

допоміжні бізнес-процеси. Основні бізнес-процеси створюють цінність для 

клієнта банку за допомогою використання певних видів фінансових та 

нефінансових ресурсів та додавання до них вартості протягом усього бізнес-

процесу. До них відносяться процеси, пов'язані з рухом фінансових та 

матеріальних потоків, такі як: 

- кредитування; 

- обслуговування депозитів та пластикових карток; 

- розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб; 

- здійснення валютно-обмінних операцій; 

- надання депозитарних послуг клієнтам; 

- надання послуг із довірчого управління майном; 

- здійснення посередницьких брокерських послуг; 
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- надання послуг із зберігання цінностей та документів в індивідуальних 

банківських осередках та сейфах; 

- надання факторингових та форфейтингових послуг; 

- надання інфокомунікаційних та фінансових послуг; 

- надання послуг фінансового лізингу; 

- надання послуг із проектного інвестування; 

- надання послуг за принципами ісламського фінансування; 

- надання послуг гарантії та поруки перед третіми особами; 

- надання послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з дорогоцінними 

металами [2, с. 35]. 

У свою чергу, допоміжні бізнес-процеси банку не створюють доданої 

цінності для клієнта. У той же час вони можуть створювати цінність для клієнта 

опосередковано через забезпечення умов протікання основних бізнес-процесів. 

До допоміжних бізнес-процесів відносяться: 

- забезпечення інкасації та супровід грошових потоків; 

- забезпечення інформаційно-консультаційної діяльності; 

- ведення бухгалтерського обліку та складання звітності; 

- проведення маркетингових досліджень ринку фінансових послуг; 

- здійснення внутрішньогосподарської діяльності банку. 

З метою забезпечення ефективної реалізації викладених напрямів 

необхідна різнопланова, але водночас взаємопов'язана інформація, що ставить 

завдання розробки цілісної концепції аналітичного забезпечення банківського 

фінансового менеджменту, саме системи інформаційного забезпечення та 

комплексу аналітичних процедур бізнес-процесів комерційного банку. При 

цьому існує необхідність забезпечення довгострокових фінансових рішень, що 

охоплюють як весь життєвий цикл стратегії розвитку банку, так і 

короткострокові фінансові рішення, які охоплюють окремі операційні цикли у 

межах банківських товарів та послуг [4, с. 17]. 

Актуальною методологічною проблемою банківського менеджменту є 

вибір результативних показників оцінки ефективності здійснюваних бізнес-



56 

процесів фінансово-кредитного інституту. На зміну оцінки, побудованої на 

застосуванні бухгалтерських показників, приходить оцінка, що ґрунтується на 

використанні економічних показників, що відображають створення вартості. 

Таким чином, основним цільовим показником у системі реалізації стратегій 

бізнес-процесів кредитно-фінансового інституту є створення та збільшення 

його вартості [3, с. 33]. 

Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення банківського менеджменту 

має включати необхідні процедури та інструментарій для оцінки первинних та 

вторинних факторів вартості. До первинних чинників вартості бізнесу можна 

віднести рентабельність інвестованого капіталу, темп приросту інвестованого 

капіталу, середньозважену вартість капіталу. До вторинних чинників, які 

впливають вартість банківського бізнесу можна віднести рентабельність 

продажів окремих банківських товарів та послуг, мультиплікатор власного 

капіталу, ресурсоємність проданих банківських товарів та послуг [3, с. 39]. 

Таким чином, виникає необхідність формування сучасної фінансової 

моделі розвитку банку, орієнтованої на стратегічний аналіз бізнес-процесів, що 

відбуваються, та обґрунтування управлінських рішень через оцінку вартості та 

факторів її зростання. Така модель дозволяє виявити ступінь стійкості банку як 

фінансово-кредитного інституту в контексті маркетингової, інвестиційної, 

інноваційної, ділової та фінансової стратегії, визначити напрямки прийняття 

управлінських рішень та оцінити їх за допомогою фінансових прогнозів та 

розрахунку вартості бізнесу. 

Розглядаючи окремі бізнес-напрямки розвитку банку у контексті сталого 

розвитку фінансово-кредитних інститутів, можна дійти висновку про 

необхідність побудови цілісної концепції інформаційно-аналітичного 

забезпечення банківського менеджменту, яка дозволить на основі аналізу 

поточного стану банку прогнозувати його майбутній розвиток за 

альтернативними сценаріями та оцінювати їх через зміни вартості банківського 

бізнесу. 
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Для реалізації прогнозних розрахунків на усіх етапах аналізу виявляються 

тенденції зміни основних економічних показників, проводиться експертна 

оцінка тенденцій макро- і мікроекономічного розвитку банку. З проведених 

досліджень формується напрям вектора розвитку банку і розробляються 

сценарні моделі реалізації бізнес-процесів [2, с. 53]. 

Метою прогнозних розрахунків є комплексна оцінка сталого розвитку 

фінансово-кредитного інституту з урахуванням виявлених тенденцій та 

експертних оцінок можливої зміни ключових показників зовнішнього та 

внутрішнього середовища. Прогнозними документами розвитку банківського 

бізнесу можуть бути бізнес-план загалом і в розрізі окремих бізнес-процесів; 

прогнозний баланс; прогнозний розрахунок фінансових результатів; прогноз 

динаміки кредитного та депозитного портфеля; прогноз руху грошових потоків; 

прогноз банківської ліквідності на основі тимчасових розривів активів та 

зобов'язань [1, с. 49]. 

Оцінюючи інформаційно-аналітичне обґрунтування управлінських рішень 

у галузі банківського маркетингу, можна вважати, що інноваційні та 

інвестиційні рішення, що приймаються, більшою мірою залежать від 

привабливості ринку та його сегментів, в яких функціонує банк. Неефективні 

рішення в галузі маркетингу значно знижують обсяги продажу банківських 

продуктів та послуг та підвищують операційні ризики та витрати банку [2, с. 

39]. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації маркетингової стратегії 

банку спрямоване на оцінку зовнішнього операційного середовища та аналіз 

внутрішнього маркетингового середовища, включаючи оцінку продуктової та 

цінової політики банку, методів просування традиційних банківських продуктів 

та послуг та банківських інновацій. У процесі аналізу внутрішнього 

маркетингового середовища оцінюється конкурентоспроможність, як банку, так 

і запропонованих банківських товарів та послуг у вигляді визначення темпу 

приросту виручки від продажу, рентабельності продажів, рівню і динаміки 

операційних витрат у межах бізнес-процесів. 
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Дослідження ринкового середовища дає змогу оцінити важливий фактор 

вартості бізнесу – темп зростання інвестованого капіталу. Цей показник має 

прямий кореляційний зв'язок з обсягом продажу банківських продуктів, ємність 

ринку, зміну частки присутності банку над ринком, які оцінюються у межах 

маркетингового аналізу [3, с. 52]. 

Повсюдне впровадження сучасних інформаційних технологій у банківську 

діяльність передбачає використання автоматизованих процедур обробки 

поточних та прогнозних інформаційно-аналітичних потоків, які дозволяють 

екстраполювати тенденції, виявлені в аналізованому періоді, на майбутнє та 

визначити найімовірнішу перспективу розвитку бізнесу. 

Ринкова стратегія фінансово-кредитного інституту, спрямована на 

збільшення обсягу продажу банківських продуктів та послуг, визначає його 

найважливіші результативні показники, серед яких рентабельність 

інвестованого капіталу та темпи зростання банківського бізнесу. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційної стратегії та форми її 

реалізації через систему бізнес-процесів дозволяє управляти інформаційними 

потоками щодо формування кредитного портфелю реального сектора 

економіки та фондового портфелю, що визначає інвестиційну активність банку 

в даний період та обґрунтовувати ресурсні потреби для реалізації інвестиційних 

програм у майбутньому.  

Аналізуючи методи реалізації інвестиційної стратегії банку доцільно 

акцентувати увагу на тимчасову та секторальну структуру власного та 

залученого капіталу, відповідно до концепції його ціни. Методика аналізу 

власного та залученого капіталу є важливим напрямком ресурсного 

забезпечення інвестиційної діяльності. Ця методика включає оцінку джерел 

формування та напрямів їх використання, визначення середньозваженої 

вартості, факторний мультиплікативний аналіз рентабельності інвестицій [4, с. 

26]. 

Таким чином, інформаційно-аналітичне забезпечення інвестиційної 

стратегії взаємопов'язане з концепцією вартості капіталу, яка спрямована на 
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реалізацію підходів до структури та вибору джерел фінансування банківських 

операцій. Середньозважена вартість банківського капіталу є стратегічно 

важливим індикатором і може виступати у вигляді коефіцієнта дисконтування 

при оцінці ефективності грошових потоків у процесі реалізації бізнес-процесів 

банку. У свою чергу структура формування джерел фінансування значно 

впливає на рівень фінансової стійкості банку. Ступінь цього впливу 

виражається шляхом забезпечення достатності обсягу ліквідних активів, 

стійких джерел фінансування щодо зобов'язань та генерації майбутніх 

грошових потоків [2, с. 67]. 

Особлива роль системі інформаційно-аналітичного забезпечення 

інвестиційної діяльності банків є тривалість життєвого циклу інвестицій, що 

впливає можливість оцінки капітальної стійкості фінансово-кредитних 

інститутів. 

У процесі аналізу банківської стратегії у сфері ціноутворення доцільна 

оцінка застосовуваних механізмів визначення та підтримки цін на банківські 

продукти, адекватні ринковим умовам позиціонування банку. На підставі 

отриманих результатів аналізу зовнішнього та внутрішнього маркетингового 

середовища визначаються найбільш ефективні види банківського бізнесу для 

даного фінансово-кредитного інституту відповідно до критеріїв його 

конкурентоспроможності та привабливості ринку. 

У аналітичному забезпеченні банківського фінансового менеджменту, 

орієнтованого управління вартістю, особливе значення мають підходи до 

формування системи показників, які відображають створення банківським 

бізнесом вартості. Розглядаючи вартісну оцінку банківського бізнесу, нами 

узагальнено підходи, що визначають дисконтування грошових потоків; 

капіталізації прибутку; формування ринкової доданої вартості (MVA); 

формування економічної доданої вартості (EVA) [2, с. 66]. 

Метод прямої капіталізації прибутку призводить до спотворення вартості 

банку, оскільки одні банки можуть навмисне занижувати показники прибутку, 

інші штучно формують завищене значення прибутку у вигляді зростання 

внесеного капіталу. 
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Одним із ефективних, але трудомістких методів визначення вартості 

банків є розрахунок ринкової доданої вартості (MVA). Найбільшу складність у 

реалізації цього методу становить вибір та визначення економічної доданої 

вартості (EVA) [1, с. 30]. У цьому, можна назвати підхід професора І.А. 

Ніконова, яка при розрахунку MVA застосовує EVA сукупних активів.  

Однак найбільш оптимальним варіантом, на наш погляд, є розрахунок 

EVA власного капіталу. При цьому необхідно зробити уточнення, що додана 

вартість створюється поряд із власним та позиковим капіталом. Це дозволяє 

найкоректніше оцінити вартість банку. 

Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення банківського менеджменту 

базується на виборі результативних показників оцінки ефективності 

здійснюваних бізнес-процесів фінансово-кредитного інституту. Комплексне 

інформаційно-аналітичне забезпечення бізнес-процесів призначене для оцінки 

абсолютних та відносних показників, що характеризують ефективність 

маркетингової, інвестиційної, інноваційної, ділової та фінансової стратегій 

банку як фінансово-кредитного інституту. Основним цільовим показником у 

системі реалізації стратегій бізнес-процесів кредитно-фінансового інституту є 

створення та збільшення його вартості. 
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У статті розглядається управління компанією на основі моделювання бізнес-

процесів. Показано, що даний підхід є одним із методів підвищення 

ефективності загального управління та прийняття управлінських рішень. 

Розглянуто та проаналізовано спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє 

не тільки виконувати імітаційне моделювання, але й забезпечувати реальну 

роботу по цим бізнес-процесам. 

Ключові слова: управління, моделювання, бізнес-процес, програмне 

забезпечення, модель, стратегія, метод.   

Компанії не працюють із максимальною ефективністю власними силами: 

процеси необхідно постійно аналізувати, оптимізувати, котрий іноді повністю 

реорганізувати, а моделювання бізнес-процесів – це перший крок до такого 

управління. Розклавши діяльність на компоненти, кожен із яких включає 

певний ланцюг операцій, легше побачити місця та помилки, спрогнозувати 

ризики на кожному з етапів. У короткостроковій перспективі це дозволить 

побудувати більш ефективні бізнес-процеси, а в довгостроковій — допоможе 

компанії адаптуватися і вдосконалюватися відповідно до умов і цілей, що 

змінюються, що обумовило актуальність даної теми. 

Метою статті є огляд спеціального програмного забезпечення 

моделювання бізнес-процесів компаній. 

Питання впровадження імітаційного моделювання в управління бізнес-

процесами сучасних підприємств досліджували: Войнаренко М.П., Кузьміна 

О.М., Корзаченко О.В., Пістунов І.М., Сорока П.М., Харченко В.В., Яремко 

С.А. та інші. У зв‘язку з цифровізацією економіки України, ці питання стають 

найбільш актуальними та потребують подальшого розвитку. 
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Моделювання бізнес-процесів виступає одним із методів підвищення 

ефективності та прозорості роботи організації. У його основі лежить процесний 

підхід до управління: процеси описуються через властиві їм елементи — дії, 

дані, події, матеріали. Отримана інформація дозволяє глибоко розібратися у 

бізнес-процесах, побачити потенціал їх покращення та ефективно організувати 

взаємодію всіх учасників [1-3]. 

Модель – це графічне чи текстове уявлення бізнес-процесів та логічного 

взаємозв'язку між ними. З її допомогою відображають два стани процесів: як є 

поточна діяльність організації, і як має бути її майбутній стан після внесення 

змін або покращень [4-5]. 

Системне моделювання бізнес-процесів може бути виражене як блок-схем, 

діаграм, таблиць, сценаріїв тощо. Способи, вибрані для відображення 

елементів, називаються методами моделювання. 

Наявність модельованих процесів дозволяє змінити ситуацію, вирішивши 

кілька завдань [5]: 

1. нормування бізнес-процесів. У великій організації різні команди можуть 

виконувати той самий процес по-різному. Створення оптимального дизайну 

визначає єдині правила і гарантує, що кожен знає, як досягти кращого 

результату;  

2. гнучкість процесів. Аналіз бізнес-процесів сприяє формуванню культури 

інновацій та змін. Можливість налаштовувати бізнес-операції дозволяє 

компанії розвиватися за умов технологічних змін; прозорість. Усі підрозділи 

знатимуть, як виконуються процеси, це робить роботу контрольованою;  

3. підвищення ефективності. Основна функція моделювання бізнес-

процесів - знайти способи покращити виконання процесів, що призведе до 

підвищення ефективності, продуктивності, конкурентоспроможності та, 

нарешті, прибутку. 

Побудова бізнес-процесу не завжди проста справа, адже необхідно не 

тільки сформувати схему, але і поміркувати про те, як буде відбуватися цей або 

той процес практично, регулювати його, передати це положення кожному 
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співробітнику, перевірити, як все відбувається на практиці, думати про 

недоліки і варіанти їх виправлення. Для моделювання бізнес-процесу частіше за 

все використовується спеціальне програмне забезпечення, яке може не тільки 

робити схеми, але й забезпечувати реальну роботу по цим бізнес-процесам [6-

7]. Розглянемо та проаналізуємо найбільш відомі програми: 

1. Bizagi Process Modeler. 

Bizagi Modeler програма для моделювання бізнес-процесів, сумісна з усіма 

версіями Windows від XP до 10. Програма безкоштовна, але перед початком 

роботи потрібно пройти реєстрацію. Bizagi Modeler підійде для компаній, які 

тестують BPMN-системи, але поки що не готові купувати програми даного 

типу. Інтерфейс програми простий, інтуїтивно зрозумілий та перекладений 

російською мовою. Оболонка Bizagi схожа на Microsoft Visio, тому якщо є 

досвід роботи в офісному продукті від MS, його швидко можна освоїти. 

Формування блок-схем виконується дуже просто. Програма підтримує спільне 

редагування та коментування моделі. Адміністратор проєкту може відкривати 

доступ окремим учасникам: одним для читання, іншим для внесення змін. 

Якщо всередині великих процесів є незначні зміни, програма дозволяє 

редагувати їх незалежно один від одного. Моделі можна зберігати на хмарному 

сховищі та конвертувати у формати текстових редакторів. В одному файлі 

програми можна зберігати багато моделей. А завдяки зручній системі пошуку 

всередині файлу, можна швидко знайти потрібний процес. Режим "Валідація" 

допомагає перевірити блок-схеми на відповідність стандартам та виявити 

можливі помилки.  

Функції та особливості програми Bizagi Modeler:  

 Моделювання бізнес-процесів;  

 Перевірка на помилки;  

 Спільна робота над проєктом;  

 Створення власних значків;  

 Вкладення файлів;  

 Вивантаження регламентів та картинок;  

 Зберігання безлічі моделей в одному файлі та зручний пошук за ними. 



64 

2. Intalio BPMS. 

Intalio BPMS – система управління бізнес-процесами з відкритим вихідним 

кодом, яка має найбільше завантажень по всьому світу. Система поєднує 

безкоштовність і відкритість вільного програмного забезпечення з можливістю 

підтримки високого рівня, що є ключовим чинником під час виборів 

програмного забезпечення. Системи BPMS є поєднанням методології з 

моделювання та оптимізації бізнес-процесів, а також програмного забезпечення 

для їх автоматизації. Ця особливість дозволяє знизити традиційний розрив між 

інформаційними технологіями та бізнесом, що проявляється при розробці та 

впровадженні класичних систем. Система управління бізнес-процесами Intalio 

BPMS складається з набору open-source компонентів, що розвиваються та 

підтримуються фахівцями Intalio та інших компаній. Компоненти інтегровані 

між собою та становлять єдине цілісне рішення. 

Докладніше про кожен компонент: 

 Intalio Designer — Побудований на базі платформи Eclipse та плагіна 

BPMN Modeler. Дозволяє моделювати процес у нотації BPMN 2.0, створювати 

об'єкти даних, виробляти інтеграцію з іншими системами, розробляти ajax-

інтерфейс користувача, будувати звіти. На основі змодельованих BPMN-

діаграм система генерує BPEL-код, який виконується на платформі Intalio 

Server. 

 Intalio Server – ядро системи управління бізнес-процесами Intalio BPMS. 

Відповідає за безпосереднє виконання процесів. Працює під управлінням 

різних J2EE-серверів програм або контейнерів сервлетів, таких як Apache 

Tomcat, JBOSS, Oracle Weblogic, IBM Webshpere. У свою чергу, складається з 

наступних компонентів: 

 Apache ODE BPEL engine - двигун виконання бізнес-процесів, написаних 

на Business Process Execution Language (BPEL) 2.0. 

 Tempo WS-Human Task service - компонент, що відповідає за керування 

інтерфейсом користувача. 

 Intalio UI-FW - компонент, що надає користувачам web-інтерфейс для 

старту процесів та управління завданнями. 
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 Intalio BPMS-console – адміністративна консоль керування сервером. 

Дозволяє керувати версіями процесів, відстежувати та керувати стан 

екземплярів процесу. 

 Має два вбудовані редактори користувацьких форм - XForms і Tibco 

General Interface, так само дозволяє використовувати свій власний менеджер 

форм (наприклад, на основі порталу, що вже використовується в компанії). 

 Додаткові компоненти, що використовуються при необхідності: Business 

Activity Monitoring (BAM) Server, Business Rules Engine (BRE), LDAP Server, 

Портал, Документообіг і т.д. 

 База даних - Intalio Server сумісний з різними комерційними та open-

source базами даних, такими як Apache Derby, MySQL, MSSQL, Oracle. 

3. ARIS Express. 

Інструмент простий у встановленні та використанні, тому його можуть 

використовувати навіть новачки. ARIS Express відноситься до сімейства 

інтегрованих інформаційних систем ARIS (ARchitecture of Integrated Information 

Systems) засобів моделювання і включає не тільки засоби моделювання бізнес-

процесів і засоби публікації моделей, але і інтегровані засоби розробки 

збалансованої метричної системи, оцінки та оптимізації витрат бізнес-процеси, 

інструменти, що полегшують впровадження ERP-систем, а також інструменти 

моніторингу бізнес-процесів. 

ARIS Express підтримує такі типи моделей: 

 Організаційна діаграма (Organizational chart) 

 Бізнес-процес (Business process) 

 ІТ-інфраструктура (IT infrastructure) 

 Карта процесів (Process landscape) 

 Модель даних (Data model) 

 Карта систем (System landscape) 

 Дошка (Whiteboard) 

 BPMN діаграма версії 2.0 (BPMN diagram) 
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 Загальні діаграми (General diagram) 

Будь-яку діаграму можна експортувати до PDF або RTF-формату, а також 

зберегти як картинку або роздрукувати. Більше того, моделі, збережені у 

форматі ADF, можуть бути перенесені у повноцінну версію ARIS. Збережені 

моделі можна захистити паролем. 

4. Camunda. 

Camunda - це open-source-платформа для моделювання бізнес-процесів, яка 

написана на Java і як мова розробки використовує Java. Вона являє собою набір 

бібліотек, які дозволяють виконувати описані процеси. Для інтеграції Camunda 

до проєкту достатньо додати кілька залежностей. Для зберігання процесів 

можна вибрати in-memory або персистентну СУБД залежно від завдань. 

Розгляньмо компоненти комьюніті версії Camunda: 

 Camunda Modeler – крос-платформна програма з графічним інтерфейсом, 

в якій бізнес-аналітик або архітектор процесу може моделювати та редагувати 

схеми процесів. Підтримує нотації BPMN 2.0, DMN 1.1, CMMN 1.1. Це 

окремий крос-платформний додаток з графічним інтерфейсом, в якому бізнес-

аналітик або архітектор процесу може становити або редагувати схеми 

процесів. 

 Camunda Tasklist — веб-додаток, через який кінцеві користувачі можуть 

зайти, переглянути які завдання на них призначені та виконати якісь дії. 

 Camunda Cockpit – веб-додаток, створений для операторів або власників 

бізнес-процесів, що забезпечує моніторинг та управління бізнес-процесами 

 Camunda Admin – веб-додаток, інтерфейс адміністратора системи, в 

якому йде керування ролями, користувачами, групами тощо. 

 Центральна частина системи Camunda BPM - це двигун, який управляє 

процесом відповідно до намальованих схем і нотацій CMMN і тд, і перетворює 

їх на код, а потім - виконує. 

 Зверніть увагу, що над двигуном існує надбудова, яка реалізує REST або 

Java API. REST/Java API - програмний інтерфейс системи, що забезпечує 

взаємодію як із зовнішніми (REST), так і внутрішніми (Java) компонентами. 
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Rest API досить великий, зручний і дозволяє реалізовувати будь-які кастомні 

програми. Наприклад, там можна написати свій таск-лист, але докладніше ми 

розглянемо цю можливість трохи згодом. 

За рахунок безкоштовності та класної архітектури система може 

вирішувати купу проблем.  

5. Fox Manager BPA. 

Fox Manager BPA не є найфункціональнішою з доступних на ринку систем 

бізнес-моделювання, зате є найпростішою та зрозумілішою. Причому ця 

простота досягається не рахунок урізання функціоналу, а завдяки деяким 

оригінальним рішенням, відсутнім у конкуруючих продуктів, наприклад, 

можливості автоматичного формування схеми процесів верхнього рівня. 

Fox Manager – це рішення, яке можна використовувати у своїй діяльності з 

мінімальними налаштуваннями та витратами на навчання. Такий продукт 

насамперед підійде тим підприємствам, які планують впроваджувати програму 

самотужки чи з мінімальним залученням сторонніх спеціалістів. 

Сильні сторони Fox Manager: 

 Простота освоєння за рахунок зручного інтерфейсу та безлічі шаблонів; 

 Вбудований графічний редактор процесів та звітів; 

 Зручна для моделювання нотація бізнес-процесів; 

 Додаткові можливості щодо підбору персоналу та ведення бази даних 

співробітників; 

 Вартість ліцензії та навчання у кілька разів нижча ніж у конкуруючих 

продуктів. 

Недоліки Fox Manager: 

 Відсутність допоміжного функціоналу (ССП, KPI); 

 Відсутність регіональних партнерів у обласних центрах; 

 Недостатні налаштування моделі під деякі індивідуальні та специфічні 

завдання великих корпорацій. 

Отже, моделювання бізнес-процесів допоможе вберегти стартап від низки 

неприємностей - починаючи від розбіжностей у команді до низької 

ефективності роботи проєкту в цілому. 
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Для спрощення роботи над моделюванням бізнес-процесів розроблено 

низку спеціалізованих програм - як платних, так і безкоштовних, 

найпопулярніші було розглянуто в статті. Вони допоможуть не лише 

сформувати моделі процесів, які є у компанії, але й автоматично згенерувати 

документи, відстежити виконання операцій та процесів. 
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У статті проведено аналіз типових технологій java додатку з архітектурою 

типу клієнт-сервер на основі сюжетно-направленої гри. А також 

проаналізовано та подано ключові особливості реалізації сюжетно 

направлених ігор. 
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Вивчення топології клієнт-серверної розробки відіграє важливу роль у 

процесі формування розробника сфери інформаційних технологій. Знання того, 

як створити коректне API, здійснювати запити до сервера, обробляти дані та 

відсилати результати назад до клієнта є ключовими знаннями для створення 

сучасних клієнт-серверних рішень. 

В проекті «Сюжетно-направлена гра засобами Java» використовуються 

фреймфорки зі стеку технологій Spring для серверної частини, Java FX [3] для 

клієнтської частини, та інтегровані бази данних Couchbase та PostgreSql. 

Особливістю такого підходу до маніпулювання данними є те що PostgreSQL 

реляційна база данних і зберігає данні які необхідні для процесу гри в цілому, а 

Couchbase документоорієнована і маніпулює з інформацією, яка необхідню 

клієнту в конкретний етап гри. Такий підхід забезпечує більшу маштабованість 

програми в майбутньому. 

Для зв`язку серверної частини з базою даних використовується JPA 

Hibernate, та JPA Couchbase з використання підходу Code First.  

Підхід Code First дозволяє нам автоматично створювати базу даних і 

визначати в ній таблиці на основі звичайних класів та зв‘язків між ними. Якщо 

база данних або таблиця чи запис з неї вже існують, то Hibernate та Couchbase 

JPA не будуть повторно створювати її. 
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Мета статті: продемонструвати використання всіх вище вище описаних 

технологій, попередити про можливі помилки та виключення які можуть 

виникнути в майбутньому і при цьому не бути залежним від будь-якого 

фреймворка.  

З метою ефективної організації навчального процесу з вивчення сучасних 

засобів та технологій створення веб-застосунків в рамках відповідного 

факультативного курсу, була поставлена задача розробки достатньо простого 

проекту. Послідовність щодо його розробки та реалізації якого відповідала б 

орієнтовному тематичному плану курсу. Базовими для курсу є знання з основ 

мови програмування Java. При цьому тематика предметної області повинна 

бути цікавою і зрозумілою здобувачам освіти старшого шкільного віку. 

Типовою предметною областю з вивчення основ програмування є 

реалізація гри – додатку. Проведений мною аналіз можливих варіантів аналогів 

програмних продуктів, які можна створити (тетріс, хрестики-нулики, клікер 

тощо) та опитування потенційних слухачів курсів показали, що досить цікавим 

і перспекивним з точки зору подальшого розширення функціоналу і 

застосування нових технологій є реалізація гри-квеста.  

В базовому варіанті, створення такого проекту потребує приблизно 30 

годин. Це дає можливість покласти його в основу пятидесяти годинного курсу 

враховуючи, що цей курс буде забезпеченим детальними інструкціями які 

знаходитимуться в мережі у вільному доступні. Тому основну роботу з 

реалізації модулів і збирання проекту слухачі можуть виконувати самостійно в 

дистанційному режимі, при потребі звертаючись до викладача, в ролі ментора.  

Аудиторні години при цьому звільняються для аналізу засобів розробки, та 

виконання вправ для отримання та поліпшення базових навичок, обговорення 

можливих шляхів вдосконалення проекту тощо. 

Створена мною гра-квест являє собою 2 застосуноки з клієнтською 

частиною та серверною. Клієнт складається з чотирьох незалежних один від 

одного застосунків рішенням про запуск якого приймає серверна частина. 
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Завдяки використанню Java FX, клієнтську частину проекту було 

реалізовано в мінімалістичному стилі імітуючому графіку початку 90-тих років, 

з вставками тексту між міні-іграми для пояснення сюжету та мотивації гравцю 

для більшого розуміння гри або вибору який вплине як на ігровий процес так і 

на сюжет. 

В клієнтській частині вікно програми являє собою деякий простір для 

запуску лоббі або міні-гри і незалежно від того, що запуститься, вікно 

залишиться відкритим. Міні-ігри та лоббі реалізовані з використанням 

багатопотоковості, з якою працює JavaFX, і, завершуючи виконання дочірнього 

потоку міні-гри, основний потік, який відповідає за вікно, продовжує свою 

роботу. 

При виборі аналогів системи виходимо з того, що аналоги нас цікавлять не 

з точки зору конкурентних переваг, а більше з точки зору функціональних 

можливостей. На їх прикладі можна здійснювати вивчення предметної області і 

генерувати ідеї для можливих розширень навчального проекту. В кінцевому 

рахунку, враховуючи різний рівень базової підготовки слухачів, можна ставити 

задачу розробки комплексної багатоскладової системи не тільки для реалізації 

певного концепту гри, а й для збору та обробки інформації про дії та поведінку 

користувачів на ті чи інші геймплейні елементи. 

Японський візуальний роман «Fate Stay Night» – новела компанії- «Type-

Moon», випущений як гра для платформи Windows 30 січня 2004 р. Версія «Fate 

Stay Night» для віку від 15 років є трилогією, що охоплює три основні сюжетні 

лінії.  

Як і в інших візуальних романах, ігровий процес «Fate Stay Night» 

відрізняється низьким рівнем інтерактивності. Основна геймплейна частина 

складається зі сцен з статичними зображеннями персонажів від першої особи, 

під час яких подаються діалоги у вигляді супутнього тексту.  

Розповідь періодично йде від імені головного героя і змінюється 

інтерлюдіями, що розповідають про те, як проходять події або ж про 

передісторію деяких персонажів. В деякі моменти відтворення тексту 

зупиняється і гравцеві пропонується зробити вибір з кількох варіантів дій, що 
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визначають подальший перебіг подій. Частина подібних рішень впливає на 

відносини головного героя з ключовими персонажами, а деякі створюють 

специфічні умови, що враховуються в майбутніх ігрових сценах. 

Візуальний роман структурно складається з прологу, який демонструють 

читачам від імені Тосаки Рін, введення від імені Еміі Широ і трьох сюжетних 

арок, перехід на які відбувається в залежності від вибору зробленого гравцем у 

введенні. У грі є порядок проходження сюжетних арок, що поступово 

розкривають окремі деталі фабули твору і заблокованих до повного 

проходження попередніх, на хороші або справжні кінцівки. 

Іншою популярною у світі грою з акцентом на сюжет є  «Disco Elysium» – 

розроблена і випущена естонської студією ZA / UM також для плтформи 

Windows але в 2019 році. На 2020 рік заплановані версії для PlayStation 4 та 

Xbox One. В Disco Elysium гравець грає за поліцейського, що розслідує 

вбивство в вигаданому місті Ревашоль. Розробники надихалися класичними 

іграми на рушії Infinity Engine і настільними рольовими іграми.  

Гра отримала надзвичайно високі оцінки критиків; особливі відмітили 

діалоги. Вона також отримала ряд престижних нагород від різних організацій і 

видань, наприклад найкраща гра 2020 року. 

 

 

Рисунок 1 – Налаштування персонажа в «Disco Elysium» 
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Рисунок 2 – Процес вибору в «Disco Elysium» 

 

Переглянувши інші аналоги систем, було зроблено висновок, що 

реалізуючи базову версію навчального проекту можна подавати сюжет в стилі 

новелли, додавши в неї різноманітні міні-ігри. 

Результати порівняння системи, що розробляється, та її аналогу 

продемонстровано в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики нового продукту і аналогів 

Особливість ПЗ ПЗ, що розроблено Disco Elysium 

Поглиблений сюжет так так 

Міні – ігри так ні 

Мова інтерфейсу українська багатомовна 

Адаптивний ігровий процес так так 

Зручний інтерфейс ні так 

Красивий інтерфейс з художнього 

боку 
ні так 

Мультиплатформеність так так 

Можливість створення 

навчального курсу 
так ні 

 

В ході аналізу технологій для використовуваних в типових java додатках та 

аналогів сюжетно-направлених ігор були знайдені описані та зафіксовані 

ключові моменти необхідні для реалізації гри засобами java та можливі варіації 

стеку технологій. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ 

В статті розглянуто основні аспекти та функціональні можливості 

інформаційних систем у будівельній сфері. Проведено аналітичний огляд 

відомих інформаційних систем, що використовуються у будівельній сфері та 

запропоновано напрямки розвитку цієї галузі в Україні. 

Ключові слова: будівельна сфера, автоматизація, ERP-система, 

автоматизація виробництва, будівельні підприємства, інформаційні системи 

управління. 

Однією із відмінних рис розвитку будівельної сфери на сьогоднішній день 

є зростаючі вимоги до достовірності інженерних розрахунків будівельних 

конструкцій та необхідність у прийнятті та впровадженні ефективних 

архітектурних та управлінських рішень, що стає можливим виключно в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій і систем. Автоматизація 

процесів планування, виробництва будівельних матеріалів та зведення 

будівельних споруд дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємств 

https://spring.io/
http://java-online.ru/ejb.xhtml
https://metanit.com/java/javafx/1.1.php
https://proselyte.net/tutorials/hibernate-tutorial/architecture/
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https://docs.couchbase.com/home/index.html
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/%2012/index
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даної сфери та забезпечити підтримку економічного зростання та збільшення 

зайнятості населення країни в цілому. Разом з тим, поряд з позитивними 

факторами впливу інформаційних систем і технологій на розвиток будівельної 

сфери, залишаються недостатньо дослідженими питання автоматизації усього 

комплексу будівельних робіт. Потреба у розробці та впровадженні 

автоматизованих систем особливо гостро відчувається в секторі матеріально-

технічного забезпечення будівництва, що обумовлює актуальність та 

необхідність продовження проведення досліджень щодо основних аспектів та 

проблем впровадження інформаційних технологій в будівельній сфері та 

розробці шляхів удосконалення будівельної сфери на основі сучасних 

інформаційних систем. 

Питанням розробки інформаційних систем у будівельній сфері присвячені 

праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як Андибур А., Гайфулин Б., 

Калашніков С., Ефендієв У., Обухов І., Яворський М.С. та інших. Проте 

потребують подальшого дослідження питання впровадження інформаційних 

систем для будівельних підприємств та вивчення їх впливу на розвиток 

економіки країни в цілому. 

Метою статті є дослідження основних аспектів та проблем впровадження 

інформаційних систем в будівельній сфері та визначення напрямків розвитку і 

удосконалення даної галузі. 

На даний час, відмовляючись від застарілого програмного забезпечення, 

будівельні організації обирають для автоматизації своїх бізнес-процесів сучасні 

ERP-системи (Enterprise Resource Planning System – система планування 

ресурсів підприємства), що є адаптованими під особливості будівельної галузі 

[3]. До таких інформаційних систем належать, зокрема, «ІС: Підрядник 

будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом», що дозволяє 

автоматизувати процеси складання календарних планів будівництва і контролю 

за виконанням робіт [2]. 

Широкий спектр функціональних можливостей щодо автоматизації 

основних бізнес-процесів будівельного підприємства надає інформаційна 
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система «Microsoft Dynamics 365», забезпечуючи формування виробничих 

планів, а також планування потреб у сировині, матеріалах, комплектуючих, 

обладнанні, робочій силі, оперативному управлінні будівельним виробництвом 

і веденні обліку [4]. 

Необхідним програмним забезпечення для будівельного підприємства є 

також ERP-система «КОМПАС», що має модульну структуру та надає 

можливість проводити поетапну розробку будівельних проектів з урахуванням 

можливостей і побажань замовника [3].  

На ринку програмних продуктів на сьогоднішній день для розрахунку 

будівельних конструкцій затребуваними є такі інформаційні системи, як SCAD 

Office, Комета, Кристалл, Арбат, Камин, Монолит, Конструктор сечений, 

КоКон); архітектурно-будівельні додатки – AutoCAD, ПАРКС, СПДС Graphi 

CS); програми для проектування будівельних конструкцій – Autodesk Revit 

Structure; Tekla Structures; середовища проектування інженерних систем та 

будівель – AutoCAD MEP, Revit MEP [1, 5]. 

Наведені вище інформаційні системи дозволяють автоматизувати широкий 

спектр бізнес-процесів будівельного підприємства. Разом з тим, перед 

впровадженням конкретної інформаційної системи для будівельного 

підприємства потрібно провести ряд підготовчих етапів, а саме. здійснити: 

1) аналіз загальної ситуації щодо автоматизації будівельного 

підприємства; 

2) сформувати перелік проблемних питань, які необхідно вирішити для 

комплексної автоматизації підприємства; 

3) аналіз фінансових ресурсів та кваліфікації персоналу будівельного 

підприємства для забезпечення вирішення переліку проблемних питань; 

4) пошук, систематизація, відбір і класифікація методів і засобів для 

комплексної автоматизації управління будівельним підприємством; 

5) формування інформаційного банку технологій будівельного 

підприємства; 

https://innoware.ua/erp-implementation/
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6) оцінка пріоритетів впровадження інформаційних технологій, що 

дозволять реалізувати комплексну автоматизацію управління будівельним 

підприємством; 

Слід відмітити, що на даному етапі розвитку будівельної галузі в Україні, 

більшість великих і середніх підприємств вже має досвід впровадження 

інформаційних систем управління різної складності. Водночас, впровадження 

такого програмного забезпечення не завжди було успішним, про що свідчать 

значно нижчі від очікуваних значення показників, що характеризують їх 

економічну та соціальну ефективність [1]. 

До основних причин невдалого впровадження інформаційних систем на 

підприємствах будівельної сфери можна віднести: 

− недоліки в організації впровадження інформаційної системи, зокрема, у 

формуванні оптимального професійного складу учасників проектних груп за 

кожним функціональним напрямом діяльності підприємства; 

− недостатню підтримку з боку вищого керівництва підприємства на різних 

етапах впровадження інформаційної системи; 

− відсутність зацікавленості керівництва підприємства в організаційних 

змінах і оптимізації бізнес-процесів будівельного підприємства; 

− відсутність єдиного керівного центру з питань впровадження 

інформаційної системи на підприємстві, склад якого повинен нести 

відповідальність за формування загальної концепції інформаційного 

забезпечення всіх структурних підрозділів підприємства; 

− відсутність чітко сформованої «нової» моделі функціонування та 

взаємодії основних бізнес-процесів підприємства, що має суттєвий вплив на 

обґрунтування першочерговості впровадження модулів інформаційної системи 

[4]. 

Щоб уникнути проблем, які виникають перед підприємствами будівельної 

сфери під час впровадження інформаційних систем, слід чітко зрозуміти цілі та 

пріоритети, що стоять перед підприємством, адже впровадження 

інформаційних систем є досить складним процесом, що вимагає структурних та 
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конструктивних змін. Трансформація будівельного підприємства перед 

безпосередньою експлуатацією інформаційної системи полягає, здебільшого, у 

вдосконаленні його бізнес-процесів та елементів управління, а саме: 

− визначення завдань (вимог) щодо бажаного рівня характеристик бізнес-

процесів та їх складових робіт, що будуть орієнтирами для оптимізації бізнес-

процесів; 

− оптимізацію організаційної структури і організаційних механізмів (лінії 

підзвітності, інформаційні системи, механізми моніторингу і контролю, 

посадові інструкції тощо); 

− навчання персоналу, що сприятиме прагненню персоналу привести 

індивідуальні потреби у відповідність зі структурами, системами та потребами 

підприємства; 

− покращення організаційної культури (регламентовані стосунки), 

складовими якої є цінності, норми, джерела влади, прихильності тощо [5]. 

На даний час, у зв‘язку зі складністю та трудомісткістю основних бізнес-

процесів, будівельна галузь традиційно відстає за інтенсивністю впровадження 

інформаційних систем від інших галузей народного господарства, що природно 

гальмує формування конкурентних переваг в окремих підприємствах. Ще 

одним впливовим фактором, що затрудняє процес автоматизації є специфіка 

фінансово-господарської діяльності будівельних компаній, оскільки ця сфера 

характеризується складною схемою взаємовідносин великої кількості 

контрагентів, учасників будівельного процесу – інвесторів, замовників, 

підрядників, виробників будматеріалів, субпідрядників, постачальників і т.д. 

Таким чином, на основі вище викладеного, можна відмітити, що для 

ефективного управління будівельним підприємством необхідна комплексна 

автоматизація основних бізнес-процесів на основі впровадження сучасних 

інформаційних технологій і систем, що забезпечить збір, систематизацію і 

представлення якісної, достовірної інформації на будівництві. 

Можливо також запропонувати напрямки удосконалення та розвитку 

будівельної сфери в Україні: 
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− проведення маркетингових досліджень щодо вивчення потреб у 

будівельній продукції з боку можливих замовників (інвесторів); 

− створення відповідного банку даних; 

− проведення досліджень щодо виробничих можливостей будівельно-

монтажних організацій, специфіки виконуваних ними робіт, завантаженні, 

вартості (цінах) виконуваних ними робіт (банк даних по будівельно-монтажним 

організаціям); 

− дослідження можливостей проектних організацій щодо вартості (ціни) 

проектних робіт (банк проектно-пошукових організацій); 

− створення умов для проведення тендерів (торгів) за проектами, 

фінансовими (інвестиційним) ресурсами, будівельними матеріалами, 

машинами, механізмами, будівельною продукцією. 
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У статті розглянуто аспекти ефективного управління компонентами 

потенціалу торговельного підприємства. Проаналізовано вплив елементів 

потенціалу у забезпеченні стійкого функціонування підприємства. 

Представлено модель організаційно-економічного механізму управління. 

Запропоновано удосконалення методики аналізу та обґрунтування фінансово-

економічної стійкості торговельних підприємств. 

Ключові слова: торговельне підприємство, потенціал, економічні ресурси, 

фінансово-економічна стійкість, управління. 

Відновлення України в поствоєнний період буде потребує визначеності зі 

стратегією відбудови уже сьогодні. Це може відкрити унікальну можливість 

модернізувати країну та убезпечити її майбутнє програмою реконструкції. 

Держава так чи інакше буде центральною ланкою цього процесу, але очевидно, 

що безпосередньо роботи будуть виконувати приватні компанії. Кризовість і 

непрогнозованість української економіки вимагають від торговельних 

підприємств (особливо тих, що спеціалізуються на продажу будівельно-

господарських товарів) раціонального й ефективного управління всіма 

компонентами свого потенціалу для забезпечення необхідного рівня фінансово-

економічної стійкості.  

Ефективне управління сукупним потенціалом є однією з найбільш 

важливих складових у процесах забезпечення стабільного функціонування 

мережевих торговельних комплексів національної економіки, оскільки 

отримання економічних вигод значною мірою залежить від рівня ефективності 

використання накопиченого потенціалу торговельного підприємства та його 

окремих елементів [2]. 
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Традиційні моделі управління недостатньо використовують підсистему 

стратегічного управління, зорієнтовану головним чином на формування 

потенціалу довгострокової фінансово-економічної стійкості. Тому актуальними 

залишаються дослідження аспектів формування та подальшого ефективного 

використання потенціалу, що має вирішальне значення для забезпечення 

необхідного стійкого рівня ефективності функціонування торговельного 

підприємства мережевого типу в умовах відновлення. 

Мета статті: Визначення критеріїв фінансово-економічної стійкості 

підприємства та дослідження концепції управління стійким розвитком 

торговельного підприємства.  

Проблематику ефективного управління потенціалом фінансово-

економічної стійкості порушують у своїх дослідження В.І. Блонська, 

О.В. Герега, Г.Р. Кісь, А.В. Королюк , П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Л.С. Стригуль, 

В. О. Шевчук, Д.О. Харинович-Яворська та ін. 

У вітчизняній теорії й практиці не сформульовано обґрунтованої й 

адекватної для умов діяльності підприємств торгівлі управлінської концепції 

забезпечення фінансово-економічної стійкості з урахуванням потенціалу 

розвитку, а також не достатньо розроблений комплексний підхід до оцінки та 

оптимізації використання потенціалу торговельних підприємств, дискусійними 

також залишаються питання щодо складу та структури його елементів. 

В умовах кризової економіки вітчизняні підприємства торгівлі 

зіштовхуються з проблемою забезпечення збалансованості між цілями 

підприємств, умовами зовнішнього середовища та внутрішнього середовища 

(потенціалу) й збереження стійкого стану своєї фінансово-економічної позиції 

на конкурентному ринку. 

Потенціал будь-якої економічної системи розглядається через сукупність 

усіх наявних засобів діяльності, можливостей, продуктивних сил, що можуть 

бути використані у певній галузі, ділянці, сфері. Потенціал характеризується: 

максимальними можливостями ресурсів підприємства, та усіх складових, що 

беруть участь у діяльності; їх органічною структурно-функціональною 
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взаємодією; оптимальним потенціалом розвитку підприємства у стратегічній 

перспективі. Очевидним є вплив потенціалу на стійкість фінансово-

економічного стану торговельного підприємства, специфіка діяльності якого 

характеризується ритмічністю грошових потоків. Це в свою чергу  напряму 

впливає на формування активів і капіталу, та визначає основні критерії 

стійкості фінансово-економічного стану підприємства, що виразно 

взаємопов‘язує ефективність використання потенціалу і рівень стійкого стану 

підприємства [2].  

Різні теорії економічного зростання (факторів розвитку, управління 

капіталом, парадигми тривалої стабільності тощо) розглядають будь-який тип 

економічного зростання через поточний стан фінансово-економічної стійкості 

та потенціал підприємства [1]. У цьому контексті управління потенціалом 

повинно мати комплексний характер, який вимагає нової логіки стратегічного 

управління.  

Дослідники акцентують на важливості формування інтелектуального 

потенціалу, що зумовлює появу торгової марки (бренду) як уособлення 

ідентифікації торговельного підприємства серед інших подібних суб‘єктів за 

товарним асортиментом, ціновою політикою, поведінкою на ринку, ринковою 

стратегією, ставленням до споживачів тощо. При формуванні потенціалу 

торговельного підприємства важливу роль відіграє інформаційний потенціал, 

який розглядається як сукупність інформаційних джерел (нормативна 

документація, звітність, результати маркетингових досліджень, економічні 

розрахунки, реклама, паблік рілейшнз, прайс-листи, Інтернет-технології), що 

поряд з іншим забезпечують високу ефективність функціонування 

торговельного підприємства.  

Умови сучасної економіки різко змінили уявлення про вагомість тих чи 

інших компонентів потенціалу в системі комплексної оцінки фінансово-

економічної стійкості. Вітчизняними та зарубіжними дослідженнями вироблено 

низку концептуальних підходів, які з більшим чи меншим рівнем об‘єктивності 

забезпечують встановлення впливу невизначеності, ризикових і кризових 

ситуацій на стійкість функціонування економічних суб‘єктів.  
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Сучасні тенденції наукових досліджень позиціонують економічну стійкість 

як спроможність економічної системи адаптуватися до динамічних змін 

глобального економічного середовища, оцінюючи потенціал підприємства як 

відкритої соціально-економічної системи, що здатен забезпечити досягнення 

цілей економічного розвитку. Це потребує розробки механізму, який, крім 

узвичаєних підходів, даватиме можливість прогнозувати реакцію підприємства 

на зовнішні й внутрішні дестабілізуючі впливи [3]. 

На нашу думку, задля забезпечення належного рівня потенціалу та 

фінансово-економічної стійкості підприємств в умовах наростаючих викликів 

та загроз, необхідно розробити комплекс заходів, що включає наступні 

компоненти: 

1) інституційно-управлінський блок (нормативно-правове регулювання 

бізнес-процесів, удосконалення управлінської структури, формування базису 

аналізування ефективності використання фінансово-економічного потенціалу 

підприємства); 

2) ресурсно-базисна підсистема (вдосконалення бюджетування 

господарської діяльності, диверсифікація джерел залучення ресурсів, 

мультиплікація процесів нарощування фінансово-економічного потенціалу); 

3) техніко-технологічний апарат (формування чітких процедур і 

регламентів розвитку бізнес-процесів, стимулювання горизонтально-

вертикальних взаємозв‘язків, оптимізація матеріальних і нематеріальних 

логістичних потоків); 

4) структурно-функціональна надбудова ( формування менеджерського 

інструментарію розвитку бізнес-процесів, налагодження моніторингу 

фінансово-економічних потоків, створення підсистеми забезпечення фінансово-

економічної безпеки) (рис.1).  

Методичний підхід до оцінювання потенціалу фінансово-економічної 

стійкості торговельних підприємств має враховувати коливання стійкості і 

фактори зовнішнього середовища та базуватись на основі мультиплікативного 

підходу. 
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Система управління потенціалом фінансово-економічної стійкості 

підприємств ритейлу зі спеціалізацією на продажу будівельно-господарських 

товарів має ряд недоліків [7]: 

- низький рівень реалізації функції організації управління потенціалом; 

- відсутні впроваджені стандарти менеджменту якості потенціалу 

фінансово-економічної стійкості; 

- при аналізування та плануванні фінансово-економічних показників 

здебільшого застосовуються лише стандартні часткові показники, що не сприяє 

системності та комплексності аналізування та формування політики; 

- не здійснюється ретельне планування заходів із протидії фінансово-

економічним ризикам і загрозам; 

- на підприємствах не розробляються моделі реалізації управлінських 

рішень із посилення фінансово-економічної стійкості.  

 

 

Рисунок 1 – Модель організаційно-економічного механізму управління 

потенціалом фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств 
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Дані підприємства характеризуються товарною спеціалізацією на 

будівельно-господарських товарах, специфічним форматом торгівлі, значною 

часткою на ринку, стратегічною орієнтацією на формування і розвиток мережі 

об‘єктів роздрібної торгівлі тощо. 

Для вироблення більш адекватної для сучасної практики концепції 

управління потенціалом фінансово-економічної стійкості необхідне врахування 

в ній критеріїв ефективного використання тих елементів потенціалу, які мають 

достатньо очевидний вплив на цю категорію.  

Варто враховувати, що стабільність фінансового чи фінансово-

економічного стану за своїм змістовим наповненням більшою мірою 

характеризує цю економічну категорію статично (теперішній стан, що випливає 

із завершених (минулих) фінансово-економічних процесів), а використовуваний 

на світових ринках інструментарій оцінює інтегральний показник стійкості, 

динамічно використовуючи алгоритмізацію обчислення такого показника на 

основі складної системи індикаторів перспективного впливу елементів 

потенціалу на рівень фінансово-економічної стійкості. Наведене зумовлює 

необхідність формування принципово нової парадигми управління стійкістю 

вітчизняних торговельних підприємств, яка в своїй базовій основі повинна 

додатково спиратися на індикатори ефективності використання потенціалу. 

Внутрішнє середовище підприємств торгівлі мережевого типу (зі 

спеціалізацією на продажу будівельно-господарських товарі) попри певні 

позитивні тенденції до покращення ресурсозабезпечення та розвитку, зростання 

доходовіддачі, характеризуються низкою недоліків (низькі доходовіддача 

власного капіталу, оборотність активів і товарних запасів, валова 

рентабельність інвестицій за низкою товарних груп), що призводять до 

послаблення потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства. Попри 

задовільні значення показників фінансового ризику, мобільності та майнового 

забезпечення активів, нарощування власних постійних активів, покращення 

значень показників покриття боргів власним капіталом і маневреності власного 

капіталу характерними стали: обмеженість власних коштів для забезпечення 
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оборотних активів і фінансування необоротних активів, недостатній рівень 

концентрації власного капіталу та стійкості власного фінансування; високий 

рівень концентрації залученого капіталу, довгострокових зобов‘язань і 

фінансової залежності капіталізованих джерел. 

Застосування методики інтегрального оцінювання стану реалізації 

потенціалу фінансово-економічної стійкості спроможне підвищити 

ефективність управління компонентами потенціалу торговельного 

підприємства. 

Імплементація запропонованого підходу в діяльність підприємств, що 

спеціалізуються на продажу будівельно-господарських товарів, дозволить 

визначити рівень реалізації фінансово-економічного потенціалу стійкості 

торговельного підприємства, що сприятиме підвищенню обґрунтованості 

управлінських рішень при визначенні сфер зростання рівня адаптованості 

підприємств роздрібної торгівлі до впливу факторів зовнішнього середовища.  
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Сьогодні українські компанії намагаються знайти для себе максимальні 

вигоди та використовують інтернет як можливість підвищити для себе 

ефективність введення бізнесу. Актуальниим нині є тенденції до впровадження 

діджиталізації та цифровізації [2 с.150].  

Будівельні компанії часто недооцінюють роль веб-сайту в своїй роботі. 

Зазвичай цей вид бізнесу побудований на усній гласності і позитивних 

рекомендаціях. Існує тісний зв'язок між ручною роботою і рекомендаціями з 

вуст в уста, тому може бути важко зрозуміти сенс створення веб-сайту і 

пропозиції послуг в мережі Інтернет. В даний час навіть різні покоління 

використовують мережу Інтернет для пошуку необхідної інформації або 

послуг. Тому, якщо підприємство хоче мати репутацію та охватити більшу 

цільову аудиторію, необхідно проектувати веб-сайти. 

http://www.geokyiv.org/pdf/Urban_Ukraine.pdf4
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Метою статті є характеристика особливостей проектування веб-сайту для 

будівельної компанії. 

Аналізу проектування та діяльності веб-сайтів та їх значення для сучасного 

підприємства присвячені праці Ю. Артемова, О. Грогуль, О. Жабін, Н. Волян,  

Л. Філіпова, Д. Соловяненко, Г. Нежурбіда. П. Морвіль, Л. Розенфельд,  

Д. Маурер, Дж. Росс та ін. 

Стабільність функціонування підприємств будівельної галузі особливою 

мірою залежить від ефективних інструментів управління. Для їх реалізації 

виникає потреба використання величезного обсягу інформації, можливість 

формування з'явиться лише за умови створення необхідного обліково- 

аналітичного забезпечення розвитку ринку будівельних послуг. Використання 

інформаційних технологій дозволяє отримувати необхідну інформацію у 

найкоротші строки та підвищує оперативність прийняття управлінських рішень 

на підприємстві такої галузі [ 3 нижче].  

Процес створення або реконструкції будь-якого веб-сайту починається з 

аналізу його структури. Грамотне проектування розділів, підрозділів і кінцевих 

сторінок робить сайт зручним та зрозумілим для користувача, а також 

покращує помітність ресурсу у мережі Інтернет для пошукових роботів, які 

формують видачу за запитами користувачів. 

Веб-сайт є певним засобом комунікації між компанією та споживачем, і, 

зважаючи на цю його особливість, можна дати визначення сайту. Сучасний 

сайт являє собою сукупність веб сторінок, розташованих у певному порядку, 

зміст яких оформлено у вигляді комбінації мовленнєвих творів (найбільш 

вагома частина сайтового простору), елементів графіки, відео, звуку, 

динамічного образу, мультиплікації тощо [4 нижче].  

На сьогоднішній день від розвитку інформаційних технологій будівельної 

галузі залежить ефективність організації обліку та проведення аналізу усіх 

господарських процесів підприємства даної галузі. Застосування 

автоматизованих облікових систем дозволяє спростити розрахункові операції, 

зменшити кількість помилок, підвищити впорядкованість інформації в 

облікових регістрах [5 нижче3 нижче]. 
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В процесі користування веб-сайтом, комунікативні якості сайту 

взаємодіють з його художніми якостями, і їх загальне поєднання визначає 

ступінь ефективності сайту. 

На рис. 1 відображено модель сайту компанії [3-5 нижче]. 

 

Рисунок 1 – Модель  веб-сайту 

 

Будівельні сайти мають багато спільних рис з сайтами з інших бізнес-ніш. 

Однак є й деякі особливості. Для побудови успішного сайту будівельної 

компанії можна використати два основних варіанта: або замовити 

індивідуальний дизайн, або використовувати шаблони, вже розроблені 

спеціально для будівельних сайтів. Щоб визначити, який варіант краще, 

потрібно проаналізувати цілі, бюджет і час, який є в компанії [1 нижче].  

Якщо створювати сайт з нуля, можна отримати абсолютно унікальний 

дизайн, розроблений спеціально для конкретного проекту. Однак ціни на такі 

послуги починаються від 1000 доларів. Терміни залежать від складності 

проекту, але в середньому це близько місяця роботи [1 нижче]. 

Шаблони для створення сайтів, навпаки, є швидким рішенням. Ціна за 

шаблон рідко перевищує 100 доларів. Як правило, індивідуальний дизайн − 

кращий вибір, коли важливо створити бренд. У всіх інших випадках готовий 

шаблон може зберегти час. Ринок шаблонів представлений різними CMS, які 

https://mcsite.ua/website-development-on-sms-wordpress
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надають вам теми різних категорій і бізнес-ніш. Якщо потрібно заглиблюватися 

в параметри, тоді необхідно розглянути WordPress. В даний час це 

найпопулярніша CMS в світі. Теми WordPress для підрядників − самий 

інтуїтивно зрозумілий і зручний варіант. Всі теми повністю настроюється і 

можуть бути легко адаптовані до конкретного проекту. 

Створення сайту будівельної компанії починається з етапу наповнення. Є 

основний перелік необхідних речей для сайтів будівельної компанії [1, с. 6]: 

− Зображення. Люди сприймають візуальну інформацію краще. Крім 

фотографій готових будинків необхідно фотографії процесу, фотографії не 

завершених робіт. Це підкреслює довіру до команди. Приклади до і після. Це 

повинен бути окремий розділ на сайті, де йде демонстрація виконаних робіт. 

Клієнт хоче бачити багато красивих, професійно зроблених знімків і трохи 

пояснювального опису кожного з них; 

− Сторінка про компанію. Перед тим, як найняти будівельну компанію,  

потенційні клієнти збирають інформацію. Тому, в даному розділі необхідно 

максимально подати всю інформацію про себе. Описати компанію, досвід, 

команду і надати інформацію про проекти, над якими працювали та працюєте. 

− Послуги. Всі послуги та товари, які пропонує фірма, потрібно описувати 

максимально та надавати реальну інформацію;  

− Контактна інформація. Контактні дані повинні бути чіткими і видимими 

(номер телефону, адреса електронної пошти та ін.), що допоможе потенційним 

клієнтам зв'язатися з підприємством; 

− Відгуки. Це дуже важлива деталь з точки зору онлайн світу. Це 

допомагає веб-сайту і компанії виглядати більш професійно і підвищити довіру 

потенційних клієнтів до компанії;  

 − Блог. Перш за все, це допоможе завоювати довіру потенційних клієнтів. 

По-друге, якщо інформація дійсно цікава і корисна, люди поділяться нею з 

іншими, тим самим популяризуючи сайт. Отже, це в основному головні етапи, 

які необхідно пройти, щоб запустити успішний веб-сайт з використанням 

шаблону будівельної компанії . 

https://mcsite.ua/website-development-on-sms-wordpress-2
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Процес проектування та створення сайту для будівельної компанії є 

ітеративним і проходить від аналізу, проектування, розроблення плану до 

створення прототипу і експериментальних випробувань, починаючи з 

формування специфікацій, верстки, створення шаблону, формування та 

контенту розміщення згідно із структурою інформаційного ресурсу (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Система електронної контент-комерції для веб-сайту 

будівельної компанії [5 нижче] 

 

Концентрують рішення на бізнес-цілях і потребах кінцевих користувачів. 

На початкових етапах до визначення/розроблення функціональних вимог 

підключають користувачів за допомогою листів опитування, альтернатив 

проектування і прототипів різного ступеня готовності. Тобто збирають цінну 

інформацію, викликаючи у користувачів відчуття безпосередньої участі в 

процесі проектування та завойовуючи їх довіру. 

Для того, щоб веб-сайт був цікавий, потрібно просувати ресурс. Для сайту 

будівельних компаній SEO-оптимізація базується на трьох принципах [4 

нижче]: 

− Технічна частина. Тут потрібно поліпшити швидкість завантаження 

сторінок, налаштувати редирект, встановити SSL-сертифікати; 
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− Внутрішня оптимізація. Тут мова йде про семантику, релевантність, 

оптимізацію зображень, ЧПУ URL тощо; 

− Безпосереднє просування ресурсу. Тобто аудит конкурентів, 

нарощування посилальної маси і контенту. 

Якщо необхідно привернути увагу потенційних клієнтів і поширити 

інформацію про компанію, то без SEO не обійтися. 

Отже, наявність веб-сайту створює довіру та імідж у клієнтів. При цьому, 

сайт повинен мати красивий дизайн в корпоративних кольорах, максимальну 

інформації про компанію, про її особливості та переваги роботи, про 

досягнення або результаті компанії, відгуки, інформацію про партнерів, з якими 

вони співпрацюють, які послуги і / або товари надають, співробітників, 

контакти, соціальні мережі, відділ блог-новини. Ефективність веб-сайту, тобто 

його практичність, зручність та візуальна привабливість, залежить від 

виконання певних умов, до яких відносяться: логічне структурування та 

композиційне впорядкування всіх елементів; проектування інтерфейсу веб 

сайту; створення візуального образу сайту; дотримання загального стилю або 

теми на всіх сторінках веб сайту, для того, щоб він сприймався цілісно і 

гармонійно. 
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У статті розглянуто сутність прогнозування діяльності підприємства. 

Обґрунтовано актуальність використання інформаційних технологій в процесі 

прогнозу. Розглянуто основні програми прогнозування. Проаналізовано види 
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інформаційних технологій для прогнозування діяльності підприємств.  
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Для розвитку економіки України головним завданням є забезпечення 

сталого економічного зростання. Для того, щоб розвивалась економіка 

необхідно функціонування підприємств. Так як, основною ланкою в 

національному господарському комплексі виступають підприємства. Вони 

самостійно здійснюють свою діяльність, розпоряджаються продукцією, яку 

виготовили, та прибутком, що отримали від продажу даного продукту. За 

рахунок прибутку, який залишається після сплати податків та інших 

обов‘язкових платежів, підприємство забезпечує стабільність свого 

фінансового положення, розробляє власні стратегії розвитку та реалізує їх на 

практиці, забезпечує економічні та соціальні інтереси трудового колективу. 

Прогнозування для підприємств є інструментом, що забезпечує життєдіяльність 

та успішне функціонування. Завдяки прогнозуванню керівництво підприємств 

може орієнтуватись в економічному середовищі та вибирати такі варіанти дій у 

стратегічній перспективі, які б змогли привести підприємство до успіху та 

стрімкого зростання. [6] Для швидкого аналізу та прогнозу використовують 

інформаційні технології оформлення  вирішення проблеми підвищення 

ефективності діяльності підприємства за рахунок прогнозування. Тема 

актуальна та потребує дослідження. 
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Формулювання цілей. Обґрунтування теоретичних засад використання 

інформаційних технологій прогнозування діяльності підприємств. 

Дослідженням сутності прогнозування та сучасних технологій, за 

допомогою яких можна розробити стратегії розвитку підприємства присвячені 

праці таких вчених: І. Благун, В. Вернадський, Н. Вінер, В. Вітлінський,                      

В. Галіцин, В. Глушков, П. Григорук, С. Лазарєва, О. Ляшенко, З. Партико,                  

Г. Почепцова, Е. Тофлер, О. Черняк, К. Шенон та ін. Також актуальними у 

цьому аспекті є роботи Д. Вессета, Б. Евелсона, Ф. Котлера, П. Луна,                          

М. Портера, Л. Фляйшнера та ін.  

Діяльність підприємств у сучасних умовах характерна постійною 

боротьбою з наростаючою жорсткою конкуренцією, що постійно вимагає від 

керівництва підвищення оперативності і якості прийняття управлінських 

рішень [2]. 

Для планування майбутнього на підприємстві необхідно робити прогнозні 

оцінки, бо тільки прогноз дозволяє в значній мірі здійснювати таку важливу і 

необхідну функцію планування, як передбачення, що ґрунтується на науковому 

аналізі дійсності і передбачених тенденцій і процесів у майбутньому. До 

функцій прогнозування можна віднести [6]:  

- визначення можливих цілей і напрямків розвитку об‘єкта прогнозування;  

- оцінка соціальних, економічних, наукових, технічних та екологічних 

наслідків реалізації кожного з можливих варіантів розвитку об‘єктів прогнозу;  

- визначення змісту заходів щодо забезпечення реалізації можливостей та 

послаблення загроз кожного з можливих варіантів розвитку прогнозних подій; 

- оцінка необхідних витрат і ресурсів для впровадження розроблених 

заходів і наслідків щодо обмежень у системі «час - гроші».  

Тобто прогнозування — це метод, в якому використовується як 

накопичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з 

мстою його визначення [4]. Якщо прогнозування виконано якісно, результатом 

буде картина майбутнього, яку можна застосовувати як основу для планування. 

Наявність прогнозів підвищує обґрунтованість планів, дає можливість 

отримувати альтернативні плани.  
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Великі обсяги ринкової інформації, яку необхідно опрацьовувати при 

прийнятті управлінських рішень спричинюють неможливість ефективного 

управління підприємством та прогнозування його діяльності без використання 

сучасних інформаційних технологій [1].  

Програмні продукти для прогнозування діяльності, які представлені на 

ринку, зробили значний внесок у полегшення здійснення аналітичної роботи, 

пов‘язаної із розрахунком фінансових коефіцієнтів, що дає змогу отримати 

додатковий час для інтерпретації результатів аналізу ситуації, в якій 

знаходиться підприємство. Присутність таких комп‘ютерних програм на ринку 

не знімає потреби у формуванні конкретних вимог до розробників програмного 

забезпечення з прогнозування діяльності, яке б відповідало принципам 

системності, комплексності, оперативності та динамічності. Існуючі 

інформаційні системи надають керівникам підприємств інформацію, 

орієнтовану в основному на внутрішнє середовище – технологію, організацію 

виробництв. Інформація про зовнішнє середовище має несистемний характер. 

Немає інформації про економічні тенденції, науково-технічні досягнення, 

ринки і конкуренцію на них, споживачів і їх потреби і т.п. Все це приводить до 

суб'єктивного уявлення про ситуацію на підприємстві та не дає можливості 

складати обґрунтовані прогнози і ухвалювати стратегічні рішення на майбутнє. 

Складність вирішення проблем аналізу господарської діяльності в 

комп‘ютерному середовищі визначена різноманітністю його видів і завдань, 

особливостями її організаційно-методичного забезпечення, тому необхідно 

визначити основні функціональні можливості програмних продуктів для 

аналізу діяльності підприємства [5]. 

Прогнозування поділяють на такі категорії [4]:  

1. Економічне:  

Ланцюг постачання – прогнозування застосовується в ланцюгу постачання 

для забезпечення клієнтів компанії правильним продуктом у потрібний час. Є 

складовою частиною процесів управління попитом та планування продажів і 

операцій, який є складовою частиною процесів в алгоритмі MRP II.  
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Бізнес-планування – частина підготовки та розроблення бізнес-планів.  

2. Політичне.  

3. Природниче: Прогноз погоди; Метеорологія; Передбачення землетрусів.  

4. Технічне та технологічне: Технічне прогнозування; Технологічне 

прогнозування; Планування транспорту. 

Необхідність прогнозування результатів підприємства зумовлена значним 

ступенем невизначеності та великою кількістю ризиків, адже економічне 

середовище, як зовнішнє, так і внутрішнє характеризується високим 

динамізмом та змінами. Прогнозовані показники є важливою складовою 

процесу управління підприємством та його підрозділами у контексті виявлення 

можливостей та загроз, рівня платоспроможності підприємства. Дослідження 

фахівців Гарвардського університету показали, що збільшення використання 

інструментів прогнозування в діяльності підприємства на одну умовну 

одиницю дає збільшення прибутку на 0,39%. Це означає, що за допомогою 

трьох таких додаткових одиниць підприємство збільшує прибуток більше ніж 

на 1% [3]. 

Найкращі програми для прогнозування на 2022 рік [1-6]:  

Revolution R Enterprise – це аналітико-статистичний засіб виробничого 

класу, основою якого є статистична мова R. До переваг цього статистичного 

засобу належать: візуалізація, яка сприяє пришвидшеній роботі при 

налаштуванні коду; опрацювання великих об‘ємів даних без обмежувальних 

бар‘єрів пам‘яті або додаткового устаткування; інтеграція з Apache Hadoop; 

імпорт даних через HBase або безпосередньо з HDFS; інтеграція R коду в 

безпечних корпоративних додатках з масштабованої основи Web-сервісів. 

Однак основним недоліком, що не дав змоги обрати цей засіб для формування 

прогнозу, є те, що для вільного користування цим засобом необхідно знати 

статистичну мову R, щоб створювати свої прогнози, описуючи їх у 

відповідному середовищі.  

STATISTICA – це універсальна інтегрована система, призначена для 

статистичного аналізу та візуалізації даних, управління базами даних та 
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розроблення користувацьких додатків, що містить широкий набір процедур 

аналізу для застосування в наукових дослідженнях, техніці, бізнесі, а також 

спеціальні методи видобування даних. 

Streamline є провідною у світі програмною платформою для прогнозування 

доходів для малих, середніх і великих підприємств. 

SAP Інтегроване програмне забезпечення для бізнес-планування пропонує 

рішення для планування та консолідації, які надають клієнтам інструменти 

фінансового прогнозування, бюджетування, планування сценаріїв, консолідації 

та інструментів співпраці. Абсолютно можливо використовувати цю ERP для 

процесів ланцюга поставок.  

Blue Yonder – це програмна компанія, яка забезпечує управління 

ланцюгами поставок, плануванням виробництва, плануванням роздрібної 

торгівлі, операціями з магазинами та управління категоріями програмного 

забезпечення під назвою Luminate Platform. 

Kinaxis допомагає компаніям реорганізувати планування ланцюгів 

поставок. Kinaxis RapidResponse – це хмарне програмне забезпечення для 

управління ланцюгами поставок, яке з‘єднує ваші дані, процеси та людей у 

єдине гармонійне середовище. Колекція RapidResponse хмарного ланцюжка 

поставок та додатків S&OP підтримує організації в галузі високотехнологічної 

електроніки, аерокосмічної та оборонної галузі, автомобілебудування, наук про 

життя та промисловості. 

Oracle Demantra – це інструмент управління попитом та управління 

ланцюгами поставок, що надається Oracle. Це допомагає в автоматизованих 

процесах прогнозування, що одночасно відображає прогнозування попиту на 

такі фактори, як обмеження пропозиції, зобов'язання споживачів та кількість 

запасів. 

SkuBrain від Логільність – це веб-рішення для прогнозування попиту та 

оптимізації запасів. Він використовує історію продажів, щоб прогнозувати 

майбутній попит на вашу продукцію, а потім, виходячи з поточного рівня 

запасів, дає рекомендації щодо того, що ви повинні купувати, щоб мати 

https://gmdhsoftware.com/uk/signup-sl/
https://www.sap.com/products/integrated-business-planning.html
https://blueyonder.com/solutions/demand-planning
https://www.kinaxis.com/en/solutions/platform
https://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e05136/T485796T506754.htm
https://www.logility.com/
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можливість задовольнити цей попит, або які товари можуть бути 

перезавантажені. SkuBrain забезпечує прогнозування продажів та виробництва, 

оптимізацію запасів та планування поповнення для малих та середніх 

постачальників, дистриб‘юторів та роздрібних торговців. 

NetSuite – це програмне забезпечення на базі Oracle. Це потужне 

програмне забезпечення з безліччю функцій, які є хорошими і поганими 

одночасно. Від стартапів до прибутку до малих та середніх організацій, 

швидкозростаючий бізнес використовує NetSuite для автоматизації основних 

процесів та отримання реальних даних про операційні та фінансові показники. 

Relex – це рішення для роздрібної торгівлі 100%. Це допомагає роздрібним 

торговцям бути більш конкурентоспроможними із власними хмарними 

рішеннями з планування роздрібної торгівлі. RELEX допомагає компаніям 

краще планувати, використовуючи точне прогнозування та поповнення, вигідне 

використання торгових площ та оптимізоване планування робочої сили. 

Анаплан – це американська компанія з планування програмного 

забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Anaplan 

продає підписку на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та 

надає дані для прийняття рішень. 

Планування ланцюжка поставок Infor CloudSuite це інтегрована платформа 

планування, яка дозволяє компаніям створювати, управляти, співпрацювати та 

координувати плани по всьому своєму ланцюжку постачання – від створення 

плану попиту шляхом реагування на стороні пропозиції, від детального 

планування оперативного реагування до стратегічного бізнес-планування. 

Важливість впровадження інформаційних технологій проведення аналізу 

та прогнозування результатів підприємства пояснюється стрімкою 

трансформацією бізнесу, яка має на увазі використання програмних продуктів 

для оптимізації бізнес-процесів, підвищення ефективності діяльності 

підприємства для прийняття правильних управлінських рішень [5]. 

Сучасне суспільне життя неможливе без передбачення майбутнього і 

розробки прогнозів його очікуваного й бажаного стану. Опанування і 

https://www.netsuite.com/portal/assets/pdf/ds-ns-demand-planning.pdf
https://www.relexsolutions.com/
https://www.anaplan.com/
https://www.infor.com/resources/infor-cloudsuite-supply-chain-planning
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використання методології прогнозування є об‘єктивною вимогою до фахівців 

будь-якої сфери діяльності. Оцінювання перспектив об‘єктивно існуючих 

напрямів розвитку суспільної діяльності потребує формування прогностичного 

стилю мислення, відповідних знань і компетенцій, високого ступеня загальної 

культури й освіченості, вміння бачити і розуміти зміни й тенденції 

навколишнього середовища, вміння використовувати науково обґрунтовані 

методології прогнозування та їх інструментарій.  
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В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

У статті виокремлено типи інформаційних технологій, застосування яких 

можливе в регіональній економіці. Розкрито перспективні напрямки 
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функціонування інформаційної технології регіонального управління. 

Досліджено потенціал корпоративних інформаційних систем для підвищення 

можливостей прийняття управлінських рішень. 

Ключові слова: інформаційні технології, управлінське рішення, ефективність, 

автоматизація, корпоративні інформаційні системи. 

Ефективним напрямком удосконалення управління економічним 

розвитком є впровадження сучасних інформаційних систем і технологій. 

Процеси ринкової трансформації та підвищення конкуренції викликають 

необхідність швидкого та гнучкого реагування підприємств на зміни у 

ринковому середовищі. За таких умов традиційні системи управління 

виробництвом та економічним розвитком регіону загалом не забезпечують 

адекватного реагування і вимагають використання сучасних концепцій, методів 

та інструментів управління, а також інформаційних технологій, технічних 

засобів та програмного забезпечення. 

Теоретичні і практичні аспекти використання інформаційних систем та 

технологій в управлінні діяльністю підприємства висвітлені у наукових працях 

Долгової Л., Меджибовської Н., Павлик В., Юрчук Н., Ямненко Г. та ін. У 

дослідженнях  Бугас Н., Коваленко О., Тарасова К. приділено увагу 

застосуванню інформаційних технологій в економіці та управлінні. Васьків О., 

Шевчук І. розглядають впровадження ІТ у практику регіонального управління. 

Мета – обґрунтувати ефективність використання інструментарію 

інформаційних технологій у підвищенні ефективності управлінських рішень та 

економічного розвитку. 

Використання інформаційних технологій значно сприяє модернізації 

інформаційно-телекомунікаційної системи регіону, скорочує управлінські 

витрати, змінює систему взаємовідносин суб'єктів регіональної економіки, 

розширює доступ товаровиробників та населення регіону до інформаційних 

джерел. Принципово змінюються можливості отримання, зберігання, 

поширення інформації, підвищується ефективність економічних контактів 

учасників регіональних ринків. 
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Інформаційні технології тісно пов'язані з інформаційними системами, які 

є для них основним середовищем. На сьогоднішній день очевидно, що 

отримання оптимальних параметрів функціонування управлінських процесів 

забезпечується застосуванням інформаційних систем. 

Інформаційна система – це інформаційний контур разом із засобами 

збору, передачі, обробки та зберігання інформації, а також персоналом, що 

здійснює ці дії з інформацією. Місія інформаційних систем – виробництво 

потрібної для організації інформації для забезпечення ефективного управління 

всіма її ресурсами, створення інформаційного та технологічного середовища 

для здійснення управління організацією [2]. 

Інформаційна система – це сукупність процесів, апаратних засобів, 

підготовленого персоналу, програмного забезпечення, інфраструктури та 

стандартів, призначених для створення, модифікації, зберігання, управління та 

розповсюдження інформації для пропонування нових бізнес-стратегій і нових 

продуктів. Вона сприяє ефективній роботі та комунікації на підприємстві для 

прийняття кращих рішень. Інформаційні системи змінюють цілі, дії, продукцію 

підприємств і організацій, щоб допомогти їм отримати перевагу в 

конкурентному середовищі [4]. 

З наведених вище визначень та окреслення суті ІС випливає її основне 

завдання, яке полягає у підготовці і наданні інформації, необхідної для 

забезпечення управління всіма ресурсами підприємства чи організації, 

створенні інформаційного та технічного середовища для управління [7]. 

Щоб забезпечити ефективність інформаційної взаємодії підрозділів на 

організаційно-адміністративному рівні, прийняття ефективних економічних 

рішень у регіональній економіці можливим є застосування таких типів 

інформаційних технологій: ІТ обробки даних, ІТ управління, ІТ підтримки 

прийняття рішень та ІТ експертних систем (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Види інформаційних технологій регіональної економіки [6] 

 

Інформаційні технології обробки даних ефективні для вирішення завдань 

соціально-економічного розвитку. Ця технологія в основному застосовується на 

рівні працівників регіонального апарату управління для автоматизації операцій 

управлінської праці.  

Метою ІТ управління є задоволення інформаційних потреб усіх суб‘єктів 

регіональної економіки, особливо тих, що здійснюють управління регіональною 

економікою та приймають рішення щодо її розвитку та соціально-економічного 

зростання регіону загалом.  

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень забезпечує якісно 

новий підхід до прийняття управлінських рішень. Така ІТ може 

використовуватись на будь-якому рівні органів державного управління 

регіоном. Крім того, управлінські рішення, прийняті на різних рівнях 

управління, часто повинні координуватися. Функціональне призначення даного 

типу ІТ полягає саме в координації осіб, що приймають рішення на різних 

рівнях управління.  
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ІТ експертних систем базуються на використанні штучного інтелекту та 

дають можливість фахівцям отримувати консультації експертів з нагальних 

питань. Технологія експертних систем передбачає можливість одержувати 

інформацію не тільки як готове рішення, але й необхідні пояснення. 

До можливих точок застосування інформаційних технологій і сфер їх 

впливу на регіональну економіку можна віднести: інформаційне управління в 

цілому, технічне забезпечення, мережі зв'язку, загальні й електронні 

обчислювальні засоби, методи й моделі, програмне забезпечення й пакети 

прикладних програм. 

Інформаційні технології мають ряд властивостей, що дозволяє розглядати 

їх як один із найважливіший каталізаторів соціально-економічного розвитку 

регіонів, що прискорює підвищення ефективності роботи різних секторів 

регіональної економіки та економічне зростання, досягнення конкретних цілей 

соціального розвитку, а також розширення участі громадян у політичному 

житті суспільства й досягнення якісного рівня управління регіональним 

розвитком та територіальним плануванням (рис. 2). 

ІТ можуть допомогти підприємствам та організаціям у малорозвинених 

регіонах більш ефективно конкурувати із суб‘єктами господарювання у 

високорозвинених регіонах, а також виходити на міжнародні ринки. ІТ 

дозволяють вирішити багато неекономічних проблем завдяки забезпеченню 

фактично однакового доступу до інформації, ресурсів як окремими 

користувачами, так і компаніями. 

 

Рисунок 2 – Процедури інформаційної технології регіонального управління 
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Активне застосування ІКТ дозволяє раціональним чином організувати 

інформаційні процеси із значною економією витрат праці, енергії людських і 

матеріальних ресурсів, необхідних для його реалізації.  Щодо соціальних 

аспектів застосування ІТ у регіональній економіці, то вони широко 

використовуються:  

− при наданні медичних послуг (медичні інформаційні системи); для 

підвищення швидкості й ефективності реагування організацій на епідемії; а 

також для загальної оптимізації й поліпшення якості медичних послуг);  

− в освітній сфері (застосовуються для надання доступу до онлайнових 

навчальних програм і інших ресурсів; забезпечують дистанційне навчання; 

поліпшують та оптимізують адміністративну діяльність у сфері освіти);  

− при організації діяльності в сфері культури (розміщення інформаційних 

ресурсів для фандрайзингу в Інтернеті; поширення української культури у 

вітчизняному й світовому інформаційному просторі; музейні інформаційні 

проекти; створення мережі державних і комерційних артцентрів);  

− в спорті (підготовка спортсменів та менеджерів спортивної діяльності, 

агітація, дослідження вболівальницького середовища, висвітлення спортивних 

змагань, управління тренувальним процесом).  

Застосування інформаційних технологій в регіональній економіці перш за 

все має на меті:  

– перехід до електронних форм документообігу між підприємствами, 

контролюючими органами, органами державної влади різних рівнів; 

– побудова раціональної структури обміну інформацією всередині 

кожного суб‘єкту господарювання в регіоні;  

– структурування та впорядкування інформації щодо регіонального 

соціально-економічного розвитку;  

– поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління;  

– забезпечення доступу до інформації для користувачів з будь-якого 

куточка регіону;  

– контроль та управління соціально-економічними процесами в регіоні;  
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– поліпшення ділового середовища регіону та поглиблення 

міжрегіональних відносин;  

– розвиток інформаційного простору регіону;  

– формування інформаційної культури в управлінців, у студентів, серед 

населення сільських та міських населених пунктів регіону тощо;  

– підвищення ефективності та якості процесу прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях ієрархії управління регіоном, суб‘єктами 

господарювання;  

– активізації культурно-пізнавальної діяльності про регіон через 

інформаційно-пізнавальні портали;  

– поглиблення міжрегіональних інформаційних зв'язків і розширення 

співробітництва між регіонами;  

– сприяння більш вільному розміщення виробництв, без обов'язкової 

прив'язки до великих міст;  

– трансформацію економіки ресурсів в економіку знань як обов'язкової 

умови сталого розвитку регіонів.  

Сучасні принципи організації бізнесу потребують використання таких 

інтерактивних систем обробки інформації, які забезпечують можливість 

розподіленої колективної роботи на базі корпоративних середовищ. 

Ефективність комплексної автоматизації управлінських структур в основному 

залежить від ступеня охоплення всіх сфер корпоративного управління. 

Процес модернізації та автоматизації інформаційних систем відбувається 

з метою більш адекватної реакції на зміну ринкової кон'юнктури і вилучення 

максимального прибутку за мінімального ризику [4]. В останні роки стала 

популярною тенденція побудови і впровадження комплексних корпоративних 

інформаційних систем. 

Корпоративні інформаційні системи – це інтегровані системи управління 

територіально розподіленою корпорацією, засновані на поглибленому аналізі 

даних, широкому використанні систем інформаційної підтримки прийняття 

рішень, електронного документообігу та діловодстві. 
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Інформаційні системи для управління діяльністю підприємств – це 

піраміда систем, що охоплюють системи обробки транзакцій знизу до систем 

управління, систем підтримки прийняття рішень та виконавчі системи у верхній 

частині; підтримують прийняття рішень у кожній частині ланцюга поставок [2]. 

Типові приклади корпоративних інформаційних системах представлені в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 – Приклади корпоративних інформаційних систем  

CRM Система управління взаємовідносинами з клієнтами 

EAM Система управління основними фондами підприємства 

EIS Інформаційна система для керівників 

ERP Система планування ресурсів підприємства 

MES Система оперативного (цехового) управління виробництвом 

WMS Система управління складами 

SCM Система управління ланцюгами поставок 

HRM Система управління персоналом 

 

Найвідоміші зарубіжні виробники корпоративних інформаційних систем: 

SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett Packard. 

Найпоширеніші корпоративні інформаційні системи: Scala, Baan IV, Галактика, 

R/ 3, Oracle Applications [7]. 

Однією з популярних корпоративною інформаційною системою є система 

планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning System), 

створена для обробки ділових операцій організації та для сприяння 

комплексному та оперативному (в режимі реального часу) плануванню, 

виробництву та наданні послуг клієнтам. ERP рівень – це стратегічний контур 

управління. Він звільняється в цьому випадку від оперативних завдань 

виробництва і забезпечує підтримку бізнес-процесів підприємства в цілому [3]. 

Подальший розвиток ринку інформаційних структур, з урахуванням 

впровадження автоматизованих систем, дозволить не тільки забезпечити 

ефективне розширення діяльності підприємств, а й стане запорукою успішного 

розвитку регіональної економіки. 

Важливість і значна роль інформаційних систем та технологій в розвитку 

всіх сфер регіональної економіки є незаперечною. За допомогою ІСТ органи 
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влади різних територіальних рівнів, державні організації й приватні компанії 

можуть функціонувати більш ефективно й продуктивно при менших витратах 

на управління як основними ланками життєдіяльності регіону, так і 

виробництвом. ІТ допомагають приймати економічно важливі рішення, а також 

брати безпосередню участь у процесі ефективного управління інноваційною, 

господарською, підприємницькою, функціональною діяльністю в регіоні. Вони 

дозволяють прорахувати й спрогнозувати результати соціально-економічного 

розвитку регіонів і на їх його основі прийняти обґрунтоване управлінське 

рішення щодо вирішення проблем регіональної економіки та перспектив її 

розвитку.  

Таким чином, стратегічне значення ІТ для розвитку регіональної 

економіки та соціально-економічного розвитку регіонів уцілому обумовлюється 

тим, що вони дозволяють ефективно використовувати інформаційні ресурси 

для вирішення регіональних проблем, оптимізувати та автоматизувати 

інформаційні процеси в регіональному управлінні та в кінцевому результаті 

виступають важливими елементами більш складних технологій забезпечення 

інформаційної взаємодії між людьми й організаціями, органами влади. 
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У статті проведено аналітичний огляд та порівняльний аналіз характеристик 

систем управління складними пристроями, обґрунтовано вибір оптимальних 
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Запорука успішного ведення бізнесу у конкурентному середовищі – це 

постійне оновлення засобів виробництва і самої продукції, що дозволяє 

компаніям залишатися у тренді, постійно задовольняти нові ринкові потреби. 

Очевидним є те, що використання технологій, які були нещодавно 

актуальні для виробництва, на сьогодні можуть бути невигідні за різних 

причин: нерентабельність кінцевої продукції через зростання вартості і 

дефіциту елементної бази, високовартісне обслуговування систем; відмова 

компаній конкурентів від застарілих технологій на користь більш 

продуктивних; зміна ринкових потреб та шляхів їх забезпечення [1]. 

Швидкість, точність, функціональність, простота використання – це 

вимоги до інформаційних систем, що зростають з кожним роком. Відповідно до 

їх розвитку і ускладнення з‘являються нові засоби автоматизації [2]. 
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Основними перевагами автоматизації є:  

- збільшення пропускної здатності або продуктивності; 

- підвищення якості та передбачуваності якості; 

- підвищена надійність, процесів або продуктів; 

- підвищення узгодженості продукції; 

- скорочення прямих людських витрат на робочу силу та податків. 

Для розробки автоматизованої системи управління складними пристроями, 

що відповідатиме сучасним ринковим потребам виникає необхідність 

обґрунтувати необхідні технічні вимоги до неї на основі досвіду використання 

існуючих систем управління. 

Мета статті. Дослідження та порівняльний аналіз існуючих систем 

управління складними пристроями для отримання оптимальних параметрів і 

подальшої розробки нової системи управління з використанням сучасних 

технологій. 

Система управління складними пристроями, автоматизована система 

управління (АСУ) – сукупність об‘єкту регулювання і керуючих пристроїв, що 

за допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації виконує задані 

функції [3].  

Об‘єктом регулювання називають будь-який апарат, процес, пристрій або 

їх сукупність, що  для виконання своїх завдань потребує спеціально 

організованих постійних команд ззовні.  

Основна задача керування таким об'єктом полягає в тому, щоб, виходячи з 

мети його автоматизації, критеріїв управління і фізичної природи об'єкта 

якомога точніше визначити і синтезувати алгоритм керування та технічні 

засоби для реалізації цієї мети [4]. Класифікація об‘єктів регулювання подана 

на рисунку 1. 

Характерними прикладами об'єктів регулювання можуть бути: паровий 

котел, де регульованими величинами є температура, тиск пари і рівень води; 

електричний двигун, у якому регулюються швидкість обертання і переміщення 

його вихідного валу.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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Більш складна задача виникає при автоматизації управління складними 

пристроями або процесами, які мають значну кількість регульованих величин 

та функціональних блоків, для взаємодії яких виникає необхідність задіяти 

програмні засоби. 

Керуючий пристрій – функціональний вузол системи управління, що 

отримує на вхід сигнали від об‘єкту регулювання і реагує відповідно до 

принципу своєї роботи і алгоритмів, керуючи виконавчим пристроєм. Таким 

чином у системах управління складними пристроями функцію цифрового 

управління в якості керуючого пристрою виконують процесори, 

мікропроцесори і мікроконтролери [5].  

 

 

Рисунок 1 – Класифікація об‘єктів регулювання 
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Прикладом сучасних систем управління складними пристроями є система 

управління трекером сонячної електростанції. Складається з комплексного 

давача сонячної радіації та блоку керування трекером. Система виконує 

завдання: відстеження куту падіння сонячних променів на площину батареї, 

підтримка його заданого значення в 90° для зростання корисного використання 

сонячної енергії [6].  

Керуючим об‘єктом для системи управління трекерами є центральний 

процесор, встановлений у кожному пристрої, а об‘єктом регулювання – панель 

батареї.  

На рисунку 2 подане використання трекерів для сонячних електростанцій. 

 

 

Рисунок 2 – Використання СУ трекером сонячної електростанції 

 



112 

Більш складним прикладом сучасних систем управління складними 

пристроями є автоматичні системи безпеки Ajax. Їх складність полягає у 

необхідності керувати не одним, а одразу декількома виконавчими пристроями 

– давачами, підтримуючи при цьому зв‘язок з пристроями користувача. 

 Сигналізація виконує наступні захисні функції: миттєво повідомляє 

користувачів, якщо в дім забралися грабіжники, з‘явився дим або почався 

потоп. Усі пристрої працюють синхронно, мають зв‘язок один з одним і з 

пристроями користувачів через додаток. 

Система складається з комплекту бездротової сигналізації, який активує 

давачі руху та відчинення, брелок із тривожною кнопкою та хаб, що керує 

системою. До неї також можуть підключатись відеокамери спостереження [6]. 

Керуючим пристроєм для охоронних систем Ajax є хаб, об‘єктом 

регулювання – користувацький пристрій, на якому встановлене програмне 

забезпечення. Структурна схема охоронної системи подана  на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структурна схема СУ охоронної системи  
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У ході досліджень [8] з‘ясовано перелік найважливіших мінімальних вимог 

щодо технічних характеристик досліджуваної СУ. До переліку входять: 

- час виконання операцій; 

- завадостійкість; 

- середовище передачі сигналу; 

- клас захисту; 

- температурна стійкість. 

Порівняльна характеристика деяких параметрів АСУ подано в таблиці 1.  

Вказані у ній характеристики є ключовими для побудови і штатного 

функціонування розроблюваної системи управління. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика параметрів АСУ 

Порівняльний 

параметр 

Тип АСУ 

Хаб охоронної 

системи Ajax типу  

Jeweller 

Cонячний трекер 

Fronius 3-UST  

Система управління 

вторинної РЛС  

Час виконання 

операцій 

0,15 с Мінімальна межа 

відсутня 

≤ 0,06 мкс 

Завадостійкість Висока Середня Дуже висока 

Середовище 

передачі сигналу 

Ефір (бездротовий 

зв‘язок) 

Мідний провідник Мідний і оптичний 

провідник 

Клас захисту IP50 IP65 IP54 

Температурна 

стійкість 

Від -10°С до +40°С Від -40°С до +55°С Від -40°С до +55°С 

 

Детальніше охарактеризуємо критерії, за якими здійснювалось порівняння. 

Час виконання операцій – максимально допустиме відхилення при 

виконанні команд від заданої швидкості, при якій АСУ здатна виконувати свої 

функції. Перед керуючим пристроєм охоронної системи висувають значні 

вимоги щодо часу спрацювання. Згідно міжнародного стандарту EN 50131-

1:2006 [7] охоронні пристрої Ajax при швидкості обробки події в межах 0,15 с 

задовольняють рівню безпеки Grade 2 і здатні повноцінно виконувати свої 

функції.  
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Cонячний трекер Fronius 3-UST не має чіткої межі спрацювання, тому що 

швидкість обробки вхідної інформації не є регламентованою, а якість 

виконання функцій керування сонячними панелями не залежить суттєво від 

часу обробки інформації з давачів. 

Для коректної  роботи розроблювальна СУ необхідна забезпечити чітке 

тактування усіх процесів, що відбуваються в її системі [8]. Точності в межах 

0,15 с, як у хаба охоронної системи Jeweller буде недостатньо. Генерація 

вихідного запитового коду системою управління для розпізнання його 

автовідповідачем керуючого пристрою може здійснюватись в межах 0,06 мкс, 

інакше зв‘язок з пристроєм буде втрачено, а отримувані дані відобразяться 

хибно. 

Завадостійкість і середовище передачі сигналу є наступним важливим 

критерієм. Потреба у завадостійкості сигналів в екосистемі АСУ і за її межами 

виникає через можливий вплив небажаних факторів, що впливають на 

результати роботи системи. Такими факторами можуть бути: 

- природні явища (електромагнітні бурі, грози); 

- інші пристрої (магнітрони, антенний передавач, високовольтні лінії 

електропередачі); 

- активні завади (засоби радіоелектронної боротьби, електромагнітні 

бомби). 

Хаб охоронної системи повинний бути розрахований на захист від усіх 

вищевказаних завад, проте ступінь захищеності залежить від рівня безпеки 

системи. Наприклад, Хаб системи типу Jeweller від Ajax створений для захисту 

приватних будинків, офісів, та згідно вимогам EN 50131-1:2006 може 

використовуватись у приміщеннях і поза їх межами. А надійна ізоляція 

електронних елементів та протоколи бездротових з‘єднань досить надійні для 

впливу на них погодних умов та інших пристроїв, що можуть 

використовуватись у побуті. Але рівень безпеки Grade 2 не гарантує захист від 

активних завад. 
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Завадостійкість сонячного трекеру Fronius 3-UST, згідно наказу № 892 Про 

затвердження Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного 

обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 

установок від 02.12.2013,  використовуване обладнання має бути захищеним від 

погодних умов та руйнівного впливу непередбачуваних стрибків напруги, тому 

що прилад є складовою електростанції. Проте, так само, як і у системах безпеки 

рівня Grade 2, захист від активних завад не передбачений. 

Розроблювана СУ має бути захищена не тільки від впливу природних явищ 

та інших пристроїв, а і від впливу активних завад, тому що об‘єкти її 

застосування є потенційно вразливими перед здійсненням диверсій зі сторони 

диверсійно розвідувальних груп.  Завадостійкість досягається використанням 

лише дротових середовищ передачі сигналів (мідні провідники і оптичні кабелі) 

та їх додатковою ізоляцією, а також встановленням мікросхем захисних 

каскадів.  

Такий критерій, як клас захисту електроприладів демонструє на скільки 

ефективно корпус приладу захищає його від проникнення твердих тіл і рідких 

речовин. Відповідно до міжнародних стандартів IEC 60529 і DIN 40050 [9] клас 

захисту позначається «IP» з двома цифрами, перша з яких – показує ступінь 

захисту від проникнення твердих предметів, друга – від проникнення рідин. 

Для хабу охоронної системи типу Jeweller ступінь захисту 

регламентований не нижче IP50. Це забезпечує повний захист від грубих 

фізичних пошкоджень і частковий захист від потрапляння пилу усередину. Від 

потрапляння рідини захисту не передбачено. 

Cонячний трекер Fronius 3-UST згідно технічній документації [10] має 

ступінь захисту IP65. Такий рівень гарантує повний захист від грубих 

пошкоджень і потрапляння пилу, а також захист від потрапляння струменів 

води під тиском. 

Для створюваної системи управління важливо мати захист від грубих 

фізичних пошкоджень та частковий захист від потрапляння пилу, крапель води. 

Для забезпечення цих вимог достатнім буде рівень захисту IP54. 
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Температурна стійкість залежить від якості електронних компонентів і 

визначає робочий діапазон температур для приладу. 

Згідно технічній документації [11] хаб охоронної системи типу Jeweller 

здатний працювати у діапазоні температур від -10°С до +40°С, а сонячний 

трекер Fronius 3-UST у ширшому діапазоні: від -40°С до +55°С. 

Хаб системи Jeweller може бути встановлений у приміщені, або іншому 

закритому від потраплянні вологи ящику, в той час, коли сонячний трекер 

працює виключно у польових умовах, що змушує ставити перед розробниками 

більш високі вимоги щодо робочого діапазону температур. 

Розроблювальна система управління у штатному режимі роботи 

використовується виключно під відкритим небом не залежно від пори року. 

Отже, усі компоненти пристрою мають витримувати перепади температур, так 

само як сонячний трекер, польові умови експлуатації яких схожі: від -40°С до 

+55°С. При застосуванні керуючих пристроїв у широтах України 

запропонований діапазон температур цілком задовольняє можливим 

кліматичним умовам. 

У ході порівняння деяких параметрів систем управління складними 

пристроями був визначений перелік мінімальних вимог, при яких досліджувана 

система управління забезпечить роботу керуючих пристроїв  у штатному 

режимі і успішне виконання поставлених завдань.  
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актуальності захисту інформації в сучасних ринкових умова. 
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класифікацію загроз для інформації, які впливають на стійкість системи 

захисту. Проаналізовано групи захисту інформації. Запропоновано  

найпоширеніші програмні засоби захисту інформації для підприємств.  

Ключові слова: інформація, захист, загроза, інформаційні технології,  

результативність, сучасні підприємства. 

Інформаційна безпека підприємства є надзвичайно актуальною на 

сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, інформаційних систем і 

мереж. Це пояснюється дедалі зростаючими технічними і програмними 
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можливостями доступу до інформації, що не завжди є правомірним і законним. 

Сучасна система інформаційної безпеки має забезпечувати захист 

конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу, запобігати 

зловмисним або випадковим змінам (контролювати цілісність) і давати 

необхідний рівень доступу. 

Поряд з позитивним впливом на всі сторони людської діяльності широке 

впровадження інформаційних технологій призвело до появи нових загроз 

безпеці людей. Перед сучасним підприємством гостро стоять проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки. Це пов'язано з розвитком інформатизації 

підприємства, з постійно зростаючою вартістю інформації, з одного боку, і 

активністю інформаційно-аналітичних структур і різного роду порушників, з 

іншого. Інформація обмеженого доступу використовується компаніями-

конкурентами, шахраями, терористами у своїх корисливих цілях, завдаючи 

збитки підприємству – власникові цієї інформації [1-2]. У зв'язку з цим різко 

зросли можливості нанесення шкоди, пов'язані з розкраданням інформації, так 

як впливати на будь-яку систему (соціальну, біологічну або технічну) з метою її 

знищення, зниження ефективності функціонування або крадіжки її ресурсів  

можливо тільки в тому випадку, коли відома інформація про її структуру та 

принципи функціонування. Тому, захист інформації перетворюється сьогодні 

на одну з найактуальніших задач внаслідок надзвичайно широкого 

розповсюдження як власне різноманітних систем обробки інформації, так і 

розширення локальних та глобальних комп‘ютерних мереж [3].  

Метою статті є огляд технологій захисту інформації на сучасних 

підприємствах.  

Питання захисту інформації на сучасних підприємствах висвітлено у 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких, як Р. Калюжний, Г. 

Почепцов, Б. Кормич, П. Жарков. І. Панарів, А. Тер-Акопов, В. Ярчкин та ін. 

Проблема процесу захисту інформації не є новою та є актуальною для 

сучасного підприємства.  
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Економічні та юридичні питання, приватна та комерційна таємниця, 

національна безпека — усе це зумовлює необхідність захисту інформації та ІС. 

Згідно із Законом України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» захист інформації — це сукупність організаційно-технічних заходів і 

правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника 

інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією. У літературі 

вживаються також споріднені терміни «безпека інформації» та «безпека 

інформаційних технологій». Забезпечення безпеки інформаційних технологій 

являє собою комплексну проблему, яка охоплює правове регулювання 

використання IT, удосконалення технологій їх розробки, розвиток системи 

сертифікації, забезпечення відповідних організаційно-технічних умов 

експлуатації [4].  

Захист інформації або інформаційну безпеку (ІБ) можемо представити як 

сукупність заходів і технічних засобів, спрямованих на недопущення 

неправдивих спотворень, знищення та незаконного використання інформації, 

що може завдати шкоди користувачеві. Найважливіша мета інформаційної 

безпеки - це надання безпеки системи в цілому, її захист і гарантія точності. 

Якщо вона модифікується або руйнується, то ці руйнування треба мінімізувати 

[3]. 

Розглянемо класифікацію можливих загроз для інформації (табл. 1).  

Таблиця 1 - Класифікація загроз для інформації [2-5] 

№ Загрози Методи боротьби 

1 Наслідки стихійних лих і 

техногенних катастроф 

Резервування апаратного забезпечення (дзеркальні 

файлові та web-сервери, географічно рознесені); резервні 

копії інформації 

2 Відмови обладнання Резервування апаратного забезпечення (з можливістю 

"гарячої" заміни); резервні копії інформації; вибір 

надійного постачальника апаратного забезпечення; 

вчасна профілактика та ремонт апаратного забезпечення 

3 Наслідки помилок 

проектування системи 

захисту 

Залучення ліцензованих спеціалістів (ліцензіатів) для 

побудови та експертизи системи захисту; обов‘язкова 

експертиза проекту; періодичний аудит системи захисту 

4 Наслідки помилок 

персоналу 

Ретельне підбирання персоналу; навчання персоналу; 

створення системи адміністративних стягнень за 

порушення; створення позитивного мікроклімату в 

колективі 

5 Навмисні дії порушників Залежно від способу дій 
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Маючи обґрунтовані надії на стійкість системи захисту інформації, краще, 

все ж таки, пам‘ятати основне правило захисту інформації: жодна система 

захисту не може довгий час протистояти цілеспрямованим діям озброєного 

сучасними технологіями кваліфікованого порушника. 

Сьогодні, кожне підприємство повинно відноситись до  процесу захисту 

інформації максимально. Широке впровадження комп'ютерів в усі види 

діяльності, постійне нарощування їхньої обчислювальної потужності, 

використання комп'ютерних мереж різного масштабу привели до того, що 

загрози втрати конфіденційної інформації в системах обробки даних стали 

невід'ємною частиною практично будь-якої діяльності. Політика безпеки 

залежить від багатьох чинників, а саме: від рівня секретності та властивостей 

інформації, яка підлягає захисту; від конкретної технології обробки інформації; 

від технічних та програмних засобів, що використовуються організацією; від 

розташування організації; інших чинників, які уточнюються на етапі розробки 

політики безпеки. Політика безпеки повинна враховувати сучасний стан та 

найближчі перспективи розвитку інформаційних технології, мету, завдання, 

правові основи експлуатації, режими функціонування об‘єктів, містити аналіз 

загроз безпеці та способи їх реалізації. Основні положення таких документів 

повинні розповсюджуватися на усі структурні підрозділи організації, а також на 

інші організації, які взаємодіють з основною організацією як постачальники або 

споживачі інформаційних ресурсів [4]. 

Залежно від можливих порушень у роботі системи та загроз 

несанкціонованого доступу до інформації численні види захисту можна 

об'єднати у такі групи [4-6]: морально-етичні, правові, адміністративні 

(організаційні), технічні (фізичні), програмні.  

Морально-етичні засоби. До цієї групи належать норми поведінки, які 

традиційно склались або складаються з поширенням ПК, мереж і т. ін. Ці норми 

здебільшого не є обов'язковими і не затверджені в законодавчому порядку, але 

їх невиконання часто призводить до падіння авторитету та престижу людини, 

групи осіб, організації або країни. 
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Правові засоби захисту — чинні закони, укази та інші нормативні акти, які 

регламентують правила користування інформацією і відповідальність за їх 

порушення, захищають авторські права програмістів та регулюють інші 

питання використання IT. 

Адміністративні (організаційні) засоби захисту інформації регламентують 

процеси функціонування, використання її ресурсів, діяльність персоналу, а 

також порядок взаємодії користувачів із системою таким чином, щоб 

найбільшою мірою ускладнити або не допустити порушень безпеки. 

Засоби фізичного (технічного) захисту інформації — це різного роду 

механічні, електро- або електронно-механічні пристрої, а також спорудження і 

матеріали, призначені для захисту від несанкціонованого доступу і викрадень 

інформації та попередження її втрат у результаті порушення роботоздатності 

компонентів системи, стихійних лих, саботажу, диверсій і т. ін.  

Програмні засоби захисту забезпечують ідентифікацію та аутентифікацію 

користувачів, розмежування доступу до ресурсів згідно з повноваженнями 

користувачів, криптографічний захист інформації, захист від комп'ютерних 

вірусів тощо. Програмні засоби захисту інформації можна поділити на системні 

та прикладні програми, призначені для захисту інформації, що передається по 

телекомунікаційним каналам, зберігається в базах даних і на інформаційних 

носіях. 

Найчастіше програмні засоби захисту інформації застосовують для 

виконання таких процесів як ідентифікація й автентифікація користувачів, 

розмежування доступу користувачів до інформаційної мережі, парольний 

захист і перевірка повноважень, шифрування інформації, а також її захист від 

несанкціонованих змін, зчитування, копіювання [5]. 

Найбільшу увагу розробники й користувачі сьогодні приділяють 

програмним засобам захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних 

ресурсів і особливо до мережі Інтернет. Організаційні, технологічні й апаратні 

методи захисту, як правило, не можуть бути здійснені без програмної 

складової. При цьому слід мати на увазі, що вартість здійснення багатьох 

https://www.wiki.uk-ua.nina.az/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
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програмних системних рішень із захисту інформації суттєво перевищує за 

затратами апаратні, технологічні й організаційні рішення. Іншими недоліками 

програмних засобів захисту інформації є використання ресурсів системи, що 

призводить до зниження її ефективності, принципова можливість обходу такого 

захисту або його злочинної зміни в процесі експлуатації [6]. 

Найпоширенішими прикладами програмних засобів захисту інформації є 

такі: система контролю і управління доступом; антивірусні програми; 

шифрувальне програмне забезпечення; мережевий екран; система виявлення 

вторгнень; керування записами; пісочниця; система управління інформаційною 

безпекою; SIEM. 

Таким чином, захист інформації не обмежується технічними методами. 

Проблема є значно ширшою. Основний недолік захисту - люди, і тому 

надійність системи безпеки залежить в основному від відношення до неї. Крім 

цього, захист повинен постійно вдосконалюватися разом з розвитком 

комп'ютерної мережі. 

У цей час узагальнена теорія безпеки інформації поки не створена. 

Застосовувані на практиці підходи й засоби нерідко страждають істотними 

недоліками й не мають оголошену надійність. Тому необхідно володіти 

достатньою підготовкою й кваліфіковано орієнтуватися у всьому спектрі 

питань забезпечення інформаційної безпеки, розуміючи їх комплексний і 

взаємообумовлений характер. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС 

У статті розглянуто сутність інформаційних систем. Надано 

характеристику туристичного бізнесу. Зосереджено увагу на особливостях 

використання інформаційних систем для туристичного бізнесу. Проведений 

аналіз видів інформаційних систем в туризмі. Запропоновано шляхи 

удосконалення процесу впровадження сучасних інформаційних систем для 

підвищення результативності підприємств.  

Ключові слова: інформаційні системи, туристичний бізнес, результативність, 

ефективність, програмне забезпечення. 

Однією з динамічних та масштабних галузей економічної сфери є туризм. 

У сучасному світі туризм - це багатогранне явище, тісно пов'язане з 

економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, 

спортом та іншими науками. Однак, жодна з них не може повністю і вичерпно 

схарактеризувати його як об'єкт власних досліджень і жоден з існуючих 

соціально-економічних інститутів не в змозі самостійно розв'язати комплекс 

його проблем. Сьогодні, туризм, відчув на собі вплив пандемії та війни. Багато 

підприємств призупинили свою діяльність. Ті хто залишився думають про 

подальший розвиток та вихід з кризи. Залучення до світового туристичного 
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простору України вимагає нових підходів в організації та управлінні 

туристичним бізнесом. Інтеграція в існуючі міжнародні туристичні процеси та 

конкуренція на світовому туристичному ринку можливі лише за допомогою 

використання усіх можливостей країни та регіонів, а також їх ресурсів. 

Необхідне залучення окремих підприємств різних видів діяльності через 

ефективне застосування інновацій у галузі туризму, реалізацію основних 

положень стратегії сталого розвитку та інвестицій [7]. Для збору інформації, 

аналізу та обробки необхідно використовувати інноваційні технології, сучасні 

інформаційні системи. Актуальність дослідження та оцінка ефективності 

заходів щодо виходу з кризи підприємствами туристичної галузі з 

використанням інформаційних систем наразі посідає одне з головних місць. 

Мета : аналіз ролі інформаційних систем у введені сучасного туристичного 

бізнесу.  

Питаннями впровадження інформаційних систем для управління 

підприємствами туристичної галузі займаються такі науковці: Л. Агафонової, В. 

Азара, В. Безносюка, М. Біржакова, Є. Богданова, Валентюк, М.Волошина, П. 

Гамана, В. Євдокименка, І. Зоріна, Т. Кисельова, М. Крачила, Р. Ларіна, О. 

Любіцевої,  Н. Раскіна, Дж. Суорбрукера, В. Федорченка, Д. Флетчера, В. 

Цибуха та ін. hb 

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і 

впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 

обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. 

Враховуючи динаміку розвитку інформаційних технологій, невизначеність 

ступеня їх впливу на ефективність функціонування туристичних підприємств, 

актуальним є здійснення комплексного дослідження застосування 

інформаційних технологій в управлінні суб'єктами туристичного підприємства 

в умовах інформаційного суспільства [2]. Так, успішні інноватори туризму 

своїм досвідом доводять, що створення і впровадження інновацій є запорукою 

виживання в найжорстокішій конкуренції в умовах сьогодення.  



125 

Особливості туристичної діяльності нетипові для інших сфер. Переважно 

виділяють два різновиди туристичних підприємств [6]:  

1) туристичні оператори (туроператори) - організація, що займається 

комплектацією турів і формуванням комплексу послуг для туристів 

(розробленням), просуванням і реалізацією турів. 

2) туристичні фірми (турфірми). Турфірми (турагентства) фактично не 

мають розвиненої інфраструктури інформаційної системи через незначну 

кількість робочих місць. Здебільшого типова турфірма має у розпорядженні 

декілька комп‘ютерів із виходом в Інтернет-мережу від місцевого провайдера, 

які іноді обслуговуються системним адміністратором (або без регулярного 

обслуговування) [6]. 

У всіх сферах людської діяльності існує специфіка щодо застосування 

інформаційних технологій, яка переважно й визначає вимоги до інформаційної 

системи управління, її апаратної, програмної та організаційної частин.  

Туристична сфера є інформаційно насиченою, тому для забезпечення 

якісного рівня її управління необхідно використовувати сучасні інформаційні 

технології. У діяльності туристичних підприємств знайшли широке 

застосування інформаційні системи менеджменту, які забезпечують 

необхідною інформацією для прийняття управлінського рішення. Інформаційні 

системи менеджменту включають як спеціалізовані, так і програмні продукти 

загального призначення [1]. 

Інформаційні системи в туризмі – це система методів і способів передачі і 

обробки інформації на основі використання технічних засобів, що можуть 

застосовуватись при управлінні підприємствами сфери туризму, а саме: 

обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, 

органами державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин тощо 

[3].  

Інформаційна система включає такі підсистеми, як [4]:  

1) технічна підсистема, представлена технічними засобами, які дають 

змогу виконати технічні функції ІС для користувача;  
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2) програмна підсистема, представлена програмними продуктами, які 

дають змогу виконати функції обробки інформації, її аналізу та ін.;  

3) організаційна підсистема, представлена працівниками, що здійснюють 

операції, які не здійснюються, або не можуть бути здійснені за допомогою 

інших підсистем, а також відповідають за їх нормальне функціонування. 

На ринку сьогодні є більше десятка систем автоматизації управління 

туристичними підприємствами. Представлені на ринку інформаційних 

технологій комп'ютерні програми автоматизації роботи туристичної індустрії 

мають різні можливості. Сьогодні за умов невизначеності, стохастичності 

зовнішнього середовища необхідною властивістю турфірми виступає її 

здатність до адаптації. Висока надійність і забезпечення стійкості - один із 

фундаментальних принципів її функціонування. З урахуванням конкретних 

умов для кожного туристичного підприємства необхідно розробляти і 

впроваджувати комплексні автоматизовані системи, що концентрують у собі 

сукупність організаційних, режимних, технічних і інших можливостей, 

спрямованих на досягнення достатнього рівня економічної ефективності й 

безпеки ведення бізнесу [6].  

Сьогодні на ринку програмного забезпечення пропонується цілий перелік 

різної функціональної можливості інформаційних систем [2]:  

1) повноцінні комплексні системи ERP-класу;  

2) системи для роботи з клієнтами CRM;  

3) хмарні рішення для ERP та CRM (на основі інтернет, та мобільних 

технологій) та інші рішення. 

На рисунку 1 наведемо види інформаційних технологій. 

За змістом інноваційні технології поділяють на інформаційні, 

організаційно-управлінські, технологічні, технічні. Аналіз сучасного стану 

туристичної сфери свідчить про масштабність використання новітніх 

інформаційних технологій, зокрема мобільного інтернету, електронних 

каталогів з пропозиціями відпочинку, електронних систем бронювання, 

соціальних інформаційних мереж, електронних систем продажу авіаквитків, 

інтернет-реклами, зручних платіжних систем тощо 
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Рисунок 1 – Види інформаційних технологій [1-4] 

 

На сучасному етапі більше 80% продажів турпродукту реалізовуються 

через електронну комерцію і використовують комп'ютерні системи 

резервування CRS (Computer reservations system), які створили передумови для 

розвитку глобальних систем бронювання. Нині до глобальних належать чотири 

основні системи бронювання: Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan. Для 

Amadeus та Galileo – це передусім Європа, для Sabre та Worldspan – Америка 

[5]. 

Конкретними прикладами застосування в туризмі інноваційних цифрових 

технологій є використання: багатофункціональних мобільних пристроїв, 

штучного інтелекту, роботів, чатів, чат ботів та ін. Раніше, вирушаючи в 

подорож турист екіпірувався великою кількістю різноманітних гаджетів: 

годинник, компас, путівник, мапа, фотоапарат, плеєр , відеокамера, 

радіоприймач, настільні ігри, преса, ручка або олівець, записна книжка, 

щоденник (для ділових людей), калькулятор. Сьогодні все це і багато іншого 

знаходиться в одному пристрої – смартфоні [3]. 

Найбільш розповсюдженими в діяльності вітчизняних туристичних 

підприємств є спеціалізовані програмні продукти: ―Мастер-тур‖, ―САМО-Тур‖, 

―САМО-турагент‖, ―Turwin‖, "Парус-Турагентство", саме вони спрямовані в 

першу чергу на вирішення завдань управління та мають такі переваги: 
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зниження витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів туристичних 

підприємств; гарантоване виконання замовлень у необхідному обсязі та в 

зазначені строки; забезпечення якості туристичного продукту через якість 

виробничих і управлінських технологій [7]. 

Креативний підхід до формування та розвитку інформаційних систем 

управління туристичним підприємством стосується багатьох аспектів його 

діяльності: сфери туризму, яка за своєю суттю має креативний характер; 

складник ІТ-креативу, який стосується інноваційних рішень у межах 

інформаційної системи управління туристичним підприємством, які дають 

змогу підвищити ефективність його роботи та виділитися серед конкурентів; 

складник системи менеджменту (особливо маркетингового менеджменту), який 

відповідає за розроблення унікальної стратегії туристичного підприємства, його 

маркетингових програм, формування його іміджу, чіткого виділення 

конкурентних переваг тощо [8]. 

Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, 

оскільки прямо пов'язаний із підвищенням ефективності роботи як кожного 

туристичного оператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. 

Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, 

програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів 

туристичного бізнесу - сьогодні не просто питання лідерства і створення 

конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому. 

Результат впровадження комп'ютерних інформаційних технологій - економія 

часу спеціалістів. Єдиним способом отримання відчутного ефекту від економії 

часу - перетворення цього часу на досягнення.  
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Робота присвячена обґрунтуванню і розробці теоретико-методологічних 

положень та практичних рекомендацій з питань формування маркетингової 

концепції управління розвитком підприємств. Окреслено напрями 

удосконалення збутової та цінової політики підприємств на основі 

використання маркетингових інструментів, що дасть можливість 

забезпечити підвищення гнучкості в системі управління. 
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Маркетингова діяльність є одним з інструментів управління, що має 

потенціал для посилення позицій підприємств як на внутрішньому, так і на 

http://narodna.pravda.com.ua/travel/5b5f15f4d5bbb/
http://www.sciencedirect.com/
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зовнішньому ринках. Одним з напрямів якісного зростання підприємств є 

активізація важливої складової загального управління підприємствами - 

управління маркетинговою діяльністю, коли підприємства прагнуть 

оптимізувати насамперед внутрішні процеси та посилити завдяки цьому власні 

позиції на ринках збуту. 

Створенню та просуванню маркетингових інструментів присвячено праці 

Ілляшенко, С.М., Ілляшенко Н.С., Красовською О.Ю.,  Мних О.Б.,                     

Петриняк А.Я. та ін. Однак питання формування маркетингових інструментів 

висвітлено недостатньо повно. Здебільшого маркетингові інструменти 

розглядаються як елементи комунікаційної або товарної політики підприємства 

разом з іншими  складовими. Недостатньо представлені дослідження, 

присвячені формуванню та розвитку маркетингових інструментів промислових 

підприємств на українському ринку. 

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад і 

практичних рекомендацій щодо управління розвитком промислових 

підприємств на основі використання маркетингового інструментарію.   

Маркетингову діяльність підприємства будемо розглядати у 

співвідношенні з процесом економічного розвитку як інструмент для ухвалення 

оптимальних управлінських рішень. До функціональних аспектів 

маркетингового управління підприємств науковці відносять: планування 

стратегії підприємства, формування маркетингових заходів та  організацію 

певної управлінської структури маркетингового менеджменту, формування 

комунікативних зв‘язків з клієнтами та споживачами, контроль за реалізацією 

концепції підприємства [1]. 

В умовах посилення конкуренції, розвитку нових маркетингових 

технологій, важливою складовою формування маркетингової концепції  

управління розвитком підприємств є оцінка маркетингового потенціалу. 

Методика оцінки маркетингового потенціалу підприємств повинна 

ґрунтуватись на оцінці сукупності наявних маркетингових ресурсів та 

маркетингових можливостей кожного суб‘єкта господарювання, що дасть 

можливість забезпечити підвищення гнучкості в системі управління на основі 

визначення потреб споживчого ринку в контексті маркетингової концепції 

управління розвитком бізнесу [4]. 
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Враховуючи накопичений зарубіжний і вітчизняний досвід вдосконалення 

управління та розробки напрямів розвитку на основі маркетингу можна 

запропонувати методику, що має в своїй основі такі основні етапи:  

– комплексний аналіз ринкової кон‘юнктури;  

– прогнозування ринкової кон'юнктури продукованої продукції.  

Управління розвитком на основі маркетингу покликане сприяти 

збільшенню виробництва та обсягів продажу. Адже, збільшення попиту 

впливає на збільшення обсягів продажу, яким передує збільшення обсягу 

виробництва .  

Для аналізу внутрішнього ринку необхідно враховувати державні й 

регіональні програми підтримки підприємств, а також темпи розвитку 

економіки країни і попит споживачів основної продукції.  

Аналізуючи кон‘юнктуру зовнішнього ринку важливо враховувати митні й 

міжурядові обмеження та антидемпінговий захист різних країн [2]. 

Розглянемо маркетингові інструменти та визначимо основні показники, які 

будуть враховані при формуванні маркетингової концепції управління 

діяльністю підприємства.  

I. Техніко-економічний аналіз продукції, що продукується здійснюється з 

метою визначення розвитку спеціалізації підприємства, а також 

перспективності і вигідності виробництва окремих видів продукції. Такий 

аналіз проводиться за кожним видом продукції, охоплюючи такі аспекти, як: 

 номенклатура, асортимент, тип розміру продукції, що продукується; 

  обсяг виробництва і структура товарної продукції підприємства;  

 виробнича потужність підприємства з випуску кожного виду продукції та 

рівень її використання;  

 рівень її якості і конкурентоспроможності (рівень сертифікації);  

 трудомісткість і тривалість виробничого циклу (у динаміці у міру 

вдосконалення техніки і технології виробництва);  

 собівартість, ціна, прибуток на одиницю продукції та рентабельність; 

  ефект масштабу виробництва для кожного виду виробництва тощо. 

II. Аналіз економічного потенціалу підприємства й ефективності його 

використання пропонується оцінювати на основі таких видів ресурсів і 

відповідних показників:  
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– основного капіталу й ефективності його використання;  

– обігового капіталу й ефективності його використання;  

– трудових ресурсів і ефективності їх використання; 

 – маркетингового потенціалу та ефективності використання 

маркетингових інструментів.  

III. Аналіз ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства. 

Результатом діяльності будь-якого підприємства є його товарна продукція, яка 

при ефективному її виробництві й збуті забезпечує йому прибуток. У цьому 

напрямі доцільно розглядати такі показники:  

– обсяг реалізованої продукції в натуральному й вартісному вимірі в 

цілому по підприємству і за видами товарів; 

 – прибуток від реалізації продукції (у тому числі за видами продукції);  

– структура виторгу й прибутку по видах продукції (у %); 

 – показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність 

обігу, рентабельність власного капіталу і ін.).  

IV. Аналіз інноваційної діяльності підприємства.  

 система показників, що визначає інноваційні (перспективні) можливості 

підприємства;  

 витрати на інноваційну діяльність підприємства і їх ефективність;  

 кількість нових використовуваних технологій у маркетинговій діяльності 

підприємства.  

V. Аналіз фінансового стану підприємств. Система показників, що 

визначають фінансовий стан підприємства, оцінює рівень його фінансової 

самостійності, здатності раціонально використовувати позиковий і залучений 

капітал, підтримувати необхідний рівень ліквідності (платоспроможності), а 

також проводити ефективну дивідендну політику. Такими показниками є:  

– коефіцієнт концентрації власного капіталу;  

– коефіцієнт покриття;  

– коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

 – дивіденди на 1 акцію;  

– частка прибутку, що направляється на виплату дивідендів тощо. 

Проблема розвитку підприємств на практиці зводиться до розробки 
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комплексу заходів, що дозволяють підвищити ефективність виробничо-

господарської діяльності й зміцнити ринкові позиції. Проблема підвищення 

конкурентної переваги може бути здійснена на основі розробки збутової 

(товарної) і цінової політики підприємства. 

Напрями вдосконалення збутової політики підприємств на основі 

маркетингових інструментів розділяються на два напрями, кожен з яких має 

власну систему заходів (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основні напрями удосконалення збутової та цінової політики 

підприємств на основі маркетингових інструментів 
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У сфері товарного виробництва:  

1. Розширення номенклатури та 

асортименту відносно попиту споживачів;  

2. Сертифікація продукції за міжнародними 

стандартами;  

3. Фінансування науково-дослідних 

розробок;  

4. Оптимізація обсягів виробництва. 

У сфері просування продукції:  

1. Розширення географії постачання 

продукції;  

2. Систематичне проведення маркетингових 

досліджень;  

3. Стимулювання збуту на підставі 

регулярних або накопичувальних знижок;  

4. Систематичне оновлення сайту 

підприємства;  

5. Публічність та прозорість підприємства 

за рахунок публікації статей та 

інформаційних матеріалів;  

6. Оцінка ефективності заходів із активізації 

збутової політики;  

7. Участь у конференціях, симпозіумах. 

1. Удосконалення системи 

розрахунків по відношенню до 

стратегічного розвитку 

підприємств з використанням 

альтернативи можливих цін; 

 2. Оцінка системи знижок за 

рахунок прогнозування 

зниження витрат;  

3. Дослідження зростання 

витрат у співвідношенні із 

зростанням цін на основну 

продукцію та рівень інфляції;  

4. Оцінка структури та 

можливостей зниження 

собівартості продукції за 

рахунок проведення 

організаційних заходів; 

 5. Аналіз змін та тенденцій 

світових цін на основні види 

продукції. 
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– вдосконалення виробництва; 

– вдосконалення просування продукції на ринок.  

Удосконалення збутової політики підприємств у сфері товарного 

виробництва передбачає:  

1. Розширення номенклатури та асортименту;  

2. Сертифікація продукції за міжнародними стандартами;  

3. Фінансування науково-дослідних розробок;  

4. Оптимізація обсягів виробництва.  

У сфері просування продукції: 

 1. Розширення географії постачання продукції;  

2. Систематичне проведення маркетингових досліджень;  

3. Стимулювання збуту на підставі регулярних або накопичувальних 

знижок;  

4. Систематичне оновлення сайту підприємства;  

5. Публічність та прозорість підприємства за рахунок публікації статей та 

інформаційних матеріалів;  

6. Оцінка ефективності заходів із активізації збутової політики;  

7. Участь у презентаціях. 

Удосконалення цінової політики підприємств передбачає:  

1. Удосконалення системи розрахунків по відношенню до стратегічного 

розвитку підприємств з використанням альтернативи можливих цін;  

2. Оцінка системи знижок за рахунок прогнозування зниження витрат;  

3. Дослідження зростання витрат у співвідношенні із зростанням цін на 

основну продукцію та рівень інфляції;  

4. Оцінка структури та можливостей зниження собівартості продукції за 

рахунок проведення організаційних заходів;  

5. Аналіз змін та тенденцій світових цін на основні види продукції.  

Удосконалення функціональних аспектів маркетингового управління 

підприємств в контексті концепції їх розвитку дасть можливість покращити 

маркетингову діяльність на підприємстві та вплине на збільшення реалізації 

продукції в умовах сьогодення. Вдосконалення управління та розробки 

напрямів розвитку підприємств потребує використання узагальненого 
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алгоритму розробки маркетингової концепції управління розвитком 

підприємства, який включає комплексний аналіз фінансовоекономічної 

діяльності, обґрунтування стратегії розвитку, маркетингові дослідження 

ринкової кон‘юнктури і прогнозування, розробку збутової та цінової політики 

підприємства, впровадження маркетингової концепції управління розвитком на 

основі сучасних маркетингових технологій. 
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оптимізація випуску продукції. 

На сьогодення існують великі інформаційні системи (ΕRΡ-системи), що 

мають в своєму складі модуль виробничого планування. Системи управління 

ресурсами підприємства (ΕRΡ) - це комп'ютерні системи, що автоматизують і 

повязують планування, виробництво, продаж та маркетинг компанії. ΕRΡ -

системи призначені для комплексної автоматизації (насамперед великих) 

підприємств. У своєму сучасному вигляді ERP-системи з'явилися на ринку в 90-

ті роки XX століття [1]. Оскільки інформаційні системи охоплюють не лише 

планування виробництвом, це означає, що для впровадження модуля 

планування виробництва підприємству буде потрібно вкласти інвестиції у весь 

контур програмних модулів, який буде запропоновано ΕRΡ -системою. Рішення 

про впровадження всієї ΕRΡ -системи може виявитися корисним на 

підприємстві за відсутності вже наявної корпоративної інформаційної системи і 

за наявності у впроваджуванної ΕRΡ -системі відповідних їй алгоритмів 

планування. Однак, у такому разі існує високий ризик того, що алгоритми, що є 

в цій системі, не зможуть врахувати особливості підприємства, і потенційні 

витрати на доопрацювання масивної системи виявляться значними.  

Мета: дослідження інформаційної системи, що надає інформацію для 

прийняття рішення про виготовлення виробу на етапі виробничого планування. 

Питання впровадження ERP-систем активно досліджують науковці за 

кордоном, адже рівень технічного оснащення в багатьох країнах сягнув 

небувалих висот. Створені дослідні інститути та видання, які займаються 

вивченням та аналізом статистичних даних, що стосуються систем планування 

ресурсів. Серед вітчизняних та зарубіжних учених ERP-системам присвятили 

свої наукові праці А.П. Борсуков, Є.М. Зуєва, І.В. Кальницька, Д.В. Карпова,                

Д. Любовіна, П. Михайлов, М. Попова, Ж.А. Пророчук, В.Я. Цвєтков,                       

О.В. Кириченко, В.А. Савенков, Ф. Джозеф, Лі Данг, Е.Дж. Умбл, Р. Рональд, 

Д. О'Лірі, Дж. Х'юнтон, Р. Постон та ін. Статистика показує, що більш ніж 

третина компаній, що купують відому корпоративну систему SΑΡ - це невеликі 

фірми з річним оборотом менше 200 млн. дол. [2]. 
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Додатковий недолік ΕRΡ - систем для процесу планування виробництва 

полягає в тому, що вони адаптовані під транзакційні методи обробки 

інформації (об'єднання декількох рутинних операцій в єдину дію) і мають 

архітектуру, організовану спеціально для відстеження діяльності усього 

підприємства, в той час як процес планування вимагає великої гнучкості та 

наявності системи підтримки прийняття рішення (наприклад, шляхом вибору з 

уже існуючих варіантів) [3]. Існують системи, підхід яких найбільше відповідає 

призначенню ΑΡS-систем, які є окремими програмними інструментами, що 

спеціалізуються виключно на виробничому плануванні та складанні розкладів 

[4]. Як приклад ΑΡS-системи може бути наведений розроблений відносно 

недавно програмний продукт freΡΡLe, що інтегрується з вільно поширюваними 

ΕRΡ -системами. В алгоритмі цього програмного продукту, як і в багатьох 

подібних системах, використовується евристичний підхід, однак побудова 

графіка проводиться без формування головного плану виробництва, що 

підходить для невеликих підприємств (переважно складальних), але призведе 

до неприйнятної великої тривалості розрахунків на виробах машинобудівного 

виробництва з великою кількістю рівнів вкладеності [5]. Типовий приклад 

ситуації, при якій підкреслюється ефективність застосування ΑΡS-систем – 

додаткове термінове замовлення на підприємствах, де вже сформована і 

виконується виробнича програма. За всієї привабливості виконання нового 

замовлення може призвести до серйозних наслідків: несвоєчасне виконання 

раніше прийнятих замовлень, збій в виробничих циклах і, нарешті, фінансові 

втрати для підприємства. У цьому випадку необхідно ухвалити рішення, чи 

погоджуватися на виконання замовлення від клієнта [6].  

Ведучими розробниками ΑΡS-систем є компанії SΑΡ ΑG, «Οracle», 

«Manhattan Αssociates», «i2 Technologies», IBS, «RedΡrairie», «Infor» і «JDA 

Software». У Росії застосування систем класу APS реалізується лише великими 

компаніями. Вибір тієї чи іншої інформаційної системи, як правило, 

обумовлений вимогами з боку бізнесу, до інформаційної підтримки процесів в 

ланцюгах поставок [7]. Інформаційні системи, що реалізують методологію 
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просунутого планування (AP & S) і інтегровані з великими ERP-системами 

(SAP, Oracle) дозволяють вирішувати велике коло планових завдань, та 

зазвичай створються самими розробниками самих ERP-систем (SAP Production 

Planning and Detailed Scheduling (PP / DS), Oracle Production & Distribution 

Planning), однак такі дуже системи дорогі та складні у використанні [8]. Окрім 

APS-систем, існують MES-системи, що містять крім планових даних також дані 

про фактичне виконання розкладу. У таких умовах стає доступна функція 

оперативного перепланування. Окрім того, MES-системи зазвичай оперують не 

одним або двома критеріями побудови розкладу, а й кількома десятками, що 

дозволяє  диспетчеру цеху будувати розклад з урахуванням різних виробничих 

ситуацій [9, 10]. При побудові оперативного виробничого плану в MES-

системах використовуються методи обчислюваних пріоритетів, завдяки чому 

деталі, що очікують початку обробки на конкретному верстаті, можуть 

змінювати свою чергу, що досягається в MES корекцією поточного розкладу зі 

зміненими значеннями пріоритетів [11]. Рівень MES-системи управління 

виробництвом можна реалізувати способом, що є системою організації 

виробництва, у якому предмети праці, які потрапляють на наступну 

технологічну операцію з попередньо. за мірою необхідністю, як це показано на 

рис. 1. Така система носить назву «витягуюча» система. Ця система заснована 

на «витяганні» предмету праці наступної операції з попередньої тоді коли, 

наступна операція готова до роботи. Тобто коли в ході однієї операції 

закінчується обробка одиниці продукції, надсилається сигнал-вимога на 

попередню. Планування в технологічному ланцюгу ведеться у напрямі, ходу 

технологічного процесу, відштовхуючись від запланованого до кінця періоду 

обсягу випуску кінцевих виробів.  
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Рисунок 1  Схема рівнів керуваня виробницством 

 

Так для механоскладального виробництва при використанні «витягаючої» 

системи керування виконується розрахунок та створення на його основі 

оборотних заділів на всіх дільницях технологічного процесу. Значення цих 

заділів визначається середньою потребою в виробах на короткий термін – від 

місяця до трьох. Процесом виготовлення керує центральний орган, який 

формує графік складання кінцевих виробів та відправляє його на головну 

дільницю складання. Головна дільниця складання, згідно представленого 

графіку, відбирає необхідні для складання напівфабрикати (деталі, вузли, тощо) 

з попередніх дільниць та складів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Структурна схема системи керування 
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Керування виробництвом за допомогою «витягаючої» системи дозволяє 

керувати не тільки виробництвом в цілому, а й конструкторською та 

технологічною підготовкою виробництва, матеріальними об'єктами та 

ресурсами задіяними в оперативному плануванні. Тобто створюється єдиний 

інформаційний простір, який підтримується існуючими інформаційними 

технологіями, що забезпечують: реінжиніринг процесів виробництва та 

технологічної підготовки виробництва, опис та візуальне представлення 

структури виробу, керування процесами виробництва та його технічної 

підготовки. 

Таким чином, було проаналізовано існуючі підходи до автоматизації 

процесу виробничого планування, мають свої переваги і недоліки. Подібний 

аналіз дозволяє зробити вибір тих підходів, які в більшій мірі можуть врахувати 

особливості кожного конкретного автоматизованого машинобудівного 

підприємства. 
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Упрaвлінський oблік – вихідний вaжливий eлeмeнт систeми кoнтрoлінгу. 

Цe прoцeс виявлeння, виміру, нaкoпичeння, aнaлізу, підгoтoвки і пeрeдaчі 

інфoрмaції упрaвлінськoму пeрсoнaлу з мeтoю викoристaння в систeмaх 

плaнувaння, oцінки і кoнтрoлю в сeрeдині підприємства [1].  

Упрaвлінський oблік oхoплює всі види oблікoвoї тa нeoблікoвoї 

інфoрмaції, які викoристoвуються для oпeрaтивнoгo упрaвління явищaми тa 

прoцeсaми. У сучaсних умoвaх  упрaвлінський oблік є aнaлітичнoю систeмoю 

фoрмувaння інфoрмaції, викoнуючи пeвні функції, виступaє як інфoрмaційний 

фундaмeнт упрaвління внутрішньoю діяльністю oргaнізaції, її стрaтeгією і 

тaктикoю. Oснoвнe йoгo признaчeння – цe aкумуляція інфoрмaції для ухвaлeння 

oпeрaтивних і прoгнoзних упрaвлінських рішeнь. 
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Прeдмeтoм упрaвлінськoгo oбліку є вирoбничa діяльність підприємствa в 

цілoму тa йoгo структурних підрoзділів.  

Oб'єктaми упрaвлінськoгo oбліку є [2]: 

- витрaти підприємствa і йoгo структурних підрoзділів; 

- рeзультaти гoспoдaрськoї діяльнoсті всьoгo підприємствa і йoгo цeнтрів 

відпoвідaльнoсті; 

- внутрішнє цінoутвoрeння, щo пeрeдбaчaє викoристaння трaнсфeртних 

цін; 

- бюджeтувaння – прoгнoз мaйбутніх фінaнсoвих oпeрaцій; 

- внутрішня звітність. 

Мeтoю упрaвлінськoгo oбліку є нaсaмпeрeд зaбeзпeчeння мeнeджeрів 

інфoрмaцією, щo нeoбхіднa для прийняття упрaвлінських рішeнь. 

Oснoвними зaвдaннями упрaвлінськoгo oбліку є: 

- зaбeзпeчeння кeрівництвa підприємствa інфoрмaцією прo кінцeві 

рeзультaти діяльнoсті для прийняття упрaвлінських рішень [3]; 

- відoбрaжeння рeзультaтів діяльнoсті oкрeмих нaпрaвлeнь діяльнoсті; 

- відoбрaжeння рeзультaтів діяльнoсті структурних підрoзділів, якими 

мoжуть бути відділи; 

- здійснeння кoнтрoлю нaд витрaтaми, шляхoм їхньoгo oбліку пo видaм тa 

цeнтрaм витрaт; 

- нaкoпичувaння стaтистики прo дoхoди тa витрaти підприємствa в 

кoнкрeтнoму рoзрізі тa виявлeння зaгaльних тeндeнцій; 

- здійснeння плaнувaння тa кoнтрoлю нaд викoнaнням бюджeту як 

oкрeмими цeнтрaми витрaт, тaк і підприємствa в цілoму; 

- вeдeння oпeрaтивнoгo oбліку рoзрaхунків з oкрeмими кoнтрaгeнтaми, між 

влaсними юридичними oсoбaми. 

Мета статті. Дослідження та порівняльний аналіз існуючих інформаційних 

технологій вирішення задач управлінського обліку для отримання оптимальних 

параметрів і вибору напрямків подальших досліджень. 
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Oблік нa сучaснoму підприємстві нeмoжливий бeз зaстoсувaння 

інфoрмaційних тeхнoлoгій. Прoцeс oбліку є дoсить трудoмістким і рaзoм з тим 

ризикoвим, бo нaвіть oднa пoмилкa мoжe стaти причинoю цілoгo ряду 

пoрушeнь і нeтoчнoстeй, щo вплинe нa гoспoдaрський прoцeс тa інфoрмaцію 

прo фінaнсoвo-мaйнoвий стaн підприємствa. Тoму нaрaзі aктуaльним є питaння 

спрoщeння тa мінімізaції ризику дaнoгo прoцeсу.  

Oдин з oснoвних шляхів вирішeння дaнoї прoблeми є aвтoмaтизaція 

систeми бухгaлтeрськoгo тa упрaвлінськoгo oбліку, звітнoсті, кoнтрoлю тa 

aудиту зa дoпoмoгoю сучaсних інфoрмaційних тeхнoлoгій.  

Дoсліджeнням цьoгo питaння зaймaлися ряд укрaїнських вчeних тaких як 

С.Л. Ивaхнeнкoв, Д.М. Мaрчeнкo, С.Ф. Гoлoв, Н.М. Мaлюгa, Ф.Ф. Бутинeць, 

O.М. Пeтрук, В.М. Жук, Г.В. Шeршньoвa, В.С. Тeрeщeнкo тa інші.  

Зaкoнoм Укрaїни «Прo бухгaлтeрський oблік тa фінaнсoву звітність в 

Укрaїні» пeрeдбaчeнo, щo підприємствo мoжe сaмoстійнo рoзрoбляти систeму і 

фoрми внутрішньoгoспoдaрськoгo (упрaвлінськoгo) oбліку, звітнoсті і 

кoнтрoлю гoспoдaрських oпeрaцій. Чaстинa систeми бухгaлтeрськoгo oбліку, 

щo зaбeзпeчує пoтрeби упрaвління в інфoрмaції – цe і є упрaвлінський oблік. 

Функції упрaвління тa інфoрмaція, щo зaбeзпeчує їх дію, дoзвoляють 

сфoрмулювaти функції упрaвлінськoгo oбліку, щo зoбрaжeні нa рис. 1. 

 

Рисунoк 1 – Функції упрaвлінськoгo oбліку 

 

Інфoрмaційнa функція пoлягaє в тoму щoб зaбeзпeчити кeрівників всіх 

рівнів упрaвління інфoрмaцією, якa нeoбхіднa для пoтoчнoгo плaнувaння, 

кoнтрoлю і прийняття oпeрaтивних упрaвлінських рішeнь. Кoмунікaційнa 

функція зaбeзпeчує фoрмувaння інфoрмaції, якa є зaсoбoм внутрішньoгo 

кoмунікaційнoгo зв'язку між рівнями упрaвління і різними структурними 
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підрoзділaми oднoгo рівня. Кoнтрoльнa функція пeрeдбaчaє oпeрaтивний 

кoнтрoль і oцінкa рeзультaтів діяльнoсті внутрішніх підрoзділів і підприємствa 

в цілoму в дoсягнeнні мeти. Прoгнoзнa функція пoлягaє в пeрспeктивнoму 

плaнувaнні тa кooрдинувaнні рoзвитку підприємствa в мaйбутньoму нa підстaві 

aнaлізу і oцінки фaктичних рeзультaтів діяльнoсті. 

З мeтoю aвтoмaтизaції бухгaлтeрськoгo, упрaвлінськoгo тa пoдaткoвoгo 

oбліку нa підприємствaх впрoвaджується прoгрaмa «1С: Бухгaлтeрія 8.2 для 

Укрaїни». 

Зa дoпoмoгoю прoгрaми мoжнa вeсти упрaвлінський oблік гoспoдaрськoї 

діяльнoсті дeкількoх oргaнізaцій. Oблік пo кoжній oргaнізaції мoжнa вeсти в 

oкрeмій інфoрмaційній бaзі. У тoй жe чaс прoгрaмa нaдaє мoжливість вeдeння 

упрaвлінськoгo oбліку дeкількoх oргaнізaцій в зaгaльній інфoрмaційній бaзі 

(причoму в рoлі oкрeмих oргaнізaцій мoжуть виступaти індивідуaльні 

підприємці). Цe зручнo, якщo гoспoдaрськa діяльність цих oргaнізaцій тіснo 

зв'язaнa між сoбoю: мoжнa викoристoвувaти зaгaльні списки тoвaрів, 

кoнтрaгeнтів, прaцівників, склaдів (місць збeрігaння) і т.д., a oбoв'язкoву 

звітність фoрмувaти рoздільнo. 

У ході порівняння деяких інформаційних технологій вирішення задач 

управлінського обліку був визначений перелік мінімальних вимог якими 

повинна бути наділена ця технологія для успішного вирішення поставлених 

задач. 
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технології як переваги, яка дає бізнесу інновацію. Визначено вплив 
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У сучасних умовах ефективне управління взаємозв‘язками з клієнтами 

являє собою цінний ресурс організації. Сьогодні ринок змінюється і залучення 

нових клієнтів змінюється в бік утримання існуючих, шляхом формування 

споживчої лояльності. Задоволення потреб клієнтів для підприємства стоять на 

першому місці. В бізнесі стає все більше необхідність до клієнтоорієнтованого 

підходу. Для підвищення ефективності управління взаємозв‘язками з клієнтами 

необхідно впроваджувати інформаційні системи, що й обумовлює актуальність 

обраної теми. Передові інформаційні системи та технології впливають на всі 

сфери людського життя. Це наслідок загального зростання інформаційних 

потреб та розвитку галузі інформаційних послуг [1-2]. 

Мета статті полягає в з‘ясуванні значення інформаційних систем 

управління взаємозв‘язками з клієнтами в аграрному бізнесі.  

Теоретичні аспекти проблеми інформаційного забезпечення управління 

взаємозв‘язками з клієнтами в аграрних формуваннях знайшли своє 

відображення у працях відомих учених-економістів, серед яких такі 

дослідники, як: Л. Бріюлен, Л. Вейс, В. Дрейзін, Я. Тінберген, К. Шенон,                    

Н. Фауст, Л. Янг, Л. Янсен. Болотов, Д. Войтюк, В. Галушко, В. Година,                       

В. Глушков, О. Гудзинський, О. Гудзь, С. Кондрашов, В. Клочан, М. Кропивко, 

І. Литвин, В. Мєдвєдєв, Є. Міхеєв, Г. Підлісецький, М. Родін, В. Ситник,                   

А. Скрипник, О. Фурдичко, О. Шульга та ін.  

Аграрні підприємства з переходом до ринкового механізму 

господарювання потребують сучасних підходів до вирішення проблем 

результативного впровадження ефективних методів управління. 

Сільськогосподарські підприємства багато в чому залежать від існуючої 

сукупності відносин власності й форм підприємницької діяльності, 

коопераційних та інтеграційних зв‘язків, рівня концентрації і спеціалізації 

виробництва, появи нових за масштабами, формами і зв‘язками ринків товарів, 

послуг і ресурсів, а також від ефективності управління ними. Підприємства 

розуміють, що в конкурентній боротьбі можна виграти завдяки впливу та 

реакції клієнтів. Тому, управління взаємозв‘язками з клієнтами повинно 
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відбуватися щодня, щохвилини. Взагалі, Сustomer relationship 

management (CRM), - поняття, що охоплює концепції, котрі використовуються 

компаніями для управління взаємовідносинами зі споживачами, включаючи 

збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів 

та інформації про взаємовідносини з ними [1]. 

Терміном CRM визначають, як правило, не тільки інформаційні системи, 

що містять функції управління відносинами з клієнтами, а й саму стратегію 

орієнтації на клієнта. Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб об‘єднати різні 

джерела інформації про клієнтів, продажі, відгуки на маркетингові заходи, 

ринкові тенденції [4]. 

Принципи системи управління взаємозв‘язками з клієнтами полягають в 

наявності єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент доступні усі 

відомості про усі випадки взаємодії з клієнтом; синхронізації управління 

множинними каналами взаємодії; постійному аналізі зібраної інформації про 

клієнтів та прийняття відповідних організаційних рішень – наприклад, 

«сортування» клієнтів на основі їхньої значимості для компанії. 

Завдяки використанню автоматизації управління взаємозв‘язками з 

клієнтами підприємство отримує можливості швидкого доступу до актуальної 

інформації про клієнтів; оперативності обслуговування клієнтів та проведення 

операцій; формалізації схем взаємодії з клієнтами, автоматизація 

документообігу; швидкому отримані всіх необхідних звітних даних та 

аналітичної інформації; зниженню операційних витрат менеджерів; контролю 

роботи менеджерів; управлінню  бізнес-процесами; управлінню контактами, 

історія взаємодії з клієнтами; автоматизації документообігу; можливістю 

роботи через мережу; імпорт контрагентів з інших баз та ін. 

Основна ціль впровадження CRM-системи на підприємстві – це створення 

системи по залученню нових клієнтів та підтримці взаємовідносин із уже 

існуючими клієнтами. Через CRM-систему проходить повний цикл роботи з 

клієнтом від початку перемовин із замовником та виявлення потреби до 

виставлення комерційної пропозиції та рахунку на оплату [5]. 
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Сучасний бізнес все більше впроваджує складні технології для підвищення 

ефективності. Сільське господарство, як складна і багаторівнева галузь, вимагає 

більш ретельного вибору CRM для автоматизації та управління підприємством. 

На світовому ринку CRM-систем існує декілька постачальників, що займають 

найбільш серйозні позиції у цьому сегменті. У 2021 році на 10 провідних 

постачальників програмного забезпечення CRM припадало близько 51% 

світового ринку CRM-додатків. Серед них: Salesforce, Oracle, SAP, Microsoft та 

інші (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Основні постачальники CRM-систем, їх частки на світовому 

ринку за 2018-2021 роки [2] 

 

Оскільки час для аграріїв має важливе значення, співробітникам всіляко 

допомагає ―розумний‖ календар. Система слідкує за часом посівних, періодами 

внесення добрив, жнивами та збором різних культур. На основі детальної та 

структурованої інформації з бази даних, співробітники компанії завчасно 

отримують оповіщення про наближення важливих подій а також перелік 

клієнтів, яким можуть бути цікаві пропозиції [5]. 
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Також левову частку завдань з автоматизації у аграрному бізнесі займає 

робота із документами: їхнє створення, заповнення, погодження та обмін. За 

умовами технічного завдання усі такі процеси замовника відбуваються 

автоматично. Система сама формує документи на основі інформації з CRM, 

надсилання на погодження керівником відбувається у один клік і стільки ж 

потрібно відповідальному, аби погодити чи відправити на доопрацювання 

документ. За статистикою, час роботи з договором після впровадження 

скоротився у 12 разів, актом — у 18. Це безумовно розвантажує робочий час 

співробітників та дозволяє виконати більше завдань [3]. 

Серед додатків для бізнесу у аграрній сфері, є доступними наступні 

програмні забезпечення: офісні пакети OpenOffice чи LibreOffice, програми для 

управління проектами OpenProj або GanttProject, пакети статистичного аналізу 

PSPP чи OpenStat2 та інші. Веб-сервіс — ідентифікована веб-адресою 

програмна система зі стандартизованими інтерфейсами.  

Для підприємств сільського господарства корисні [1-8]:  

1. Пошукові сервіси по спеціалізованих порталах, каталогах підприємств, 

публікаціях рейтингів та результатах опитування. Сервіс Google Alerts здатний 

відстежувати тематичні новини та відправляти підбірки на електронну пошту. 

Google Trends можна використовувати для моніторингу та аналізу запитів 

користувача про бренд чи товар.  

2. Сервіси електронних розсилок (E-mail чи SMS) призначені для 

формування бази даних адрес та здійснення інформаційних розсилок. Так, 

сервіс Streak дозволяє перетворити Gmail скриньку в CRM-підсистему 

відстеження контактів.  

3. Он-лайн офіс на основі документів Google. Обмежені можливості з 

підготовки документів, розрахунків, презентацій та проектів компенсуються 

безкоштовним використанням та можливістю групової роботи з документами.  

4. SMM-маркетинг в соціальних мережах. Так, PromoRepublic надає 

інструментарій для автоматизації просування продукції в соціальних мережах.  

5. Обробка замовлень та збут. Сервіс Bitrix буде доречний для 
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фермерських господарств та невеликих приватних підприємств, як CRM-

система. Онлайн-платформа Agro Yard (https://agroyard.com.ua/) створена для 

проведення тендерів, закупівель та безготівкового розрахунку фермерських 

господарств, є також мобільна версія платформи. 

З метою повної підтримки взаємодії з клієнтами і прозорості діяльності на 

підприємстві можливе використання таких категорій інструментів, як CSS 

(Customer Service Support), SFA (Sales Force Automation) і EMA (Enterprise 

Marketing Automation), призначених для автоматизації відповідних функцій: 

CSS – автоматизації служби підтримки та обслуговування процесів (моніторинг 

замовлень, контроль сервісних служб, база даних клієнтів, автоматичне 

відстеження термінів контракту); SFA – автоматизації діяльності торгових 

представників (управління взаємодії з клієнтами, автоматизація замовлень, 

комерційних пропозицій, аналіз діяльності, прогноз продажу); EMA – 

автоматизації маркетингу (засоби аналізу цільової аудиторії, проведення 

маркетингової кампанії, прогноз поведінки визначених груп клієнтів) [6]. 

При правильному використанні CRM допоможе збільшити ефективність і, 

як наслідок, обсяги продажів. Як правило, ідея використання CRM системи 

належить власнику бізнесу, який хоче підвищити прозорість роботи 

менеджерів, оцінювати їх роботу з об'єктивної точки зору, на відміну від 

суб'єктивної думки, яку має керівник відділу продажів. Світовий ринок CRM-

систем постійно зростає. Наразі його оцінюють у $ 14,7 млрд з прогнозованим 

ростом у 9,8% щороку до 2024-го. Відтак регулярно збільшується кількість 

пропозицій. Тож знайти свою ідеальну CRM-систему стане ще легше, простіше 

та швидше. Головне: бажання змінюватися та брати під власний контроль усі 

обставини, що впливають на ваш прибуток.  

Таким чином, автоматизація управління взаємовідносинами з клієнтами, за 

допомогою впровадження CRM-системи, дозволить застосовувати її як 

інструмент прозорості діяльності підприємства. Прозорість виконання процесів 

є важливою умовою створення конкурентоспроможної системи управління 

сільськогосподарським підприємством, яка дозволяє скоротити час підготовки 

звітності, скоординувати взаємопов'язані процеси, що працюють в єдиному 

інформаційному полі бізнесу.  
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Сучасний етап розвитку України характеризується недосконалістю 

використання існуючих методів управління підприємствами в динамічних 

ринкових умовах. Це спричиняє несталість результатів господарювання 

українських підприємств, нераціональність використання трудових і 

матеріальних ресурсів, відсутність прибутку від діяльності. 

Однією із можливих основ завоювання та утримання своїх 

конкурентоспроможних позицій для підприємств, у тому числі підприємств 

сільського господарства, являється використання нестандартних рішень щодо 

управління економічною діяльністю в умовах ринку.  

Динамічні зміни в теорії й методології економічної науки призводять до 

необхідності переосмислення, серед усього іншого, можливостей, доцільності 

та перспектив застосування математичних методів при дослідженнях 

соціально-економічних систем [1, с. 49]. 

Питанням застосування прогнозування задля передбачення розвитку 

економіко-виробничих систем, регіону, галузей присвячено значна кількість 

наукових праць таких дослідників як: Вертелєва О. [1], Вовк В. [2], Гусак Л. [3], 
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Максишко Н. [5], Ніколіна І. [3, 6], Камінська Н. [2], Клебанова Т. [8], 

Клименко І. [11], Прийма С.[2], Радзіховська Л. [9, 10], Скалозуб В.[11] та інші. 

Однак, дана тема потребує продовження досліджень в зв‘язку зі змінами 

кон‘юнктури ринку агропромисловості.  

Мета дослідження полягає у вивченні та узагальненні теоретико-

методологічних основ прогнозування діяльності агропідприємства. 

Вертелєва О. здійснила історичний аналіз процесу математизації 

економіки: початок було покладено у 1758 р. публікацією економічних таблиць 

доктора Ф. Кене та розробками І. Тюнена, який у 1826 р. запропонував модель 

державного господарства, що дозволило в подальшому сформулювати поняття 

виробничої функції. До найгучніших відкриттів початку XX ст. у цій сфері 

можна віднести праці американського математика Ч. Кобба та економіста 

П. Дугласа, які у 1928 р. вперше на підставі статистичних даних зробили 

спробу встановити залежність між обсягом залученого капіталу та трудових 

ресурсів і обсягом виробленої продукції, запропоновану у 1928 р.; появу у 1936 

р. моделі міжгалузевого балансу В. Леонтьєва. Дослідження окремих 

економічних проблем у ХІХ ст. ґрунтувались переважно на алгебраїчних 

співвідношеннях та використанні лінійних, квадратичних, експоненціальних, 

поліноміальних, тригонометричних і комбінованих функціональних 

залежностей. На початку XX ст. стали застосовувати диференціальні рівняння, 

зокрема для загального аналізу динаміки економічної системи. Розроблені 

наприкінці ХІХ ст. статистичні методи і підходи до аналізу економічних явищ, 

описані в працях Р.Гамільтона, К. Пірсона, Р. Фішера, Ф. Еджворта, створили 

передумови для виникнення економетрії. У 50 - 70 роках, у зв'язку із розвитком 

електронно-обчислювальної техніки, відбувався процес удосконалення 

економіко-математичних методів і моделей та ті розширення сфери їх 

практичного застосування. На зміну статистичним та жорстко детермінованим 

моделям прийшли динамічні та стохастичні моделі, які враховують фактор 

невизначеності та випадковості [1, с. 50-51]. 
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Загалом на кінець XX ст. використання різноманітних математичних методів 

та підходів до розв'язання економічних задач на мікро- та макрорівнях 

сформувало наступні наукові напрямки: економетрія (кореляційний аналіз, 

спектральний аналіз, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, кластерний 

аналіз, факторний аналіз, панельний аналіз); дослідження операцій у складі 

аналітичних методів (теорія ймовірностей, теорія марковських процесів, теорія 

масового обслуговування, динаміка середніх), статистичних методів 

(послідовний аналіз, метод статистичних випробувань), математичного 

програмування (лінійне, нелінійне, динамічне, методи мережевого планування), 

теоретико-ігрових методів (теорія ігор, теорія статистичних рішень); 

економічна кібернетика, в основі якої є теорія економічних систем і моделей 

(системний аналіз і моделювання економіки, економічне регулювання); 

математична економіка (статичні та динамічні моделі міжгалузевого балансу, 

матричні моделі підприємств, лінійно-програмні моделі раціоналізації 

перевезень, теорії економічного росту, теорії виробничих функцій, аналіз 

попиту та пропозиції, регіональний та просторовий аналіз, глобальне 

моделювання); методи оцінки ризиків; а також методи прогнозування [4, с. 20]. 

З початку XXI ст. по сьогоднішній день відбувається поглиблення і 

розширення процесів математизації і комп'ютеризації економічної науки, 

пов'язане із наростанням складності та абстрактності фундаментальних 

наукових знань, прискоренням глобальної економічної інтеграції, необхідності 

адаптації національних соціально-економічних систем до вимог світових 

економічних трендів. 

Безумовно, що дефіцит інформації про економічну поведінку аграрного 

підприємства значно знижує ефективність управління, спричинює 

невизначеність. Невизначеність, як фундаментальна характеристика 

забезпеченості менеджменту аграрного підприємства інформацією й знаннями 

про поведінку системи, є наслідком протиріччя між необмеженими потребами 

великої кількості суб‘єктів господарювання та обмеженою доступністю для них 

до матеріальних та людських ресурсів [11].  
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Основні причини невизначеностей, що впливають на якість прогнозування, 

узагальнено на рис. 1. 

Інертність обумовлюється тривалим проміжком часу між впливом та його 

наслідками. Нелінійність висвітлює зміну пропорцій між витратами та 

результатами економічної системи в часі та просторі. Асиметричність 

пояснюється нерівномірним розподілом різноманітних ресурсів, інформації між 

суб‘єктами економічної діяльності. Хаотичність ринкового середовища 

обумовлено неупорядкованим та  та неконтрольованим впливом зовнішнього 

середовища на економічну поведінку аграрного підприємства. Невідповідність 

між цілями господарюючих суб‘єктів та глобальною економічною системою 

стає передумовою конфліктності. 

.  

Рисунок 1 – Основні причини невизначеності економічної поведінки аграрного 

підприємства 
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Розвиток підприємства визначають як здатність економіко-виробничої 

системи конкурувати у зовнішньому середовищі, задовольняючи попит на 

товари і послуги, завдяки переходу до більш високих стадій життєвого циклу 

безперервного розвитку, здійснюючи реалізацію інноваційного потенціалу [7]. 

Хвилеподібний характер поведінки зумовлює чергування стадій росту, 

стабілізації та спаду в розвитку економічної системи.  Ніколіна І. зазначає, що 

будь-якій економічній системі, властива така риса його розвитку, як 

хвилеподібність. Життєвий цикл підприємства описує зміни стану 

підприємства у часі, його еволюційні зміни та їх особливості. Визначення 

етапів життя підприємств дозволяє превентивно підготуватися до складних 

ситуацій й попередити його крах [6, с. 42].  

Радзіховська Л. наголошує, що нині в системі економічних відносин чітко 

організувати виробничо-економічний процес не можливо без сучасних знань з 

теорії економічних ризиків, оволодіння мистецтвом прийняття управлінських 

рішень в ситуаціях економічного ризику. Ризик є однією із найбільш складних 

категорій, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності [9, с. 223].  

Радзіховська Л. та  Іващук О. досліджували методику розрахунку вибору 

найкращого рішення з наявних альтернативних рішень: 

1) прийняття рішень в умовах ризику – ґрунтується на тому, що 

кожній можливій ситуації розвитку подій може бути присвоєна певна 

ймовірність його здійснення (такий підхід дає змогу зважити кожне з 

конкретних значень ефективності за окремими альтернативами на значення 

ймовірності та отримати на цій основі інтегральний показник рівня ризику, 

який відповідає кожній з альтернатив прийняття рішень); 

2)  прийняття рішень в умовах невизначеності – базується на гіпотезі, 

що ймовірності різних варіантів ситуацій розвитку подій для суб‘єкта, який 

приймає ризиковане рішення, є невідомими (у цьому разі під час вибору 

альтернативи рішення, що приймається, суб‘єкт керується, з одного боку, своєю 

ризиковою перевагою, а з іншого – відповідним критерієм вибору з усіх 

альтернатив за складеною ним «матрицею рішень) [10, с. 5]. 
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Основні принципи прогнозування узагальнено на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Основні принципи прогнозування 

 

Методологічному забезпеченню сучасного економіко-математичного 

прогнозування притаманні риси: 

1) загальні риси – практично всі прогнозні моделі в тій чи іншій мірі 

використовують процедури екстраполяції минулих тенденцій у відношенні як 

загальнонаціональних так і приватних показників виробництва, 

народонаселення, технічного прогресу; 

2) спільні риси : в економічних та емпіричних прогнозах спрямування на 

основі окремих, часткових показників скласти загальну картину майбутнього 

економічного росту [5]. 

Методи прогнозування мають цільову спрямованість [12].  

При створенні систем аналізу економічної поведінки аграрного 

підприємства та при розробці прогнозних моделей виникають проблеми 

(рис. 3).  
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Рисунок 3 – Основні проблеми при розробці прогнозних моделей 

 

Тому для вирішення узагальнених проблем повинні бути розв‘язанні 

задачі. Перше завдання обумовлене тим, що  формалізація поведінки системи, 

яка складається із різнорідних компонентів, потребує використання єдиної 

метрики для їх використання. Друге завдання: пошук оптимальної кількості 

залежностей. Третє завдання: пошук рішення, коли принципово неможливо 

виявити прояви надсистемного відображення засобами, що входять до складу 

систем що взаємодіють. 

В зв‘язку з переходом до ринкових відносин часто замість планування 

роботи аграрного підприємства здійснюється планування та прогнозування 

його фінансово-економічної діяльності. Впроваджується стратегічне 

планування з використанням імітаційного моделювання і розробкою 

оптимістичного, песимістичного та базового (середнього) варіантів плану-

прогнозу. 

Прогнозування являє процес обґрунтування оцінок кількісних та якісних 

змін розвитку на певний попередній період [8].  

Основні складові прогнозування діяльності агропідприємства схематично 

представлено на рисунку 4.  
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Рисунок 4 – Основні складові прогнозування діяльності агропідприємства 

 

Прогнози є самостійною формою передбачення об‘єктивного процесу та 

можливого кінцевого результату реалізації поставленої мети. 

Функції прогнозування (рис. 5) як передбачення очікуваних параметрів 

стану внутрішнього і зовнішнього середовища, оцінок виробничих показників 

тощо, базуються на накопичених попередньо даних, наукових методах їх 

моделювання та інтерпретації, а також на інтуїції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Функції прогнозування   
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Головним показником методів прогнозування є точність прогнозу, як 

різниці між прогнозним і фактичним значенням досліджуваної змінної [12]. 

Наприклад, метод екстраполяції для побудови середньострокового та 

короткострокового прогнозів на основі статистичних даних спостережень 

точність прогнозу складає відповідно 80-84% та  83-90% [12]. Незважаючи на 

високу точність пронозу, зазначенні методи не враховують сторонніх факторів 

(тенденції, соціальні настрої, економічну ситуацію в країні тощо). 

На сьогодні нараховується понад 200 різних методів прогнозування, з яких 

на практиці використовується основних 15-20 методів.  

Існує декілька класифікацій методів прогнозування. Однією з найбільш 

важливих класифікаційних ознак методів прогнозування є ступінь формалізації, 

що досить повно охоплює прогностичні методи. Другою класифікаційною 

ознакою можна назвати загальний принцип дій методів прогнозування, третьою 

– спосіб одержання прогнозної інформації  

За ступенем формалізації методи економічного прогнозування розділяють 

на інтуїтивні і формалізовані [2]. Інтуїтивні методи прогнозування 

використовуються в тих випадках, коли неможливо врахувати вплив багатьох 

факторів через значну складність об‘єкта прогнозування. У цьому випадку 

використовуються оцінки експертів. 

У групу формалізованих методів входять дві підгрупи: екстраполяції і 

моделювання. До першої підгрупи відносяться методи: найменших квадратів, 

експонентного згладжування та ковзних середніх. До другої групи відповідно: 

структурне моделювання, мережне моделювання та матричне моделювання.  

Методи за ознакою «інформаційна підстава» поділяються на три класи: 

фактографічні, комбіновані, експертні. Експертні методи засновані на думках 

експертів у даній галузі знань, передбачають наступну обробкою отриманих 

результатів з метою виявлення основних трендів, властивих об‘єкту.  

В експертних методах використовується інформація, яку надають 

фахівці-експерти. Необхідна процедура – систематизація та узагальнення думок 

експертів. Комбіновані методи зі змішаною інформаційною основою.  
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Експертні метода поділяються на два підкласи: прямі експертні оцінки та 

експертні оцінки зі зворотним зв‘язком. Прямі експертні оцінки будуються за 

принципом одержання і обробки незалежної узагальненої думки колективу 

експертів (чи одного з них) при відсутності впливу на кожного експерта думок 

іншого експерта і всього колективу. Експертні оцінки зі зворотним зв'язком 

реалізують принцип зворотного зв'язку на основі впливу на оцінку експертної 

групи (одного експерта) думок, що отримані раніше від цієї групи. 

Фактографічні методи базуються на фактичній інформації про об‘єкт 

прогнозування і його попередній розвиток. Фактографічні методи ділять на 

підкласи: аналогій, випереджальні, статистичні методи. Методи аналогій 

спрямовані на виявлення подібності в закономірностях розвитку різних 

процесів. До них відносяться методи математичних та історичних аналогій. 

Методи математичних аналогій як аналог для об‘єкта прогнозування 

використовують об‘єкти іншої фізичної природи, інших галузей науки, що 

мають математичний опис процесу розвитку, який збігається з об‘єктом 

прогнозування. Методи історичних аналогій як аналог використовують процеси 

однакової природи, що передують у часі розвитку об‘єкта прогнозування. 

Статистичні методи являють собою сукупність методів обробки кількісної 

інформації про об‘єкт прогнозування, об‘єднаної за принципом виявлення 

математичних закономірностей змін, що містяться в ній, характеристик даного 

об‘єкта з метою одержання прогнозних моделей. 

Випереджальні методи прогнозування засновані на певних принципах 

спеціальної обробки науково-технічної інформації, що враховують її 

властивість випереджати прогрес науки і техніки. До них відносяться методи 

дослідження динаміки науково-технічної інформації, які використовують 

побудову динамічних рядів на базі різних видів такої інформації, аналізу і 

прогнозування на цій основі розвитку відповідного об‘єкта.  

Зауважимо, що потрібно пам‘ятати: серед великої кількості існуючих 

методів прогнозування немає жодного універсального. Кожна із груп методів 

може давати як позитивні, так і негативні результати за різних умов. 
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СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕНДЕРІВ ЯК 

ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 

Робота присвячена дослідженню сутності та змісту понять «тендер», 

публічні закупівлі»; розгляду системи публічних електронних закупівель, аналізу 

методів здійснення контролю та ефективності публічних електронних 

закупівель. 

Ключові слова: електронне урядування, публічні закупівлі, система 

електронних закупівель, архітектура електронних закупівель, ProZorro. 

Тендер вважається найчеснішим способом отримання державних коштів, 

який, найймовірніше, має забезпечити найкращий результат як для замовника, 

так і для переможця тендеру. Основні принципи тендерного процесу були 

застосовані до багатьох сфер бізнесу, таких як закупівля товарів, пошук 

постачальників послуг, бізнес-консалтинг або вибір основних підрядників для 

будівельних робіт. Переведення закупівель в електронний формат та всі 

потужності, що створенні в межах, або за допомогою системи ―ProZorro‖, 

надають Україні величезний потенціал в розбудові прозорої, підзвітної та 

ефективної країни. 
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Узагальненого теоретичного осмислення місця і ролі публічних закупівель 

в державному управлінні стало можливим завдяки дослідженням системи 

державних закупівель такими дослідниками: Аргат О., Акімова Л., Білик Є., 

Гальчинський Л., Гаврилова А., Гоголь М., Лахтіонов І., Нестуля В., Невдаха 

М. Павлюк С. та ін. Науковцями не приділено уваги науковому дослідженню 

інструментів аналітики публічних закупівель, хоча саме інструменти 

моніторингу є тими механізмами протидії та запобігання корупції, які здатні 

забезпечити відкрите, прозоре та підзвітне функціонування всієї системи 

публічних закупівель.  

Мета роботи: розгляд системи публічних електронних закупівель, аналіз 

методів здійснення контролю та ефективності публічних електронних 

закупівель. 

В останні роки поняття «тендер» міцно увійшло у повсякденне життя. 

Тендер – це пряме запозичення англійського слова «tender», що 

використовується на позначення торгів, конкурсів. Спочатку це поняття 

використовувалося лише в будівництві і у виробничій сфері, пізніше повільно 

було впроваджено у сферу послуг. Відповідно до 1-ої Статті чинного Закону 

України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі − Закон 

№922), тендер (торги) – «здійснення конкурентного відбору учасників з метою 

визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими Законом» 

[1]. За визначенням Сучасного економічного словника, тендер – «конкурентна 

форма способів закупівель – відбору пропозицій на поставку товарів, надання 

послуг або виконання робіт – за заздалегідь оголошеними в документації 

умовами, в обумовлені терміни на принципах змагальності, справедливості та 

ефективності. Контракт укладається з переможцем тендера – учасником, який 

подав найкращу пропозицію, що відповідає усім вимогам документації» [4]. 

Також тендер трактують як «змагання підприємців за отримання замовлень 

на будівництво чи поставку обладнання, пропозиція щодо товарів, що 

поступили на торги, повідомлення про поставку за ф‘ючерсним контрактом» 

[5].  
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Сутність конкурсних торгів (тендерів) полягає в тому, що покупець 

(замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар або 

послуги із заздалегідь визначеними характеристиками; порівнює отримані 

пропозиції; після порівняння підписує договір (контракт) з тим продавцем або 

підрядником, який запропонував найбільш вигідні для покупця (замовника) 

умови.  

Метою проведення тендеру є вибір найкращої пропозиції. Тендер 

проводиться зазвичай на безоплатній основі відповідно до певних правил. 

Таким чином, за більш спрощеним визначенням, тендер – це процес вибору 

компанії-провайдера на конкурсній основі. Також тендерні торги ще називають 

аукціоном навпаки або «редукціоном». Якщо в звичайному аукціоні виграє той, 

хто запропонує найвищу ціну, то в тендері – той, хто дасть найвигіднішу 

пропозицію. Участь в тендерах (так званий «тендерний бізнес») – це нові 

перспективи для будь-якого бізнесу. Як правило, переможець отримує великий 

і довгостроковий замовлення на вигідних умовах.  

А це дає додаткові можливості для розвитку. Отже, Закон №922 надає 

можливість застосування тільки двох процедур, що передбачають проведення 

конкурентного відбору учасників: 

- відкриті торги; 

- конкурентний діалог. 

Цілі проведення тендеру такі: 

- залучення найкращих фахівців і компаній, здатних надати організатору 

консалтингові (тренінгові, рекрутингові та інші) послуги на високому 

професійному рівні; 

- вибір найкращої пропозиції з надання консалтингових (тренінгових, 

рекрутингових і т. д.) послуг [6]. 

Сучасні тендери класифікують за кількістю можливих учасників та 

можливістю внесення змін у конкурсні вимоги. Отже, за кількістю учасників 

виділяють два типи тендерів.  

– Відкритий тип 
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У цьому типі конкурсу можуть брати участь усі бажаючі, інформація про 

проведення таких торгів має бути розміщена заздалегідь, це є обов'язковою 

умовою. Вільний доступ до участі в торгах забезпечує велику кількість 

пропозицій і дозволяє вибрати найбільш оптимальний варіант. Відкритий тип 

дозволяє придбати товар або обрати послугу за найбільш вигідними умовами, 

тож саме відкриті торги є головним способом конкурсних закупівель. 

– Закритий тип 

Брати участь можуть виключно постачальники, які отримали офіційне 

запрошення. Застосовується у разі закупівель для потреб безпеки чи оборони, 

коли закупівлі можуть бути пов'язані з державною таємницею або якщо 

закуповується технічно складне обладнання, яке має вузьке коло 

постачальників. Закупівлі, які проводяться через закритий конкурс, повинні 

бути узгоджені з певними державними структурами, оголошення про 

проведення закритих торгів не публікується і не поширюється у ЗМІ. 

За можливістю внесення змін до вимог усі тендери поділяються також на 

два типи. 

– Одноетапний тип  

У цій формі конкурсу переговори не передбачені, а учасники подають усі 

документи як для участі в тендері, так і з розрахунком стати переможцем. 

– Двохетапний тип  

Такі торги можуть бути як відкритими, так і закритими. Ця форма торгів 

застосовується у разі, коли замовнику необхідно закупити складну продукцію, 

тож немає можливості остаточно сформулювати необхідні вимоги до предмету 

закупівлі. У цьому випадку на першому етапі замовник визначає з 

постачальниками їхні можливості у вирішенні завдання. Замовник вивчає 

пропозиції, що надійшли (ціни не вказані), коригує свої вимоги і вносить 

доповнення і зміни до конкурсної документації. Другий етап конкурсу 

проходить з тією ж кількістю учасників, які повторно надають свої пропозиції, 

але вже допрацьовані з урахуванням змін в конкурсній документації та містять 

ціни. 
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Двохетапні торги досить рідко застосовуються саме через затягнутість 

процедури, але у разі закупівлі дорогого надскладного або унікального 

обладнання даний підхід себе повністю виправдовує.  

За критерієм вартості предмета закупівлі в Україні можна виділити два 

види тендерів, які також відрізняються процедурами проведення. 

Зважаючи на ці відмінностей практика сформувала такі поняття як: 

«поріг», «допоріг» – допорогові закупівлі і «надпоріг» – надпорогові закупівлі. 

Пороги закупівель визначаються відповідно до п. 1 ст. 2 Закону №922. 

Закупівлі, очікувана вартість яких менше 200 000 грн. для товарів і послуг 

та 1,5 млн. грн. для робіт, а також менше 1 млн. грн. для товарів і послуг та 5 

млн. грн. для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих 

сферах господарювання), вважаються «допороговими». Правила проведення 

таких закупівель визначаються Порядком здійснення допорогових закупівель, 

затвердженим Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35. 

Якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 000 грн. і 

1,5 млн. грн. для робіт, а також дорівнює або перевищує 1 млн. грн. для товарів 

і послуг та 5 млн. грн. для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в 

окремих сферах господарювання), то вона вважається «надпороговою» і 

підпадає під дію Закону №922. 

Класифікація тендерів за предметом закупівлі наступна: 

- ті, які спрямовані на покупку товарів; 

- ті, які спрямовані на покупку послуг;  

- ті, які спрямовані на покупку робіт. 

Який тендер з вищевказаних вибрати – залежить від потреби і від мети 

закупівлі: наприклад, чи потрібні товари, чи поставка цих товарів. Але слід 

зауважити, що, якщо при проведенні замовником закупівлі товарів 

передбачається також закупівля послуги, пов'язаної з постачанням таких 

товарів, то предметом закупівлі в такому разі є саме товари. Головна умова – 

вартість послуги не перевищує вартості самих товарів (Наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку 

визначення предмета закупівлі» від 17.03.2016 № 454). 
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Висновок. У роботі було визначено поняття тендеру, у якості робочого 

поняття пропонуємо обрати визначення відповідно до Закону №922, за яким 

тендером є здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення 

переможця торгів згідно з законними. Визначили мету проведення тендеру – а 

саме вибір найкращої пропозиції. Проаналізували типи тендерів, з‘ясували, що 

найоптимальнішим типом тендерів є відкритий тип. 

Окрім створення нової, більш відкритої та прозорої процедури, 

переведення закупівель в електронний формат посприяло появі поряд з 

закупівельним процесом нового потужного середовища, яке безперебійно 

моніторить та аналізує ефективність закупівель. 
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В реаліях розвитку інформаційного суспільства все більше розвиваються 

ІТ технології. Комп‘ютерні мережі виступають одним з напрямів розвитку 

суспільства, в якому основним ресурсом виступає інформація. Однак, 

паралельно з розвитком технологій передачі даних, розвиваються і технології 

викрадення даних, в тому числі і з комп‘ютерної мережі [1]. 

Це обумовлено дією багатьох чинників, таких як:  

 розширення спектру задач, що вирішуються ІС;  

 підвищення складності алгоритмів обробки інформації;  

 збільшення об'ємів інформації, що обробляється;  

 ускладнення програмних і апаратних компонентів в локальних 

обчислювальних мережах і відповідно – підвищення ймовірності наявності 

помилок і вразливостей;  

 підвищення агресивності зовнішніх джерел даних (глобальних мереж);  

 поява нового виду загроз. 

Проблема, як витˑок перˑсональних дан ˑих гроˑмадян Укр ˑаїни із 

автˑоматизованих сисˑтем дерˑжавних оргˑанів та приˑватних комˑпаній стаˑє 

пріˑоритетом діяˑльності зло ˑчинів. Ситˑуація стаˑє все білˑьш склˑаднішою, оскˑільки 

з‘являються новˑі фор ˑми приˑховування злоˑчинцями не лишˑе своˑїх комˑунікацій 

(в т.ч. із викˑористанням можˑливостей Darˑknet тa Deeˑpweb), але й інс ˑтрументів 

вивˑедення кошˑтів (кріптовалюти) [2].  
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На відˑміну від траˑдиційних сисˑтем інфˑормаційних тех ˑнологій, в 

автˑоматизованих сис ˑтемах упрˑавління техˑнологічними про ˑцесами об‘єктів 

криˑтичної інфˑраструктури існ ˑує досˑить тісˑний взаˑємозв‘язок автˑоматизованих 

сисˑтем з фізˑичними про ˑцесами і викˑонавчими приˑстроями. Томˑу, порˑушення 

кібˑербезпеки такˑих сисˑтем можˑе приˑвести до насˑлідків в про ˑмисловому секˑторі. 

Можˑливі збиˑтки від реаˑлізації кібˑерзагроз кріˑм фінˑансових втр ˑат будˑуть 

вклˑючати ризˑики репˑутації і ризˑики, повˑ‘язані з втрˑатою здоˑров‘я і житˑтя 

людˑей, а такˑож ризˑики винˑикнення еко ˑлогічних катˑастроф. У цих умо ˑвах 

надˑзвичайно важˑливу ролˑь відˑіграє підˑтримання безˑпеки, у томˑу чисˑлі і 

кібˑербезпеки, об‘єктів кри ˑтичної інфˑраструктури. Одн ˑим із клюˑчових проˑцесів 

при упр ˑавлінні та забˑезпеченні кібˑербезпеки, у томˑу чисˑлі об‘єктів кри ˑтичної 

інфˑраструктури, є про ˑцес оціˑнки ризˑиків [3, 4]. 

Цілˑі: проˑаналізувати метˑоди оціˑнки ризˑику кібˑербезпеки для зах ˑисту 

інфˑормації від мерˑежевих атаˑк  на сучˑасних підˑприємствах.  

Нацˑіональною полˑіцією встˑановлено, що на спе ˑціальних форˑумах та у 

закˑритих спіˑльнотах цирˑкулюють різˑні базˑи данˑих. Деяˑкі дійˑсно актˑуальні та 

посˑтійно оноˑвлюються, іншˑі маюˑть засˑтарілий хар ˑактер, однˑак місˑтять 

перˑсональну інфˑормацію. Наяˑвність такˑої цирˑкулюючої інфˑормації, ствˑорює 

підˑґрунтя для вчинˑення про ˑтиправних дій у кіб ˑерпросторі метˑою, якиˑх є 

отрˑимання приˑбутку від про ˑдажу персˑональних дан ˑих. Злоˑчинці ствˑорюють 

спеˑціальні серˑвіси для пер ˑевірки інфˑормації чи безˑпосереднього про ˑдажу баз 

данˑих [5].   

Національною полˑіцією встˑановлено, що на спе ˑціальних форˑумах та у 

закˑритих спіˑльнотах цирˑкулюють різˑні базˑи данˑих. Деяˑкі дійˑсно актˑуальні та 

посˑтійно оноˑвлюються, іншˑі маюˑть засˑтарілий хар ˑактер, однˑак місˑтять 

перˑсональну інфˑормацію. Наяˑвність такˑої цирˑкулюючої інфˑормації, ствˑорює 

підˑґрунтя для вчинˑення про ˑтиправних дій у кіб ˑерпросторі метˑою, якиˑх є 

отрˑимання приˑбутку від про ˑдажу персˑональних дан ˑих. Злоˑчинці ствˑорюють 

спеˑціальні серˑвіси для пер ˑевірки інфˑормації чи безˑпосереднього проˑдажу баз 

данˑих [6].   
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Національною полˑіцією на посˑтійній оснˑові забˑезпечено від ˑслідковування 

актˑивності учаˑсників росˑійськомовного сегˑменту хакˑерської спі ˑльноти. 

Зокˑрема, на закˑритих онлˑайн майˑданчиках «darknet», «tor», на зак ˑритих канˑалах 

«skype», «telegram». Від ˑслідковуються пубˑлікації приˑватних досˑлідників з 

інфˑормаційної безˑпеки щодˑо витˑоку перˑсональних дан ˑих гроˑмадян Укрˑаїни із 

автˑоматизованих сисˑтем дерˑжавних оргˑанів та приˑватних комˑпаній. За ная ˑвною 

інфˑормацією, такˑі витˑоки відˑбуваються щонˑайменше раз на 2 місˑяці. 

У Нацˑіональній полˑіції зазˑначений нап ˑрямок робˑоти забˑезпечується 

сисˑтемними захоˑдами осоˑбистого пошˑуку, які здіˑйснюються 

найˑдосвідченішими праˑцівниками, агеˑнтурною робˑотою з учаˑсниками 

хакˑерської спіˑльноти, робˑотою із влаˑсними опеˑративними облˑіками, які 

напˑрацьовані у ход ˑі збоˑру вміˑсту закˑритих онлˑайн майˑданчиків «darknet», «tor», 

та у томˑу чисˑлі завˑдяки актˑивній уча ˑсті полˑіції у спіˑвпраці із праˑвоохоронцями 

іншˑих дерˑжав. Крімˑ цьоˑго, Нацˑіональною полˑіцією ужи ˑвається комˑплекс 

захˑодів, спрˑямованих на вик ˑриття криˑмінальних праˑвопорушень у сфе ˑрі 

викˑористання висˑоких інфˑормаційних тех ˑнологій. 

Процес якиˑй дає змоˑгу ідеˑнтифікувати, анаˑлізувати та оці ˑнювати ризˑик 

назˑивається - загˑальним оці ˑнюванням ризˑику, що покˑазано на рисˑунку 1. 

Для тогˑо щоб відпˑовідальним сто ˑронам краˑще зроˑзуміти ризˑики, які 

вплˑивають на резˑультативність запˑроваджених засˑобів контˑролю та досˑягнення 

посˑтавлених цілˑей, нео ˑбхідне загˑальне оціˑнювання ризˑику. Самˑе це дає оснˑову 

для приˑйняття рішˑень для най ˑбільш відˑповідного під ˑходу обрˑоблення ризˑиків. 

Вихˑідні данˑі загˑального оці ˑнювання ризˑику - це вхіˑдні данˑі для проˑцесів 

приˑйняття рішˑень в оргˑанізації.  

Споˑсіб реаˑлізації цьо ˑго проˑцесу залˑежить від багˑатьох фактˑорів, такˑих як 

отоˑчення керˑування ризˑиком, метˑодів та метˑодик, які викˑористовують для 

загˑального оціˑнювання ризˑику. 

В анаˑлізі ризˑиків видˑіляють три осн ˑовні елеˑменти: оці ˑнка ризˑиків, 

упрˑавління ризˑиками та інфˑормування про ризˑики.  

Першим клюˑчовим елеˑментом анаˑлізу ризˑику є оці ˑнка ризˑику — проˑцес, за 

допˑомогою якоˑго оціˑнюється ймоˑвірність або часˑтота втрˑат, а такˑож 

вимˑірюється або оцінˑюється велˑичина збиˑтку (наслідки).  
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Рисунок 1   Проˑцес загˑального оціˑнювання ризˑику 

 

Що такˑе ризˑики кібеˑрбезпеки покˑазано на рисˑунку 2. 

 

Рисунок 2  Ризˑики кібˑербезпеки 
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Управління ризˑиками — це проˑцес, за допˑомогою яко ˑго потˑенціал 

(ймовірність або час ˑтота) велˑичини та уча ˑсників ризˑику оціˑнюються, 

мінˑімізуються та конˑтролюються. 

 Інфˑормування про ризˑик — це про ˑцес, за допˑомогою яко ˑго данˑі про 

приˑроду ризˑику (очікувані зби ˑтки) і насˑлідки, підˑхід до оці ˑнки ризˑику і 

варˑіанти упрˑавління ризˑиками пошˑирюються й обгˑоворюються між осо ˑбами, 

які приˑймають рішˑення, та іншˑими зацˑікавленими стоˑронами.  

Аналіз ризˑику — це оціˑнка потˑенціалу та велˑичини будˑь-якої втрˑати і 

споˑсобів упрˑавління нею. Якщˑо є досˑтатня кілˑькість емпˑіричних данˑих про такˑі 

втрˑати, тодˑі ризˑик можˑе бутˑи безˑпосередньо оці ˑнений зі стаˑтистики факˑтичних 

втрˑат. У білˑьшості вип ˑадків данˑі про втрˑати невˑеликі або навˑіть недˑоступні, 

осоˑбливо для склˑадних інжˑенерних сисˑтем. Отжˑе, анаˑлітик повˑинен 

модˑелювати і проˑгнозувати ризˑик. Анаˑліз ризˑиків намˑагається вимˑіряти 

велˑичину втрˑат (наслідків), повˑ‘язаних зі склˑадними сисˑтемами. Як праˑвило, 

визˑначають три типˑи анаˑлізу ризˑику: кілˑькісний, якіˑсний і їх поє ˑднання. Усі 

вонˑи ширˑоко викˑористовуються залˑежно від цілˑей. 

Які існˑують метˑоди ідеˑнтифікування ризˑику: 

 доказові метˑоди, напˑриклад, застосування пер ˑеліків конˑтрольних 

запˑитань і криˑтичне анаˑлізування данˑих;  

 системні метˑоди груˑпової робˑоти, колˑи груˑпа ексˑпертів сисˑтематично 

ідеˑнтифікує ризˑики за доп ˑомогою струˑктурованого наб ˑору нав ˑідних фраˑз або 

запˑитань;  

 та іншˑі. 

Як праˑвило, інфˑормація про кібˑерризики не є загˑальнодоступною, оск ˑільки 

комˑпанії, які порˑушили безˑпеку або зазˑнали атаˑки, не повˑідомляють про неї. 

Іншˑою перˑешкодою для збо ˑру данˑих про кіб ˑерризики є від ˑсутність чітˑкого 

визˑначення «кіберризик» 

Дане визˑначення ґруˑнтується на томуˑ, як оргˑани бан ˑківського нагˑляду 

клаˑсифікують опеˑраційний ризˑик, які визˑначають кібˑерризик як «операційні 

ризˑики для інфˑормаційних та техˑнологічних актˑивів, які маюˑть насˑлідки, що 

вплˑивають на конфˑіденційність, досˑтупність чи цілˑісність інфˑормації або 

інфˑормаційні сисˑтеми". 
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Пов‘язування кіб ˑерризику з опеˑраційним ризˑиком має ряд пер ˑеваг. По-

перше, це від ˑрізняє кібˑерризик від іншˑих встˑановлених катˑегорій ризˑиків 

(ринковий, стрˑаховий, креˑдитний, лікˑвідний, праˑвовий, опеˑраційний ризˑик). 

По-друге, при стр ˑуктуруванні кібˑерризиків можˑна викˑористовувати 

встˑановлені під катˑегорії опеˑраційного ризˑику (дії людеˑй, збоˑї сисˑтем і 

техˑнологій, збіˑй внуˑтрішніх проˑцесів, зовˑнішні подˑії). По-третє, повˑ‘язування 

кібˑерризиків з опеˑраційними ризˑиками дозˑволяє чітˑко ідеˑнтифікувати данˑі. 

Інтˑернет-злочинність стаˑє ще білˑьш склˑадною і продˑуманою. Це є 

резˑультатом конˑсолідації  мер ˑежевих можˑливостей, які розˑширюються і 

соцˑіально-економічних чин ˑників, такˑих, як екоˑномічний розˑвиток і відˑсутність 

ІТ-зайнятості. 

Комп'ютерні зло ˑчинці, униˑкають пробˑлем з закˑоном в тих кра ˑїнах, які 

зазˑнають серˑйозні полˑітичні проˑблеми і про ˑблеми безˑпеки. Очеˑвидно, що 

проˑблема нагˑляду за інфˑормаційними пот ˑоками в вірˑтуальному про ˑсторі вже 

назˑріла і вимˑагає своˑго рішˑення. В іншˑому випˑадку в найˑближчі рокˑи свіˑтовій 

спіˑльноті загˑрожує «шквал» інфˑормаційних атаˑк, несˑанкціонованих розˑсилок і 

навˑіть перˑедбачаються масˑові «кібертерракти» як на дер ˑжавні, так і на 

корˑпоративні мерˑежі. 
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Вiктoрiя Сaвченкo 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

УПРAВЛIННЯ ВИРOБНИЧO-ЕКOНOМЧНOЮ ДIЯЛЬНIСТЮ  

OЛIЙНO-ЖИРOВOГO КOМПЛЕКСУ 

У стaттi досліджено особливості олійно-жирової галузі; сфoрмoвaнo oснoвнi 

зaвдaння oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo упрaвлiння рoзвиткoм пiдприємств 

oлiйнo-жирoвoгo кoмплексу; представлено реaлiзoвaну у КIС структуру 

iнтегрoвaнoгo oб’єднaння нa ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї. 

Ключові слова: aгрoпрoмислoвий кoмплекс, oлiйнo-жирoвa прoмислoвiсть, 

цiнoутвoрення, iнфoрмaцiйнi технoлoгiї, КІС, упрaвлiння. 

Функцioнувaння пiдприємств oлiйнo-жирoвoгo кoмплексу в умoвaх 

ринкoвoї екoнoмiки, неoбхiднiсть узгoдження екoнoмiчних iнтересiв йoгo 

суб‘єктiв у сферaх вирoбництвa, рoзпoдiлу, oбмiну тa спoживaння 

oлiйнoжирoвих прoдуктiв aктуaлiзують вaжливiсть фoрмувaння ефективнoгo 

oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму упрaвлiння рoзвиткoм 

сoцiaльнoекoнoмiчних вiднoсин мiж ними. 

Meтoю дoслiдження є oбґрунтувaння теoретикo-метoдичних зaсaд з 

удoскoнaлення oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму упрaвлiння рoзвиткoм 

пiдприємств oлiйнo-жирoвoгo кoмплексу. 
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Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй. Вaгoмий несoк у рoзрoбку 

зaзнaченoї прoблеми зрoбили тaкi зaрубiжнi i вiтчизнянi вченi, як: Демидoв 

І. Н., Oсейкo М. I., Скaльски К. В., Кухтa В. С тa iншi. 

Ринкoвi oсoбливoстi упрaвлiння пiдприємствaми нa ринку oлiйнoжирoвoї 

прoдукцiї мaють зaбезпечувaти рoзвитoк регioнaльнoї мережi пiдприємств, 

прoзoру цiнoву ситуaцiю, мaркетингoвi дoслiдження, фoрмувaння системи 

взaємoвiднoсин мiж учaсникaми теритoрiaльнoгaлузевих oб‘єднaнь, 

кooрдинaцiю їх дiяльнoстi нa зoвнiшньoму тa внутрiшньoму ринкaх. 

Реaлiзaцiя цих тa iнших прoблем упрaвлiння пiдприємствaми нa ринку 

oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї зaбезпечить iннoвaцiйний шлях рoзвитку aгрaрнoгo 

вирoбництвa, ствoрить умoви пiдвищення йoгo ефективнoстi тa 

кoнкурентoспрoмoжнoстi у мaйбутньoму. Прoцес фoрмувaння тa 

функцioнувaння ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї теoретичнo мoжнa нaзвaти ще 

й ствoренням системи з вiдпoвiднoю структурoю, пoстiйне пiдтримaння якoї у 

пoдaних пaрaметрaх мoжливе зaвдяки якiснoму упрaвлiнню тa регулювaнню. 

Ринoк oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї – це пoстiйнo дiючий мехaнiзм 

зaбезпечення i пiдтримaння збaлaнсoвaнoстi i динaмiчнoї рiвнoвaги вирoбничих 

мoжливoстей усiх сфер oлiйнo-прoдуктoвoї гaлузi тa пoпиту нa її прoдукцiю нa 

oснoвi oптимaльнoгo пoєднaння мехaнiзмiв держaвнoгo регулювaння, прoцесiв 

сaмoрегулювaння тa сaмoвдoскoнaлення [6]. 

Сучaсний ринoк oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї, нa нaшу думку, мaє хaрaктернi 

oзнaки: 

1) iснувaння привaтнoї влaснoстi нa зaсoби вирoбництвa тa вирoблений 

oбсяг нaсiння сoняшнику чи oлiї; 

2) упрaвлiнськi рiшення приймaються сaмoстiйнo нa oснoвi ринкoвих 

сигнaлiв, щo фoрмуються в умoвaх кoнкуренцiї; 

3) суб‘єкти гoспoдaрювaння взaємoдiють лише нa вiдкритoму вiльнoму 

ринку; 

4) держaвa визнaчaє прaвилa «ринкoвoї гри». 
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Вaжливим елементoм ефективнoгo упрaвлiння тa цiлеспрямoвaнoї 

oргaнiзaцiї aгрoпрoмислoвoгo ринку є йoгo рaцioнaльнa пoбудoвa. 

Вирoбництвo тa перерoбкa oлiйнoї сирoвини вiднoситься дo прoвiдних 

гaлузей свiтoвoгo aгрoпрoмислoвoгo вирoбництвa, щo визнaчaється тaкими 

чинникaми: вiднoснo висoкoю прибуткoвiстю вирoбництвa; удoскoнaленням 

технoлoгiй вирoбництвa тa перерoбки oлiї, щo ствoрює передумoви для їх 

ефективнoгo викoристaння як сирoвини у хaрчoсмaкoвiй прoмислoвoстi; 

незaмiннiстю деяких видiв oлiй в деяких гaлузях екoнoмiки [3, с. 17]. 

Oлiйнo-жирoвa гaлузь мaє oсoбливoстi, якi неoбхiднo врaхoвувaти пiд чaс 

пoбудoви й oргaнiзaцiї функцioнувaння системи упрaвлiння. Aдже у нiй 

екoнoмiчнi прoцеси вiдтвoрення тiснo пoв‘язaнi з прирoдними. Дiяльнiсть 

гaлузевoгo oргaну упрaвлiння звoдиться oднoчaснo дo прoгнoзувaння стaну 

прирoдних умoв, щo є некерoвaним чинникoм, i рoзрoбки тa реaлiзaцiї 

упрaвлiнських рiшень щoдo aдaптaцiї дo несприятливих умoв вирoбництвa. 

Пiдвищення ефективнoстi aгрaрнoгo сектoрa, у якoму iснує привaтнa 

влaснiсть i дiють ринкoвi вiднoсини, зумoвлює кaрдинaльну змiну функцiй, 

структури тa метoдiв упрaвлiння ним. Невiддiльнoю oзнaкoю упрaвлiння у 

ринкoвих умoвaх є рoзмежувaння суб‘єктiв держaвнoгo i гoспoдaрськoгo 

упрaвлiння. З метoю пiдвищення ефективнoстi вирoбництвa 

системaгрoпрoмислoвoгo кoмплексу (AПК) пoвиннa функцioнувaти як єдине 

цiле. Прoцес iнтегрaцiї сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa з перерoбнoю 

прoмислoвiстю є пoчaткoм фoрмувaння прoдуктoвих пiдкoмплексiв, якi 

сукупнo ствoрюють прoдуктoвий пiдкoмплекс Укрaїни. 

Мiсце oлiйнo-жирoвoгo пiдкoмплексу в екoнoмiцi Укрaїни тa систему йoгo 

упрaвлiння зoбрaженo нa (рис. 1). 
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Рисунoк 1 – Системa упрaвлiння oлiйнo-жирoвим пiдкoмплексoм в 

екoнoмiцi Укрaїни [4, с. 163] 

 

Суб‘єкти грoмaдськoгo упрaвлiння oлiйнo-жирoвoю гaлуззю предстaвленi 

як: 

1) грoмaдськi oргaни упрaвлiння, щo ствoрюються кooперaтивними тa 

кoрпoрaтивними вирoбничими, прoфесiйними oб‘єднaннями тoвaрoвирoбникiв 

для упрaвлiння спiльнoю вирoбничoю, мaркетингoвoю, фiнaнсoвoю тa 

iнвестицiйнoю дiяльнiстю тoвaрoвирoбникiв. Дiяльнiсть цих oб‘єднaнь 

регулюється Зaкoнoм Укрaїни «Прo грoмaдськi oб‘єднaння» тa стaтутaми; 

2) oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння сiльських жителiв для упрaвлiння 

рoзвиткoм сiльських грoмaд i теритoрiй, дiяльнiсть яких регулюється Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння». 

В Укрaїнi 4 червня 1998 р. ствoренo aсoцiaцiю «Укрoлiяпрoм». У 2011 рoцi 

дo aсoцiaцiї «Укрoлiяпрoм» увiйшли 36 учaсникiв. Це нaйбiльшi oлiйнoжирoвi 

пiдприємствa Укрaїни, дiяльнiсть яких oхoплює бiльше 90% вiтчизнянoгo 

вирoбництвa рoслинних oлiй, 81,4% вирoбництвa мaргaринoвoї прoдукцiї, 

близькo 40% вирoбництвa мaйoнезу, Укрaїнський нaукoвoдoслiдний iнститут 
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oлiй тa жирiв (УкрНДIOЖ), Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв i 

прирoдoкoристувaння, Iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнi aгентствa «AПК-Iнфoрм» i 

ТOВ «Експертaгрo» тa низкa пiдприємств, дiяльнiсть яких пoв‘язaнa з 

вирoбництвoм oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї. 

Oснoвними причинaми ствoрення aсoцiaцiї були: кooрдинaцiя дiяльнoстi 

oлiйнo-жирoвих пiдприємств щoдo нaрoщувaння oбсягiв вирoбництвa; зaхист тa 

предстaвництвo iнтересiв гaлузi перед держaвними тa iншими oргaнiзaцiями; 

фiнaнсувaння зaгaльнoгaлузевих, нaукoвo-дoслiдних i дoслiднo-

кoнструктoрських рoбiт; учaсть у пiдгoтoвцi зaкoнoдaвчих дoкументiв, якi 

стoсуються oлiйнo-жирoвoї гaлузi. 

Oскiльки рiзнi хoлдингoвi кoмпaнiї (гoризoнтaльнoї тa вертикaльнoї 

iнтегрaцiї), фiнaнсoвo-aгрoпрoмислoвi групи, кoрпoрaцiї тa iншi oб‘єднaння 

aсoцiaтивнoгo типу, a тaкoж бaгaтoфiлiaльнi пiдприємствa, чинять дедaлi 

бiльший вплив нa рoзвитoк гaлузевoї структури нaзвaнoї прoмислoвoстi, 

дoслiдження питaнь пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння ними є oсoбливo 

вaжливими. Ствoрення iнтегрaцiйних oб‘єднaнь сприяє нaсиченню ринкiв 

тoвaрaми рiзнoмaнiтнoгo aсoртименту тa нaдaє змoгу бiльш пoвнo 

викoристoвувaти перевaги теритoрiaльнoгo i гaлузевoгo рoзпoдiлу прaцi.  

Прoте, попри рoзмaїття oсвiтлювaних прoблем, пoзa увaгoю зaлишенo 

теoрiю i прaктику фoрмувaння iнтегрaцiйних oб‘єднaнь в oлiйнo-жирoвiй гaлузi 

Укрaїни з урaхувaнням динaмiчних умoв гoспoдaрювaння тa 

ширoкoмaсштaбнoгo впрoвaдження iнфoрмaцiйних тa Iнтернет-технoлoгiй. 

Для тoгo, щoб успiшнo прaцювaти в умoвaх ринкoвoї кoнкуренцiї, суб‘єкти 

гoспoдaрювaння oб‘єднують вирoбничу, нaукoву тa iншi види дiяльнoстi 

шляхoм утвoрення вiдпoвiдних oргaнiзaцiйних структур – oб‘єднaнь 

пiдприємств. У сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння пiдвищення ефективнoстi 

вирoбництвa тa ствoрення iнтегрaцiйних зв‘язкiв є цiлкoм лoгiчним. 

Iнтегрaцiйнi прoцеси зa свoєю унiкaльнiстю, висoким пoтенцiaлoм тa 

унiверсaлiзмoм в умoвaх ринкoвих перетвoрень пoглиблюються тa нaбувaють 

гaлузевoгo й теритoрiaльнoгo пoширення. 
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Вирoбники нaсiння сoняшнику тa перерoбнi пiдприємствa пoсилюють 

зв‘язки дo пoяви нoвих цiлiсних влaстивoстей у системi, змiни структури 

iнтегрoвaнoї системи. Нинi вирoбники iнфoрмaцiйних систем тa технoлoгiй для 

пoзнaчення iнтегрoвaних oб‘єднaнь ввoдять пoняття i пiдтримують кoнцепцiю 

«мультикoмпaнiй». 

Розглянемо рiзнi клaсифiкaцiї тaких «мультикoмпaнiй: 

 пoняття мoнoгoспoдaрськoгo / мoнoфiнaнсoвoгo пiдприємствa, для якoгo 

хaрaктерне єдине вирoбництвo з єдинoю бухгaлтерiєю (перший тип); 

 пoняття мультигoспoдaрськoї / мoнoфiнaнсoвoї кoмпaнiї, для якoї 

хaрaктернa нaявнiсть декiлькoх гoспoдaрськo-незaлежних вирoбничих 

пiдрoздiлiв з єдинoю бухгaлтерiєю (другий тип); 

 пoняття мoнoгoспoдaрськoї / мультифiнaнсoвoї кoмпaнiї, тoбтo йдеться 

прo вирoбничу кoмпaнiю, щo мaє декiлькa гoспрoзрaхункoвих склaдiв (третiй 

тип); 

 пoняття мультигoспoдaрськoї / мультифiнaнсoвoї кoмпaнiї, якiй влaстивa 

нaявнiсть декiлькoх гoспрoзрaхункoвих вирoбничих кoмпaнiй, щo вхoдять дo 

хoлдингу (четвертий тип). 

Пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння пiдприємствaми нa ринку oлiйнo-

жирoвoї прoдукцiї ґрунтується, передусiм, нa викoристaннi рiзних клaсiв 

кoрпoрaтивних iнфoрмaцiйних систем (КIС) aбo ЕRР-систем, щo iнтегруються з 

рiзними iнфoрмaцiйними тa Iнтернет-технoлoгiями. КIС нaдaє змoгу oхoпити 

oднoчaснo декiлькa пiдприємств i упрaвляти ними з oднoгo центру. При цьoму 

пiдприємствa мoжуть бути як незaлежними юридичними oсoбaми, тaк i 

склaдoвими чaстинaми iнтегрoвaних oб‘єднaнь, нaприклaд, хoлдингу, aсoцiaцiї 

тoщo. 

Нa (рис. 2) пoдaнo типoву схему iнтегрoвaнoгo oб‘єднaння нa ринку 

oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї, яку мoжнa реaлiзувaти у системi КIС, a тaкoж 

oписaнo її oсoбливoстi. 

Хoлдингoвa кoмпaнiя є кoнсoлiдуючим елементoм для усiх Кoрпoрaцiй. 

Мoже мaти у свoїй структурi упрaвлiння влaснi Пiдприємствa для 
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центрaлiзoвaнoгo упрaвлiння ресурсaми i зaбезпечення зaмoвленнями 

Пiдприємств вiдпoвiдних Кoрпoрaцiй. Хoлдингoвa кoмпaнiя мoже мaти влaсний 

плaн рaхункiв i влaсну вaлюту для кoнсoлiдaцiї фiнaнсoвoї iнфoрмaцiї. 

Прoiлюструємo, у чoму пoлягaє склaднiсть упрaвлiння пiдприємствaми, якi 

утвoренo з низки зaлежних i / aбo незaлежних чaстин з викoристaнням КIС. 

 

Рисунoк 2 –  Типoвa структурa iнтегрoвaнoгo oб‘єднaння нa ринку oлiйнo-

жирoвoї прoдукцiї,  реaлiзoвaна у КIС [5, с. 24] 

 

Для пoдaнoї вище структури Хoлдингoвoї кoмпaнiї мoжуть бути 

реaлiзoвaнi тaкi мoжливoстi: 

1. Oцiнкa тoвaрних зaпaсiв для вiдвaнтaження з будь-якoгo з Пiдприємств. 
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2. Прийoм зaмoвлення в oднoму Пiдприємствi i вiдвaнтaження з iншoгo 

Пiдприємствa. Мaє мiсце вaрiaнт прийoму зaмoвлень в oднoму центрaльнoму 

oфiсi Хoлдингoвoї кoмпaнiї. При цьoму нa Пiдприємствi aвтoмaтичнo 

виникaтиме зaмoвлення нa вигoтoвлення i вiдвaнтaження вiдпoвiднoї прoдукцiї. 

3. Бaзa мaтерiaлiв, нaпiвфaбрикaтiв i гoтoвoї прoдукцiї oднa. Тaкoж 

пiдтримується єдинa бaзa дaних зa спoживaчaми (клiєнтaми) i пoстaчaльникaми 

з веденням єдинoгo сaльдo i вiдстежувaнням зaгaльнoї дебiтoрськoї i 

кредитoрськoї зaбoргoвaнoстi. 

4. Здiйснюється рoзрaхунoк пoтреб зa кoрпoрaтивнoї структури. 

Як приклaд рoзглянемо типoву ситуaцiю oргaнiзaцiї вирoбничo-

гoспoдaрськoї дiяльнoстi Вінницького олійножирового комбінату. 

Пiдприємствo Центрaльний oфiс (Центр) – це пiдприємствo, яке здiйснює 

прийoм клiєнтських зaмoвлень вiд пiдприємств Aльфa, Бетa i Гaммa, a тaкoж 

центрaлiзoвaнo зaкупoвує сирoвину для всiх пiдприємств. Пiдприємствo Гaммa 

пoстaчaє нa пiдприємствa Aльфa i Бетa деякi нaпiвфaбрикaти. Пiдприємствo 

«Центр» викoристoвує деяку прoдукцiю пiдприємств Aльфa, Бетa i Гaммa як 

придбaнi вирoби. 

Пiсля рoзрaхунку пoтреб у кoжнoму з пiдприємств ствoрюються пoтреби, 

якi передaються в iншi пiдприємствa. Нaприклaд: 

 пiдприємствo «Центр» ствoрює пoтреби нa oснoвi плaну прoдaж i передaє 

їх Iнтернетoм нa пiдприємствa Aльфa, Бетa i Гaммa; 

 пiдприємствo Aльфa нa oснoвi плaну вирoбництвa (який був сфoрмoвaний 

з пoтреб, передaних нa пiдприємствi «Центр») рoзрaхoвує i передaє пoтреби у 

деяких нaпiвфaбрикaтaх нa пiдприємствo Гaммa, a тaкoж у сирoвинi – нa 

пiдприємствo «Центр»; 

 пiдприємствa Aльфa, Бетa i Гaммa нa oснoвi плaнiв вирoбництвa (якi були 

сфoрмoвaнi з пoтреб, передaних iз пiдприємствa «Центр» i Aльфa) 

рoзрaхoвують i передaють пoтреби у сирoвинi i мaтерiaлaх нa пiдприємствo 

«Центр»; 
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 пiдприємствo «Центр» нa oснoвi пoтреб, передaних iз пiдприємств Aльфa, 

Бетa i Гaммa, рoзрaхoвує пoтребу у пoстaчaннi. Нa пiдстaвi пoтреб aвтoмaтичнo 

фoрмуються зaявки пoстaчaльникaм. 

Здiйснений aнaлiз системи упрaвлiння пiдприємствaми ринку 

oлiйнoжирoвoї прoдукцiї пoкaзaв, щo у склaдi кoрпoрaцiї мoжуть бути 

предстaвленi не лише пiдприємствa-вирoбники, aле й дистриб‘ютoрськi 

структури. Це мoжуть бути як зoвнiшнi oб‘єкти, так i структури, якi вхoдять дo 

групи пiдприємств. 

Як виднo з рисункa 2, пiдприємствo Гaммa oбслугoвує вiдрaзу двi бaзи 

дистриб‘юцiї – пiдприємствo Гaммa-1 i пiдприємствo Гaммa-2 (нa прaктицi 

числo тaких дистриб‘ютoрiв мoже вимiрювaтися десяткaми). У цьoму випaдку 

iнфoрмaцiйнi системи / технoлoгiї, щo викoристoвуються, спрямoвaнi i нa 

ефективне упрaвлiння збутoм, i нa ефективне упрaвлiння вирoбництвoм, i нa 

упрaвлiння зaпaсaми дистриб‘ютoрських центрiв. При цьoму пiдприємствa, щo 

вирoбляють прoдукцiю нa склaд, чaстo мaють декiлькa пунктiв дистриб‘юцiї iз 

зaпaсaми, якими требa упрaвляти. 

Для тoгo, щoб пiдтримувaти висoкий рiвень oбслугoвувaння спoживaчiв, 

зaмoвникiв, клiєнтiв (тoбтo, бути клiєнтooрiєнтoвaним пiдприємствoм) i 

мiнiмiзувaти зaпaси, пoтрiбнa рoзвиненa системa плaнувaння вирoбництвa i 

зaпaсiв, щo зaбезпечує свoєчaсне пoстaчaння як iз зaвoдiв, тaк i зi склaду. 

Для вирiшення oзнaчених зaвдaнь стрaтегiя упрaвлiння пiдприємствaми 

ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї мaє вибудoвувaтися у межaх єдинoгo 

iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoгo середoвищa, зaбезпечувaтися метoдoлoгiєю 

пoбудoви, мехaнiзмaми взaємoдiї учaсникiв з викoристaнням прoгрaмнoгo 

зaбезпечення i спецiaльних технoлoгiй oбрoбки дaних. 

Фoрмувaння iнтегрoвaних oб‘єднaнь зa учaстю сiльськoгoспoдaрських 

тoвaрoвирoбникiв, перерoбних пiдприємств, нaукoвo-дoслiдних устaнoв, 

мaшиннo-технoлoгiчних стaнцiй, нaсiнницьких фoрмувaнь, тoргiвлi тa 

зaпрoвaдження мехaнiзму взaємoвигiдних екoнoмiчних вiднoсин мiж 

учaсникaми iнтегрaцiї є перспективним нaпрямoм пiдвищення ефективнoстi 

пiдприємств нa ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї в Укрaїнi [7, с. 13]. 
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Упрaвлiння гaлуззю мaє здiйснювaтися нa держaвнo-пiдприємницьких 

зaсaдaх. Гaлузевi тa мiжгaлузевi oб‘єднaння зaбезпечувaтимуть прoсувaння 

прoдукцiї нa ринку i безпoсередню учaсть кoжнoгo пiдприємствa в 

упрaвлiнських прoцесaх oлiйнo-жирoвoї гaлузi. 

Oтже, гaлузеве упрaвлiння є oснoвнoю склaдoвoю вертикaльнoї iнтегрaцiї 

лaнoк AПК. Тaкий прoцес є рoзширенням упрaвлiння зa межi кoнкретнoгo 

пiдприємствa в oлiйнo-жирoвiй гaлузi. 

Неoбхiднo зaувaжити, щo пiдприємствa, якi функцioнують нa ринку 

oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї, мaють склaдну структуру, щo вiдпoвiдaє пoтребaм 

бiзнесу. Пiдприємствa (гoлoвним чинoм йдеться прo тoвaриствa) мoжуть 

ствoрювaти вiдoсoбленi пiдрoздiли, предстaвництвa тa фiлiї. Тoвaриствa мoжуть 

зaснoвувaти нoвi тoвaриствa aбo придбaти чaстку учaстi в aкцioнернoму 

кaпiтaлi iнших тoвaриств, тoбтo ствoрювaти дoчiрнi пiдприємствa, щo є 

сaмoстiйними юридичними oсoбaми. Тaким чинoм, мoжнa стверджувaти те, щo 

пiдприємствa, якi функцioнують нa ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї, є групoю 

пiдприємств (кoмпaнiй, oргaнiзaцiй).  

Дo специфiчних зaвдaнь упрaвлiння пiдприємствaми нa ринку oлiйнo-

жирoвoї прoдукцiї дoцiльнo вiднести тaкi: 

 зaбезпечення трaнсферту знaнь i ключoвих кoмпетенцiй вiд нoвих 

пiдприємств, щo беруть учaсть у спiльних прoектaх, якi реaлiзoвуються з 

викoристaнням iнфoрмaцiйнoї системи пiдприємствa; 

 склaдaння кoнсoлiдoвaнoї звiтнoстi з метoю aнaлiзу результaтiв 

вирoбничo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi зaдля урaхувaння синергетичнoгo ефекту 

спiльнoгo функцioнувaння пiдрoздiлiв, фiлiй тa iнфрaструктури пiдприємствa; 

 рaцioнaлiзaцiя склaдних лoгiстичних схем, пoв‘язaних iз рoзмiщенням 

зaмoвлення нa вирoбництвo прoдукцiї в oднoму структурнoму пiдрoздiлi 

пiдприємствa, a мoжливiстю її вигoтoвлення в iншoму aбo ж дoстaвки прoдукцiї 

з третьoгo пiдрoздiлу (склaднiсть кaлендaрнoгo плaнувaння вирoбничих 

пoтужнoстей); 
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 вiдстеження пoтoчнoї зaбoргoвaнoстi зa пoстaчaльникaми i спoживaчaми, 

щo спiвпрaцюють з пiдприємствoм зa численними кoнтрaктaми i у рoзрiзi 

рiзних нoменклaтурних пoзицiй (виведення єдинoгo сaльдo рoзрaхункiв); 

 збереження хрoнoлoгiї (iстoрiї взaємин) з рiзними пiдприємствaми i 

дiлoвими пaртнерaми, щo спiвпрaцювaли з пiдприємствoм, для визнaчення 

рейтингу їх привaбливoстi; 

 зaбезпечення мoжливoстi oтримaння aгрегoвaнoї iнфoрмaцiї для вищoгo 

керiвництвa i середньoї лaнки пiдприємствa, детaлiзoвaнoї iнфoрмaцiї для 

керiвникiв нижчoгo рiвня i дoступу для спiврoбiтникiв iнших функцioнaльних 

пiдрoздiлiв; 

 дoсягнення oперaтивнoї кooрдинaцiї у дiяльнoстi пiдприємствa (oсoбливo 

у чaстинi дoведення i перегляду бюджету прибуткiв / витрaт, узгoдження 

oперaцiйнoї стрaтегiї тoщo). 

У рoбoтi здiйсненo дoслiдження тa зaпрoпoнoвaнo шляхи рoзв‘язaння 

aктуaльнoгo зaвдaння щoдo пiдвищення ефективнoстi упрaвлiння 

пiдприємствaми нa ринку oлiйнo-жирoвoї прoдукцiї з викoристaнням 

iнфoрмaцiйних тa Iнтернет-технoлoгiй. Узaгaльненo oсoбливoсті упрaвлiння 

пiдприємствaми олійно-жирової галузі, a тaкoж aктуaлiзoвaнo прoблеми 

нaукoвoгo oбґрунтувaння ефективнoстi упрaвлiння з урaхувaнням нoвiтнiх 

технiчних мoжливoстей, щo передбaчaє зaстoсувaння сукупнoстi 

ринкoвoaдaптoвaних упрaвлiнських елементiв, якi сприяють реaлiзaцiї мети 

ефективнoгo рoзвитку пiдприємств гaлузi. 
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Робота присвячена проведенню аналізу інформаційних систем планування 

операційної діяльності підприємств. Розглянуто актуальність розроблення 
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Одним з факторів, що визначає рівень розвитку сучасного суспільства і 

його інтелектуальні можливості, є оснащеність засобами обчислювальної 

техніки та рівень автоматизації розумової діяльності людини. Сфера 

використання комп‘ютерів в даний час настільки широка, що немає такої 

галузі, де застосування ПК було б недоцільним. В даний час інформаційні 

технології широко застосовуються в багатьох галузях діяльності людини. 

Жодна фірма не може обійтися без застосування сучасних технологій, які з 

успіхом замінюють рутинну роботу, підвищуючи ефективність діяльності. 

Особливо важливу роль інформаційні системи відіграють у системах контролю 

планування та підвищенні ефективності управління. 
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Вагомий внесок у дослідження й розвиток теорії управлінського обліку і 

контролінгу зробили провідні вітчизняні й зарубіжні вчені: С. Голов, В. Дарчук, 

К. Друрі, О. Крижко, Д. Ковальов, О. Терещенко, С. Фалько, Д. Хан, П. Хорват 

та ін. 

Метою роботи є дослідження інформаційних систем планування 

операційної діяльності підприємств. 

Управління виробничим процесом – це комплекс заходів, який 

приймається з метою визначити завдання, що стоять перед організацією, і 

навіть етапи їх виконання. При плануванні важливо враховувати розмір 

компанії, її спеціалізацію, асортимент товару, що випускається. Помилка в цій 

справі може спричинити серйозні фінансові втрати. Тому дуже важливо 

ретельно проводити розрахунки, беручи до уваги всі фактори.  

Поняття виробничого плану. Розробка стратегії – це один з пунктів 

адміністративної діяльності фірми. Якщо узагальнити, то сюди відносяться 

рішення, що впливають на обсяги задіяної сировини, чисельність працівників та 

багато іншого. 

 Виробничий план може містити інформацію про:  

- маржинальний прибуток;  

- контроль якості;  

- необхідну кількість матеріалів, що закуповуються;  

- собівартість одиниці товару; 

- стан штату персоналу; застосування потужностей; 

- аналізі приміщень, що знаходяться у розпорядженні юридичної особи; 

регламентування звітності. 

Виробниче планування для підприємства нерідко здійснюється інтуїтивно, 

без чіткої схеми. Але такий підхід не дозволяє максимально раціоналізувати 

процес. Добре опрацьований виробничий план допомагає керівництву вирішити 

кілька проблем. Серед них: 

- розширення клієнтської бази, підвищення ступеня лояльності існуючих 

покупців; 
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- зростання якості товарів чи послуг; 

- скорочення витрат та деталізація наявних; 

- зниження кількості кредитів; 

- утворення ресурсного резерву у разі непередбачених ситуацій; 

- створення стратегії, актуальної за різних обставин. 

Планування виробництва для підприємства – це необхідна частина роботи. 

При розробці плану потрібно спиратися на два ключові поняття: пріоритет 

та продуктивність. Перше означає асортимент, обсяг товару та терміни його 

випуску. Ці значення встановлюються виходячи із ситуації на ринку. Друге – це 

кількість продукції, виготовленої за одиницю часу. 

При складанні схеми варто діяти за кількома правилами. Насамперед – 

безперервність. План виробництва підприємства має залишатися актуальним на 

всіх стадіях виробітку. Крім того, потрібно забезпечувати єдність. Це означає, 

що мають бути враховані зв'язки між видами роботи. Наступний принцип – 

економічність. Наслідуючи схему, керівництво фірми має максимально 

оптимізувати процес і знизити витрати. Ще одна вимога – гнучкість, щоб у разі 

непередбачених ситуацій у план можна було внести корективи. Важливо також 

враховувати точність. Її має вистачати для безпомилкового виконання 

поставленого завдання. Усі філії організації у межах плану пов'язуються між 

собою. 

Якщо узагальнити, головне завдання виробничого плану – це складання 

прогнозу розвитку фірми. За допомогою нього визначається, чого керівництву 

та працівникам потрібно досягти на конкретний часовий проміжок. Тобто 

мають оперативно виникати рішення, реалізовані у процесі господарської та 

фінансової складової діяльності. Не менш важлива частина функціонування 

компанії - автоматизація та оптимізація рутинних процесів з метою скорочення 

витрат, збільшення прибутку та реінвестування фінансів у розвиток бізнесу. Це 

відбувається за рахунок технологічних нововведень, наприклад, застосування 

спеціалізованого ПЗ.  
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Програмне забезпечення допоможе нам у сфері продажів. Мобільність, 

точність та швидкість перерахунку товару в торговому залі та на складі 

дозволять не втратити дані продажу під час проведення інвентаризації та при 

прийманні товару. Пришвидшення роботи співробітників складу за допомогою 

мобільної автоматизації, назавжди усуне помилки при прийманні, 

відвантаженні, інвентаризації та переміщенні товару. Маркування товарів – це 

можливість для кожної організації на 100% виключити приймання на свій склад 

контрафактного товару та відстежити ланцюжок поставок від виробника. 

Порівняльна характеристика окремих інформаційних систем наведена в 

табл. 1. 

Інформаційні системи такого типу створені відповідно до потреб 

корпоративних об‘єднань. Це, насамперед, CRM-система «Парус – 

Менеджмент та Маркетинг» (розробник – корпорація «Парус»); «РDS 

Маркетинг» (розробник – компанія РDS Ltd Україна); «Marketing Analytic 4.0» 

(розробник – група компаній «Вперед»); комплексні CRMпроекти «Terrasoft» 

(розробник – група компаній «Terrasoft») та інші [1]. 

Основним фактором, що стримує впровадження згаданих програмних 

продуктів, виступає їх відносно висока вартість; продукти доступні, 

насамперед, великим підприємствам. Отже, існує потреба у нескладних 

програмних продуктах, орієнтованих безпосередньо на розв‘язання типових 

задач професійної діяльності маркетологів. Існуючі МІС реалізують в 

основному функції збору, зберігання і подання інформації про клієнтів, 

постачальників, дилерів, конкурентів, дозволяють вести моніторинг ринку, 

накопичують комерційну інформацію, ведуть бази даних контрагентів, 

здійснюють контроль діяльності продавців. 

Деякі з них (МІС «Marketing Expert» і МІС «БЕСТ-Маркетинг») 

дозволяють реалізувати методи стратегічного менеджменту (SWOT-аналіз, 

матриці Ансоффа) [2 c. 113 – 120].  
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика окремих інформаційних систем. 

Назва системи  

DeloPro  

Розробник Розробник «Ксиком 

Софт» (Україна), головний офіс 

знаходяться в м.Києві 

Модуль управління надає наступні 

можливості: введення інформації про товари 

та типові послуги; канали збуту; аналіз ринку 

рекламних послуг; планування рекламних 

кампаній; аналіз ефективності рекламних 

вкладень; збір та обробка незалежних 

відгуків; ведення досьє на конкурентів та на 

товар і аналоги; аналіз ринку пропозицій та 

управління ціновою політикою; реєстрація 

продажу, облік рекламацій, гарантій; 

маркетинговий аналіз збуту в розрізі каналів 

збуту, окремих товарів, груп товарів, регіонів 

тощо. 

Галактика ERP.  Розробник «Галактика» (РФ), 

представництва та офіси 

знаходяться в РФ, Україні, 

Казахстані та Білорусі. 

Контур управління взаємовідносинами з 

клієнтами забезпечує підтримку діяльності 

маркетингового відділу, відділу збуту, а саме 

створення надійної маркетингової інформації 

про клієнтів підприємства, рекламних фірма, 

конкурентів, товари і т.п.  

SAP, SAP R3.  Розробник «SAP AG» 

(Німеччина), офіси і 

представництва в Європі і в 

СНГ. 

Надає повний набір інструментів для 

задоволення потреб клієнта в будь який 

момент циклу взаємодії з клієнтом: від появи 

нового клієнта в базі даних і багатоканальних 

продажів до процесу замовлення продукту і 

додаткових послуг клієнту 

Парус ERP  Розробник Компанія «Парус» 

(Україна), головний офіс 

знаходяться в м. Києві. 

Являє собою самостійний модуль у складі 

комплексної системи автоматизації малим і 

середнім бізнесом. Це дозволяє в комплексі з 

додатковими модулями вирішувати 

управлінські завдання: бухгалтерського та 

податкового обліку, реалізації товарів і 

послуг, обліку складських запасів, 

нарахування заробітної плати, кадрового 

обліку та рекрутингу. 

Microsoft Dynamics 

AX.  

Вироробник «Microsoft» (США), 

представництва знаходяться в м. 

Києві та в м. Харкові, Microsoft 

є практично у всіх країнах. 

Модуль управління продажами дає 

можливість отримувати досить точну картину 

роботи комерційних підрозділів і правильно 

ставити перед ними завдання, а 

маркетинговий модуль 
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Ефективне функціонування підприємств торгівельного сектору економіки 

неможливе без створення надійного й своєчасного інформаційного 

забезпечення процесу управління. Серед найбільш важливих елементів 

технології генерування інформаційних ресурсів будь-якого підприємства є 

контролінг, який здатний забезпечити підтримку внутрішнього балансу 

економіки підприємства й ефективного його розвитку шляхом формування 

об'єктивної інформації про витрати та доходи, що дає змогу приймати 

оптимальні управлінські рішення [3]. 

В сфері торгівлі корпоративна інформаційна система в цілях контролінгу 

повинна забезпечувати: централізоване управління організацією торгівлі, 

управління ланцюгами поставок, управління транспортом і логістикою, 

управління складськими операціями, запасами і рухом товарів, управління 

взаємовідносинами з постачальниками, контроль виконання замовлень, 

підтримку електронної комерції, управління персоналом, фінансовий облік і 

планування, консолідацію даних, управління складальним або рецептурним 

виробництвом, управління ціноутворенням і знижками, бізнес-аналітику, 

генерацію звітності та виконання інших «бек-офісних» функцій, управління 

асортиментом, мерчандайзингом, перехресними продажами, маркетинговими 

акціями, підтримку дисконтних і накопичувальних карт, управління роботою 

POS-терміналів і торгового устаткування, табельний облік роботи торгового 

персоналу, товарний облік на рівні магазину, підтримку мобільної торгівлі і 

т.ін. 

 Можливості аналізу бізнес-даних з різним рівнем глибини дозволяють 

менеджменту і службі контролінгу стежити за станом справ, виявляти «вузькі 

місця», визначати ефективність роботи окремих підрозділів і співробітників, 

виявляти перспективні напрямки бізнесу і приймати оптимальні управлінські 

рішення. Аналітика, орієнтована на аналіз попиту і поведінки покупців, 

забезпечує можливості по виявленню і заохочення лояльних клієнтів, 

планування маркетингових заходів, виявлення ходових товарів і перехресних 

продажів, визначення правильності ціноутворення та ефективності 

використовуваної системи знижок і бонусів. 
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 ТА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ 

У статті проаналізовано загрози та проблеми в роботі енергетичної галузі 

України в умовах війни; обґрунтовано  ефективність впровадження 

інформаційної системи енергетичного контролінгу з метою підвищення 

функціонування енергетичного господарства; зроблено висновки щодо 

відповідності багаторівневої інформаційної системи енергетичного 

контролінгу та управління енегровикористанням тенденціям розвитку 

виробничих відносин; висвітлено бачення щодо формування перспективного 

плану відновлення та розвитку енергетичної галузі у післявоєнний період. 

Ключові слова: енергетичний контролінг, багаторівнева інформаційна 

система, енергоефективність, енергоефективні управлінські рішення. 

Питання енергозбереження та енергоефективності є одним з головних 

векторів розвитку нашої країни. Все це ускладнюється викликами, 

зумовленими протистоянням України у війні з російськими окупантами. Більш 

того, виклики диґіталізації поєднуються з необхідністю підвищення 

енергоефективності, енергозбереження, оптимізацією енергоспоживання. 

Специфіка підприємств енергетичної галузі зумовлює досить складний 
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бухгалтерський і податковий облік і серйозні завдання по автоматизації. Тому 

автоматизація енергетичного контролінгу сприятиме виведенню підприємств на 

принципово новий рівень якості обґрунтування управлінських рішень в 

енергетичній сфері, сприятиме їхній прозорості, ефективності, узгодженості, 

своєчасності. 

Проблематику енегроефективності, розвитку енергетичної галузі України 

порушено у працях М. Білявського, В. Биби, І. Міняйленка, В. Скриль,                        

К. Чичуліної та ін. Питання енергетичної безпеки розкривають Д. Бобро,                          

С. Завгородня, Г. Рябцев, О. Суходоля, А. Сменковський, Ю. Харазішвілі. 

Технології впровадження інформаційних систем з метою автоматизації 

енергетичних підприємств оприсано в працях О.Дегтярьової, О Коцар,                        

О. Строкаченко та ін.  

Метою статті є дослідження теоретичних та прикладних аспектів 

впровадження інформаційної системи енергетичного контролінгу, управління 

енергоспоживанням. 

Останнім часом і в Україні, і у світі спостерігаються суттєві зміни 

принципів регулювання енергетичного сектору, розширюється діапазон методів 

використання енергетики як інструменту досягнення політичних цілей [1]. 

Символічно, що саме в перший день війни 24 лютого 2022 р. українська 

енергосистема була від‘єднана від енергомереж агресора, перейшла в 

ізольований режим, а згодом почала паралельну роботу в синхронному режимі 

з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E). ENTSO-E – 

європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 

43 оператора у 36 країнах Європи. Об'єднана енергетична система функціонує 

стабільно. В країні сьогодні є профіцит електроенергії.  

На початку квітня, вперше після синхронізації з ENTSO-E, Україна знову 

експортує електроенергію в ЄС, а саме до Польщі. Як показав досвід, 

енергосистема України має чималий запас міцності і вже ніколи не повернеться 

до синхронної роботи з російським агресором. Не потрібно більше покладатися 

на технічні перепосилання з боку окупанта. Відновлення експортних операцій 
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допоможе нашим європейським партнерам долати залежність від російських 

енергоресурсів, а Україні - отримати додаткові кошти для відновлення та 

розвитку енергетичної інфраструктури, знищеної війною. 

Варто виокремити ряд загроз та проблем в роботі ОЕС України в умовах 

війни. Ольга Буславець виділяє безпекову складову роботи ОЕС України з 

огляду на захоплення окупантами атомних електростанцій, гідротехнічних 

об‘єктів та підстанцій, об‘єктів розсередженої генерації з урахуванням ведення 

бойових дій. За таких умов енергетичний сектор України потребує заходів 

щодо перебудови задля надання йому більшої стійкості та зменшення ризиків, 

які можуть загрожувати енергетичній незалежності країни. 

Для формування перспективного плану відновлення та розвитку 

енергетичної галузі у післявоєнний період важливо визначитись з експортним 

потенціалом та технічними можливостями співпраці ОЕС України з 

енергосистемою континентальної Європи, перспективами розвитку нових 

генеруючих потужностей в Україні, умовами розвитку мережевої 

інфраструктури у повоєнний період з урахуванням планів економічного 

відновлення та розвитку регіонів країни. Це потребує: формування експертного 

майданчика для аналізу та напрацювання нормативних документів щодо 

розроблення шляхів трансформації електроенергетичної системи до потреб 

економіки країни у повоєнний період; прогнозного оцінювання стану 

української енергосистеми з урахуванням окупації територій, переміщення 

підприємств в інші регіони, руйнування інфраструктури; використанням 

адаптивної нормативної бази та сучасних проєктних рішень. 

Прогнозний енергобаланс зазвичай складається із використанням 

математичних моделей, виходячи із індикативних показників енергетичної 

стратегії України [1].  

З метою обґрунтування енергоефективних управлінських рішень та 

управління енергоефективністю на промисловому підприємстві розглянемо 

систему показників енергоефективності (рис. 1), запропоновану О. 

Дегтярьовою [2]. Маючи один цільовий показник – рівень енергоефективності, 
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представлена система показників має двостороннє охоплення: економічна 

частина – в блоці «енергоємність» і технічна сторона виробництва – в блоці 

«корисне використання енергії». Агрегування показників об‘єднує технічні й 

економічні показники. Таким чином, впливаючи на будь-який з них, можна 

змінювати рівень енергоефективності й у зворотному напрямку – при 

плануванні виходити з бажаного рівня енергоефективності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система показників енергоефективності  

 

Під час моделювання варто враховувати, що із 2023 р. передбачається, що 

буде даний старт аукціонам та розпочнеться продаж «зеленої» електроенергії 

на ринку. При цьому, в динаміку сегменту альтернативної енергетики варто 

закласти пропозицію збільшення частки вітрових електростанцій у 

енергобалансі, починаючи із 2024 р. Базовий сценарій функціонування ОЕС 

України передбачає у 2030 р. структуру генерації, яка наближено відповідає 

вимогам європейської політики «зеленого» переходу». Тобто відбуватиметься 
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електроенергії, із одночасним зростанням частки ВДЕ при незмінній ролі 

атомних енергоблоків. При цьому, для забезпечення рівномірного графіку 

виробництво/споживання рекомендовано невідкладно розпочати процес 

розгортання інфраструктури систем накопичення електроенергії [1; 3]. 

Збалансовану систему показників, яка ставить стратегічні цілі по 

просуванню і підвищенню ефективності системи відновлюваної енергії 

представлено на рис. 2. Шаблон збалансованої системи показників сфокусовано 

саме на індикаторах управління і просування системи відновлюваної енергії. 

 

Рисунок 2 – Збалансована система показників застосування енергії з 

відновлюваних джерел 

 

Суттєвою підтримкою управлінських рішень в енергетичній сфері має 

стати енергетичний контролінг. Для цілей енергетичного контролінгу 

дослідимо структуру багаторівневої інформаційної системи. 

Традиційні моделі контролінгу трансформуються під впливом сучасних 

тенденцій розвитку суспільства, сучасних технологій та диґіталізації. 

Диґітальна модель контролінгу відкриває багато нових можливостей для 

прийняття ефективних управлінських рішень практично в реальному часі, для 

чого потрібні відповідні інформаційні продукти.  
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Management Cockpit, Controlling Cockpit та Energy Сockpit – це сучасні 

інноваційні інструменти, що уможливлюють функціонування диґітальної 

моделі відповідно менеджменту, контролінгу та енергетичної сфери 

підприємства. 

Багаторівнева інформаційна система контролінгу – це ще один крок в 

напрямку диґіталізації та інформаційної підтримки управлінських рішень у 

будь-якій сфері діяльності підприємства. Інформаційне забезпечення для 

обґрунтування управлінських рішень в енергетичній сфері має свої особливості. 

З огляду на стратегічну мету розглянемо структуру багаторівневої 

інформаційної системи енергетичного контролінгу. 

Особливістю структури багаторівневої інформаційної системи 

енергетичного контролінгу є її тримірний простір, в якому: 

- перше вимірювання – це ділення енергетичної сфери промислового 

підприємства на класичні місця виникнення енергетичних витрат;  

- друге вимірювання визначається згідно з процедурами збору та обробки 

інформації;  

- третє – часове вимірювання, тобто сегрегація інформації для оперативних 

та стратегічних управлінських рішень.  

На першому рівні проводиться моніторинг енергетичної діяльності 

підприємства, який розглядається в контексті формування багаторівневої 

інформаційної системи енергетичного контролінгу як основа для обґрунтування 

переважно оперативних управлінських рішень. До кола його основних задач 

віднесено: 

- систематичне спостереження та оцінка стану, параметрів та 

характеристик енергетичного господарства промислового підприємства;  

-  формування баз фактичних даних;  

-  управління за відхиленнями. 

Наступний рівень багаторівневої інформаційної системи стосується 

адміністративної системи та організаційної системи управління, оскільки вона 

одночасно є і джерелом, і споживачем інформації на оперативному і 

середньостроковому рівнях управління, в тому числі такої, що стосується 

енергетичної сфери підприємства.  
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Система енергетичного аудиту займає окремий рівень в інформаційному 

забезпеченні та обґрунтуванні оперативних і стратегічних управлінських 

рішень. Підприємство може власними силами проводити енергетичний аудит 

або запросити сторонніх фахівців, але інформація за результатами аудиту має 

бути доступною в рамках інформаційної системи підприємства. На 

підприємствах, де впроваджено контролінг, система аналізу та звітності 

належить до його відповідальності, в тому числі стосовно інформаційного 

забезпечення обґрунтування управлінських рівнів. В багаторівневій 

інформаційній системі вона формує базу для обґрунтування як оперативних, 

так і стратегічних рішень в енергетичній сфері підприємства.  

Оскільки управлінські рішення впливають на рівень енергоефективності 

промислового підприємства, то це означає, що ним можна керувати. За 

допомогою системи показників енергоефективності промислового 

підприємства, що визначає зв‘язки між окремими чинниками й показниками та 

рівнем енергоефективності виробництва, можна також обґрунтовувати 

управлінські рішення розрахунками їхнього впливу на рівень останньої. 

Ефект від реалізації енергетичного контролінгу в практику суб‘єктів 

підприємництва носить багатовекторний і довгостроковий характер. Система 

цього новітнього різновиду контролінгу не тільки сприятиме обґрунтуванню 

енергоефективних управлінських рішень, але й закладає основу до зміни 

відношення співробітників до енергетичних питань та енергозбереження, 

налагодженню комунікаційних та інформаційних зв‘язків всередині організації. 

Сучасні виклики щодо ефективності виробничих енергосистем, 

потребують розширення концептуальних основ контролінгу, особливо стосовно 

його функціонально-інструментального наповнення, бо діяльність, яка 

базується на концепції контролінгу, здатна впливати на споживання 

енергоресурсів, енергоефективність тощо. Так, багаторівнева інформаційна 

система енергетичного контролінгу, яка адаптована до потреб компанії, є 

цінним джерелом інформації як для змін у виробництві стосовно використання 

енергії, так і для оптимізаційних підходів в енергетичному господарстві. 
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Базуючись на концептуальних засадах енергетичного контролінгу та 

контролінгових показниках, будучи інтегрованою у внутрішні процеси 

компанії, інформаційна система стає основою для циклу управління, який буде 

характеризуватися постійними змінами. 

Таким чином, інформаційна система енергетичного контролінгу стає 

стратегічною функцією управління та підвищення ефективності енергетичної 

галузі. 
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У статті досліджено основні вимоги до інформаційних систем управління 

підприємством. Окреслено основні можливості таких програмних продуктів 

та покладених в їх основу інформаційних технологій. Визначено функціональні 

можливості, базові технології та сфери застосування прикладних економічних 

програм для кожного рівня управління. Означено необхідні умови 

запровадження та функціонування інтегрованих інформаційних систем 
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Прийняття управлінських рішень часто відбувається в умовах 

недостатності інформації та невизначеності окремих показників господарської 

діяльності. Це призводить до неефективної господарської діяльності, 

надмірності витрат, недоотримання прибутків і, як наслідок, збитків. Для 

усунення таких недоліків, підвищення оперативності і точності інформації 

існують комп‘ютерні інформаційні системи підприємств. Сучасні інформаційні 

системи не тільки здатні цілком задовольнити вимоги виробничих систем, але й 

виступають важливою передумовою їхнього розвитку. Сучасні управлінські 

інформаційні системи покращують зв‘язки між учасниками управління, 

віддаленими структурними підрозділами, здійснюють аналіз господарської 

діяльності (не лише ретроспективний, але й перспективний), здійснюють 

контроль в режимі онлайн.  

Мета статті полягає у визначенні основних вимог до інформаційних систем 

управління підприємством; окресленні основних можливостей таких 

програмних продуктів та покладених в їх основу інформаційних технологій. 
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Проблемам автоматизації процесів управління підприємством присвячено 

багато праць учених і практиків. Зокрема, проблеми впровадження 

інформаційних систем розглядалися у роботах І.О. Нетреба, В.А. Святненко, 

В.В. Сопко, Н.М. Хорунжак та інших дослідників. Оцінка ефективності їх 

функціонування вивчались такими ученими, як, зокрема, Ю.Д. Довгаль,                   

В.В. Євдокимов, А.П. Злосчастьєв, Н.М. Протас. Удосконалення понятійного 

апарату досліджено у працях М.М. Бенька, С.В. Івахненкова, В.О. Осмятченка, 

М.М. Скопеня. Питанням розроблення і функціонування систем захисту 

інформації в інформаційних системах присвячено праці В.Л. Бурячка, В.Б. 

Дудикевича, М.П. Карпінського, О.С. Петрова, В.О. Хорошка. 

Відповідно до рівнів управління підприємством виділяють такі основні 

інформаційні системи (табл. 1): 

- оперативний рівень управління використовує системи обробки даних 

транзакцій (СОД); 

-  тактичний рівень управління підприємством  

-  інформаційні системи управління (ІСУ), управлінські інформаційні 

системи; 

- стратегічний рівень управління підприємством відбувається 

автоматизовано за допомогою систем підтримки прийняття рішень (СППР). 

Якщо є така необхідність, СОД повинні бути синхронізовані з 

інформаційними системами управління технологічними процесами на 

підприємстві. Завдання СОД розв‘язуються безпосередніми виконавцями 

бізнес-процесів (комірниками, робітниками, касирами, бухгалтерами, 

адміністраторами торгових залів) паралельно з виконанням основних 

обов‘язків. Від них вимагається елементарна комп‘ютерна грамотність як 

користувача ІС. СОД дає змогу зробити прозорим контроль за виконанням 

бізнес-процесів, щоб в кожний момент часу можна оперативно з‘ясувати стан 

підприємства на всіх робочих місцях. 



202 

Таблиця 1 – Характеристика економічних інформаційних систем 

 

Системи обробки даних зазвичай реалізовані у вигляді автономних 

програмних продуктів. Вони можуть бути тиражно-адаптованими (наприклад, 

ПП «1С: Підприємство 7.7» ПП «Парус», ПП «БЕСТ») або створеними 

індивідуально для окремого підприємства. На основі накопиченої бази 

оперативних даних розв‘язуються задачі більш високих рівнів управління – 

тактичного і стратегічного. 

Інформаційн

і 

системи, 

показник 

Системи обробки даних 

/ транзакцій 

Інформаційні 

системи управління 

Системи підтримки 

прийняття рішень 

Технології, 

на яких 

базується 

система 

Технології, орієнтовані 

на оперативну 

(транзакційну) 

обробку даних OLTP. 

Технології 

інтерактивної 

аналітичної обробки 

даних – OLAP. 

Методи статистичного 

аналізу, експертних 

систем, математичного та 

імітаційного 

моделювання, 

інтелектуального аналізу 

даних (DMg) 

(штучні нейронні мережі, 

системи пошуку логічних 

правил в даних) 

Мета Можливість в кожний 

момент часу оперативно 

з‘ясувати стан 

підприємства 

на всіх робочих місцях. 

Аналіз показників 

діяльності, 

формування 

планів та контроль 

за їх 

виконанням. 

Вирішення задач 

управління 

бізнес-процесами 

підприємства на 

стратегічному 

рівні, тобто на рівні 

топменеджерів. 

Завдання Вирішення задач 

управління бізнес-

процесами 

підприємства на 

оперативному 

рівні. 

Зведення замовлень 

для 

формування 

виробничої 

програми. 

Випуск і просування на 

ринок нової продукції, 

пошук 

нових ринків збуту, вибір 

джерел фінансування, 

залучення інвесторів, 

інжиніринг і реінжиніринг 

бізнес-процесів. 

Часові 

рамки 

Не перевищують одного 

дня. 

Від декількох днів 

до декількох тижнів. 

Рік і більше 
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Інформаційні системи управління існують для вирішення задач управління 

бізнес-процесами підприємства на тактичному рівні, до якого відносяться 

процедури середньострокового (від декількох днів до декількох тижнів) 

планування, аналізу і організації робіт. Якщо на оперативному рівні ми маємо 

справу з окремим замовленням і супутніми його виконанню транзакціями, то на 

тактичному рівні розглядаються вже такі об‘єкти, як, наприклад, зведення 

замовлень для формування виробничої програми. 

Результати рішення подібних задач призначені для менеджерів середньої 

ланки (начальників виробничих і транспортних цехів, керівників служб 

постачання і маркетингу, планово-фінансових відділів тощо). Увага 

користувачів ІСУ зосереджена на формуванні тактичних планів, а також їх 

виконанні. Часовий період таких операцій складає від кількох днів до кількох 

тижнів. 

Інформаційні системи управління зазвичай базуються на технології OLAP 

(On-line Analytical Processing – оперативна аналітична обробка), що, на відміну 

від попереднього типу систем, дає змогу здійснювати аналіз діяльності 

показників. У багатьох випадках безпосередніми виконавцями робіт, 

пов‘язаних з функціонуванням ІСУ, є висококваліфіковані співробітники 

інформаційно-комп‘ютерних підрозділів підприємства. 

Сучасне технічне забезпечення дає змогу запроваджувати на 

підприємствах комплексні інформаційні системи, що автоматизують 

оперативний і тактичний рівні управління. Їх називають корпоративними 

інформаційними системами або управлінськими інформаційними системами. 

Такі інформаційні системи є розгалуженими зі складною архітектурою і 

багатьма користувачами. Тут функція автоматизації бухгалтерського обліку 

залишається центральною ланкою обробки економічної інформації, але не є 

єдиною. 

Окрім задач бухгалтерського, тут автоматизовано функції кадрового 

обліку, складського обліку, транспортного відділу, відділу збуту і фінансових 

операцій, здійснено інтеграцію з інформаційними системами автоматизації 
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виробництва. Корпоративні інформаційні системи також реалізовані у вигляді 

автономного програмного продукту тиражно-адаптованого (наприклад, ПП 

«1С: Підприємство 8.0», ПП «Галактика») або індивідуально створеного. 

Системи підтримки прийняття рішень призначені для вирішення задач 

управління бізнеспроцесами підприємства на стратегічному рівні, тобто на 

рівні топ-менеджерів (керівництво) фірм, підприємств, організацій, що 

ухвалюють стратегічні довгострокові рішення. На стратегічному рівні 

розглядаються питання випуску і просування на ринок нової продукції, пошуку 

нових ринків збуту, вибору джерел фінансування, залучення інвесторів, 

інжинірингу і реінжинірингу бізнес-процесів. Ці рішення визначають основні 

напрями діяльності підприємств на тривалі періоди (рік і більше). СППР є 

робочим інструментом для осіб, що ухвалюють рішення. 

Для задач СППР характерні труднощі формалізації цілей і обмежень, що 

обумовлює переважання якісних оцінок. Інформація, що є у розпорядженні 

осіб, що приймають рішення, зазвичай неповна, нечітка і суперечлива, тому для 

вирішення задач стратегічного планування застосовуються різні методи 

статистичного аналізу, експертних систем, математичного та імітаційного 

моделювання, інтелектуального аналізу даних (штучні нейронні мережі, методи 

«нечіткої математики», системи пошуку логічних правил в даних). Для 

створення таких інформаційних систем застосовується технологія Data Mining 

(DMg) – виявлення прихованих закономірностей. Більш детально принципи 

роботи останньої викладені нами у праці [1]. 

СППР зазвичай реалізовані у вигляді діалогових людино-машинних 

систем. Через застосування складних методів програмування такі програмні 

продукти є дорогими, а тому не входять до стандартизованих тиражно-

адаптованих програм. Вища ланка керівництва придбає їх у разі необхідності як 

автономний продукт залежно від потреб управління. 

Під час придбання програмного продукту певної для автоматизації 

предметної області керівництво підприємства керується потребами, що 

виникають у ході господарського процесу. Залежно від рівня функціональності 

економічні інформаційні системи поділяють на: 
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– однофункціональні; 

– багатофункціональні; 

– повнофункціональні. 

Найпростішими інформаційними системами, що реалізовують окремі 

функції управління підприємством (бухгалтерський облік, формування 

податкової звітності, формування звітності про єдиний соціальний внесок 

тощо), є однофункціональні. До таких програмних продуктів можна віднести, 

наприклад, ПП «1С: Бухгалтерія», ПП ―M.E.Doc‖, АРМ «Єдиний внесок», ПП 

―iFin Zvit‖. У сучасних умовах такі інформаційні системи застосовуються 

переважно на малих підприємствах, проте вони витісняються 

багатофункціональними і повнофункціональними інформаційними системами, 

тобто системами, в яких реалізовані або більшість, або практично всі функції 

управління. 

Багатофункціональні інформаційні системи здійснюють автоматизацію 

багатьох функцій управління підприємством не лише бухгалтерського обліку, 

але й обліку кадрів, складський облік, фінансові розрахунки, збут і постачання 

тощо. Зазвичай такі системи побудовано на основі технології OLTP, що 

базуються на оперативних базах даних. До таких систем можна віднести, 

наприклад, ПП «1С: Підприємство 7.7», ПП «БЕСТ». 

Повнофункціональні інформаційні системи – це комплексні інформаційні 

системи управління підприємством, в яких автоматизовано усі функції 

управління. Такі системи зазвичай називають корпоративними системами, 

управлінськими інформаційними системами. Тут зазвичай реалізовано 

технології OLTP (що дає змогу здійснювати реєстрацію даних та представлення 

актуальної інформації на запит користувача) та OLAP (що дає можливість 

аналізу показників діяльності). 

Повнофункціональні інформаційні системи володіють засобами 

корпоративного управління. Середні корпоративні інформаційні системи (КІС) 

(до них, зокрема, відносять систему «БЕСТ») мають такі засоби підтримки 

корпоративного управління, як можливість ведення консолідованої (сумісної) 
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бази даних корпорації, отримання консолідованої звітності виду господарської 

діяльності. Крупні КІС (найбільшу популярність набули системи «1С: 

Підприємство 8.0», «Галактика» версії 7 і 8, а також система «Парус 8»), окрім 

перерахованих засобів підтримки корпоративного управління, володіють 

більшою глибиною підтримки процесів управління багатофункціональними 

групами підприємств. До таких перш за все відносяться засоби корпоративного 

аналізу з використанням технології інтерактивної аналітичної обробки даних 

(OLAP – On-line Analytical Processing). 

Таким чином, вибір програмного забезпечення управління підприємством 

повинен базуватися на потребах менеджменту, що прямо залежить від розмірів 

суб‘єкта господарювання, виду його діяльності, територіального розгалуження 

та інших факторів. Для ефективного впровадження управлінської 

інформаційної системи на підприємстві доцільно вирішити головну проблему – 

виявити основні вузькі місця управління підприємством, інформаційних 

зв‘язків між підрозділами та знайти шляхи їх вирішення з урахуванням 

затвердженого ІТ-бюджету й встановлених строків впровадження. Головна 

вимога, що повинна обов‘язково дотримуватись –  ефект від використання 

інформаційних систем має бути вищим, ніж затрати на його розробку, 

впровадження та експлуатацію. Показником під час вибору програмного 

забезпечення повинні стати такі фактори, як, зокрема, вдалі галузеві рішення, 

поширення пунктів сервісного обслуговування, можливість масштабування та 

налаштування системи до власних потреб, простота в освоєнні персоналом, 

захист інформації. Вказані проблеми є перспективним напрямом подальших 

досліджень. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ 

ПРОЄКТОМ 

У статті представлено принципи, покладені в основу комплексної вітчизняної 

автоматизованої технології проектування об'єктів і супроводу будівництва; 

запропоновано можливі варіанти ефективного використання інформаційних 

технологій в управлінні будівельним проектом і функціонуванні будівельного 

підприємства; здійснено огляд ринку програмних засобів для вирішення завдань 

управління будівельним проєктом; розглянуто переваги, які надає 

впровадження технології «БудКомплекс». 

Ключові слова: інформаційні системи, інвестиційний проєкт, інформаційна 

модель будівлі, програма створення технології «БудКомплекс». 

Удосконалення управління інвестиційним циклом у будівництві, на базі 

застосування інформаційних технологій стає в умовах формування ринку 
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підряду найважливішою проблемою, що вимагає першочергового вирішення. В 

умовах гострої конкурентної боротьби вітчизняні підрядники змушені 

вдосконалювати технологію й організацію будівництва, прагнути до зниження 

вартості будівельно монтажних робіт. Виникає необхідність у ретельній 

розробці календарних планів на основі різноманітного проєктування й 

приведення у відповідність потреби в ресурсах з їх наявністю й можливістю 

поповнення. Все це може бути забезпечено тільки за умови об'єднання процесів 

проєктування, підготовки й управління будівництвом у єдину інформаційну 

систему. 

Крім того, застосування інформаційної моделі будівлі істотно полегшить 

роботу з об‘єктом, дозволить у віртуальному режимі розробити, пов‘язати 

разом та узгодити створювані різними фахівцями та організаціями компоненти, 

системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність, 

функціональність і експлуатаційні якості.  

Метою дослідження є обґрунтування принципів проєктування 

автоматизованої управлінської інформаційної системи та визначення 

ефективних основ управління інвестиційними проєктами на основі технології 

«БудКомплекс».  

Питання управління інвестиційними проєктами й функціонування 

будівельних підприємств із використанням інформаційних технологій 

висвітлюють Гуменюк А.М. , Дмитренко Є.А., Савельєва Т.М., Чаргазія Т.З., 

Шелковнікова О.В. та ін. 

Управління будівельною організацією відбувається на основі інформації 

про наявні договори підряду й контракти  учасників будівельного процесу, а 

також інформації, що попереджує зриви на всіх етапах інвестиційного циклу, 

міжвідомчі й горизонтальні зв'язки між виконавцями робіт. Будівництво 

здійснюється протягом тривалого періоду і потребує постійного фінансування. 

Це зумовлює особливості обліку доходів на підприємствах будівельної галузі. 

Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління операційними 

доходами будівельних підприємств (рис. 1) включає: облік операційних 

доходів; аналіз операційних доходів; контроль за операційними доходами. 
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Рисунок 1 – Схема обліково-аналітичного забезпечення процесу 

управління операційними доходами будівельних підприємств [1] 

 

Удосконалення організації управління будівельним проєктом потребує 

інформаційної інтеграції підсистем управління – планування, обліку, аналізу, 

контролю у комплесну автоматизовану інформаційну систему.  

Створення й реалізація інформаційних технологій управління 

інвестиційним циклом і проектами в цілому вирішує три великі задачі: 

забезпечення тісної інформаційної взаємодії між окремими стадіями 

інвестиційного циклу; розробка комплексних інформаційних систем керування 

будівельними організаціями й підприємствами будівельної індустрії; розробка 

регіональної системи інформаційного забезпечення будівельної галузі [3] 

Господарська діяльність будівельного підприємства 
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Система управління проєктом дає технологічний й організаційний 

взаємозв'язок основних робіт і ресурсів у часі, необхідних для реалізації всього 

проєкту в цілому. У процесі управління інвестиційним проєктом на 

підприємстві повинні: 1) дотримуватися строків завершення проєкту; 2) 

раціонально розподіляти матеріальні ресурси й виконавців у часі й між 

задачами (завданнями) проєкту; 3) вчасно коректувати вихідний план 

відповідно до реального стану справ.  

Дані три завдання тісно взаємопов'язані, і недостатня увага до одного з них 

неминуче призведе до проблем у двох інших напрямках. Тому для управління 

інвестиційними проєктами на вітчизняних підприємствах повинна 

використовуватися спеціальна інформаційна технологія, що допоможе 

заощадити час і ресурси, а також вартість реалізації проєкту. 

За допомогою впровадженої інформаційної моделі будівлі BIM можна 

займатися: виготовленням необхідної для будівництва опалубки, несучих 

конструкцій (колони, балки, плити перекриттів), будівельними матеріалами, 

обладнанням для оснащення будівлі (ліфти, насоси, електромережі, системи 

опалення, кондиціонування), складати кошториси, формувати замовлення як в 

загальному обсязі, так і за календарним графіком, визначати загальний обсяг 

необхідних для цього фінансових коштів, Також BIM служить основою для 

організації будівництва, взаємодії субпідрядників, складання графіків, схем і 

календарних планів, управління потоком поставок і послідовністю монтажу, 

фінансового обслуговування процесу будівництва тощо [2]. Технологія ВІМ-

моделювання дозволяє оперативно вносити корективи в конструктивну та інші 

частини проєкту й сам процес зведення будівлі, за необхідностьі.  

Вирішення задачі комплексної автоматизації будівельної галузі 

пропонується шляхом впровадження вітчизняної концепції розвитку систем 

автоматизованого управління будівництвом на основі цифрової моделі 

будівельного об‘єкта (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Комплексна автоматизована система проєктування й 

управління в будівельному комплексі  

 

В ідеологічній концепції проєкту передбачено дві складові: САПР –  

системи автоматизованого виконання проєктних робіт;  АСУБ –  

автоматизовані системи управління будівельним комплексом.  
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Обидві ці складові розвиваються як кожна окремо, так і в цілому, як 

комплекс. На основі накопиченого досвіду розробників програмного 

забезпечення для будівельної галузі виокремлюють: 

- розробку підсистеми САПР, ТОВ «АДА»;  

- підсистема АСУБ та бухгалтерського обліку, ТОВ «Computer Logic»;  

- підсистема кошторисних розрахунків (з 2004 року в Україні, в рамках 

практичної реалізації концепції ПУСК, ініційовано розробку комплексної 

автоматизованої технології проєктування об'єктів і супроводження будівництва 

(«БудКомплекс»). 

Переваги, які надає впровадження технології «БудКомплекс»: 

- об'єднання розрізнених програмних комплексів, що вирішують завдання 

проєктування, управління, виробничого та бухгалтерського обліку будівельної 

галузі, в єдину систему; 

- значне підвищення якості вирішення окремих завдань при значному 

скороченні трудомісткості їх виконання; 

- поява нових інформаційних технологій і інструментів, особливо в 

області управління, що не могли бути реалізовані в традиційних 

автоматизованих системах; 

- надання додаткових можливостей для вітчизняних підприємств у 

конкурентних змаганнях із провідними іноземними фірмами в умовах 

відкритого ринку; 

- підвищення кваліфікаційного рівня інженерного персоналу. 

При створенні технології «БудКомплекс» використовуються підходи, що 

базуються на останніх досягненнях у галузі розробки програмного 

забезпечення, враховують сучасний рівень розвитку комп'ютерної техніки та 

засобів зв'язку. 

Основою створення технології «БудКомплекс» є існуючі технологічні 

рішення і програмні засоби САПР. Сьогодні ринок програмних засобів для 

вирішення завдань проектування (САПР) насичений значною кількістю 

програмних продуктів різного призначення. 
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Найбільш популярними на теренах України є програми: 

- для архітектурного проєктування: ArchiCAD - (GraphySoft, Угорщина), 

AllPlan - (Nemetschek, Німеччина), Інтеар - (фірма Інтеар, Київ), Арто (Арко) - 

(спільна розробка НДІАСБ і фірми АДА, Київ), Маестро та інші надбудови до 

AutoCAD - (AutoDesk) тощо; 

- для розробки конструкторського та спеціальних розділів проєкту: 

програми НДІАСБ ЛІРА-САПР, Мономах, АРС, ЕПОС, ПРОФ-АПС тощо. 

Крім перерахованих, до розділу САПР умовно можна віднести програми 

для кошторисних розрахунків у будівництві. Умовність віднесення програм для 

кошторисних розрахунків до розділу САПР зумовлена тим, що вони крім чисто 

проєктних завдань (розрахунки кошторисної вартості будівництва на стадії 

підготовки інвесторської документації) виконують також функції розрахунку 

договірної ціни будівельної продукції безпосередньо при взаємостосунках між 

підрядником і замовником, а також функції виробничого обліку в процесі 

будівництва (акти виконаних робіт КБ 2 і форми М 29), що з більшою 

вірогідністю треба відносити до завдань АСУБ [4]. 

Метою і тактикою управління підприємством є отримання стабільного 

доходу і прийнятного рівня прибутку, що потребує автоматизації управління 

доходами та управління будівельним проєктом . Програма створення технології 

«БудКомплекс» передбачає застосування існуючих і розробку нових 

інформаційних і технологічних інструментів, які дозволять об'єднати існуючі 

програмні засоби САПР і АСУБ в єдину систему. Ідеологічною основою 

інтеграції програм САПР між собою і в технологію БудКомплекс є Цифрова 

Модель Об'єкта (ЦМО). 
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Сучасний готель-ресторан — це складна сукупність функціональних 

одиниць, від узгодженості яких залежить успіх бізнесу на ринку. Актуалізація 

ролі інновацій зумовлює пожвавлення інноваційної діяльності підприємств, 

здійснення ними перспективних розробок і реалізації інноваційних програм. 

Саме тому, особливого значення набуває стратегічне управління розвитком 

підприємств, що спрямоване на запити споживачів та дозволяє швидко 

реагувати на зміни зовнішнього середовища, бути конкурентоспроможними 

протягом довгого періоду.  

https://elearn.nubip.edu.ua/pluginfile.php/755733/mod_%20resource/content/
https://elearn.nubip.edu.ua/pluginfile.php/755733/mod_%20resource/content/
http://donnasa.org/publish_house/journals/esgh/2006-2/04_saveleva_chargaziya.pdf
http://economics.kntu.kr.ua/pdf/28/19.pdf
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Особливістю інноваційного типу розвитку підприємств ресторанного 

господарства є звернення уваги на використання нових, прогресивних 

технологій, надання якісних послуг, виробництво високотехнологічної 

продукції, використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, а 

також можливість швидко приймати управлінські рішення в інноваційній 

діяльності. Здатність до постійного удосконалення є головною умовою успіху 

закладів готельно-ресторанного типу в конкурентній боротьбі.  

Враховуючи сучасні тенденції та зростаючу конкуренцію в сфері 

обсуговування, зростає потреба в забезпеченні ефективності та акуратності 

роботи працівників та всього готельно-ресторанного комплексу. Цю проблему 

можна вирішити шляхом впровадження системи автоматизації закладу, а саме 

впровадження автоматизованої системи управління (ACS) (англійська версія – 

Property Management System (PMS)).  

Метою статті є огляд основних понять автоматизованої системи готельно-

ресторанного комплексу, видів інформаційних технологій та сучасних 

автоматизованих систем управління готельно-ресторанними комплексами, які 

використовуються в Україні. 

Інформаційна технологія - це сукупність технологічних елементів для 

збору, зберігання, обробки, передання та представлення інформації з метою 

забезпечення ефективного функціонування інформаційних систем. 

З практичної точки зору ІТ - це сукупність автоматизованих процесів 

циркуляції і переробки інформації, опису цих процесів, пов'язаних із 

конкретною предметною галуззю, і таких, що реалізуються за допомогою 

сучасних техніко-економічних засобів. 

Інформаційна система являє собою сукупність функціональних, 

організаційних компонентів та компонентів системи обробки даних, що 

необхідні для досягнення поставлених цілей. 

Види інформаційних технологій (рис.1): 

-обробка даних - застосовує на операційному рівні з метою автоматизації 

рутинних операцій управлінської праці, які постійно повторюються; 
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- управління - застосовує на будь-якому рівні управління для задоволення 

інформаційних потреб персоналу, який приймає рішення; 

- автоматизований офіс - характеризується організацією і підтримкою 

комунікаційних процесів як усередині підприємства, так і з зовнішнім 

середовищем за допомогою сучасних засобів передання інформації; 

- підтримка прийняття рішень - новий метод організації взаємодії людини і 

комп'ютера; 

- експертні системи - надають можливість отримати консультацію 

експертів з проблем у межах накопичених знань [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Види інформаційних технологій в готельно-ресторанному бізнесі 

 

Як відомо, ресторанний бізнес є одним з найбільш прибуткових. На 

перший погляд він є доволі прибутковим та хорошою сферою для інвестування, 

але в той же час, це складний і дуже ризикований бізнес. Середній термін життя 

ресторану складає 1,5-2 роки. Не витримуючи конкуренції на ринку надалі його 

продають, або закривають. Для успішної роботи будь-якого ресторану 

необхідний потужний інструмент для обробки інформації, яким і є 

автоматизована система управління. 
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Одним з основних напрямків розвитку готельного бізнесу в Україні слід 

вважати широке впровадження інформаційних комп'ютерних технологій 

управління та сучасних систем бронювання на основі вивчення та застосування 

досвіду розвинених країн у цій області. 

Загальними особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів 

планування, обліку та управління основними напрямками діяльності готелю. 

Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних 

підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, 

управління обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, 

управління збутом, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, управління 

маркетингом тощо. Наведена послідовність функціональних підсистем не 

претендує на повноту і відбиває основні напрямки діяльності сучасних готелів.   

Управління фінансами містить чотири функціональних підсистеми [2]:  

– фінансове планування діяльності готелю;  

– контроль над фінансовими процесами; 

– реалізація фінансових процесів;  

– фінансовий контроль діяльності.  

В управління обслуговуванням входять: 

 1. Підготовка до розміщення гостей. Формування номерного фонду з 

урахуванням реквізитів кожного номера, контроль за станом номера, історія 

зміни реквізитів номера, розмежування прав доступу користувачів до 

редагування і перегляду документів, архівів і довідників, протоколювання змін 

документів системи;   

2. Управління розміщенням: аналіз номерного фонду на певний період, 

бронювання номерів, реєстрація гостей, поселення гостей. Перегляд карти 

розміщення;  

3. Облік наданих послуг: налаштування довільних програм розрахунку 

тарифів на послуги, типова специфікація послуг, історія цін на послуги, 

кількісний облік наданих послугу розрізі матеріально відповідальних осіб, 

автоматичне формування рахунків до одержання та актів виконаних робіт, 

автоматичний облік телефонних переговорів; 
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 4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами: оперативний контроль 

взаєморозрахунків, аналіз документів, формування вимоги на погашення 

дебіторської заборгованості [3]. 

Станом на сьогодні є більше десятка систем автоматизації управління 

готелями. Використовуючи системи автоматизації управління, готельно-

ресторанний бізнес перетворюється на кероване підприємство, яке спроможне 

швидко адаптуватися до змін на ринку.  

Найбільш поширеними автоматизованими готельними системами, які 

застосовуються у світовій практиці, є [4]: 

 Система управління готелем (PMS - Property Management System): 

Micros Fidelio, Lodging Touch LIBICA, Epitome PMS, Amadetis PMS, OPERA, 

Optima, Cenium, Nimeta, Едельвейс, Готель 3, KEI Hotel, UCS Sheiter, Парус-

Готель, Галактика; 

 Система управління рестораном (Point Of Sales): 

Epitome POS, InfoGenesis POS, Rkeeper, Micros, Парус-Ресторан, 1С: 

Підприємство 8: Ресторан 

 Система управління заходами (Sales & Catering): 

Sky ware Hospitality Solutions Sales and Catering, OPERA Sales & Catering Full 

Service 

 Система телефонного сервісу (Telephone Management System): 

Alcatel, Ericsson, Siemens, NEC, Definity? Meridian, GDX, Bosch, Panasonic 

 Система електронних ключів (Key System): 

VingCard, Timelox, TESA, CISA, Salto, Onity, Messerschmitt, Saflok, Inhova 

 Система електронних мінібарів (Mini-bar System): 

Fidelio Suite 8, Opera Property Interfaces 

 Система інтерактивного телебачення (Video Services System): 

General Satellite, GuestLink 

 Система енергозбереження (Energy Management System): 

StruxureWare software, Powerstar, Hotelstar 

 Система обробки кредитних карт (Credit Card Authorization System): 

Mercury Payment Systems, Tsys Acquiring Solutions, Heartland Payment Systems 
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 Система складського обліку і калькуляції (Food & Beverage): 

Quintiq, Libra F & B 

 Система фінансово-бухгалтерського обліку (Accounting System): 

Scala, Navision, 1С 

 Система центрального бронювання (Central Reservation System): 

Amadeus, Sabre, Apollo, Galileo, Worldspan, Abacus, Infini, Core CRO 

 Система Інтернет бронювання (Web Reservation System): 

Genares, Pegasus IDS Systems 

 Система кадрового обліку (Human Resource System): 

Faraon, mySAP HR, ScaiaHR, E-Staff, 1C 

 Система безпеки (Security System): 

Access Control Systems, 2-WAY 9000 Remote Start. 

Лише повністю інтегроване рішення на базі системи управління 

ресурсами дозволяє аналізувати діяльність підприємства. Серед сучасних 

автоматизованих систем управління готельно-ресторанними комплексами, які 

використовуються в Україні  слід зазначити наступні: АСУ Готель, Libra 

Hospitality, TillyPad, Z-Cash,   Астор. РСТ', X-POS [5]. 

В Україні автоматизовані системи управління встановлені фахівцями 

фірми Libra Hospitality в ряді готелів, у тому числі «Централь» Донецьк, 

«Аркадія Плаза» Одеса, «Дніпро» Київ, «Senator Apartments» Київ та інших. 

Слід зазначити, що в автоматизованій системі управління Z-Cash 

представлені рішення тільки для ресторанів. Система побудована на Інтранет-

технологіях. Працює під управлінням сервера Денвер-2 PRO та СУБД MySQL 

(друга версія підтримує СУБД Oracle, Postgree SQL). Можливі як стандартна 

реалізація,так і stand-alone і мережева концепція. 

Система ж Астор побудована на базі 1С. Рішення ролпонуються для  

галузі громадського харчування, причому розрізняють Астор Громадське 

харчування, Астор Ресторан. Система являє собою комплекс бухгалтерського і 

складського обліку. Можлива тільки стандартна реалізація (stand-alone і 

мережева концепція не представлені). 
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Нестабільні умови зовнішнього та внутрішнього середовища 

функціонування готельно-ресторанних комплексів спонукають власників 

удосконалювати свій бізнес, робити його конкурентоспроможним. У цьому їм 

допомагає автоматизація ресторанного господарства. Вона дає безліч переваг, а 

саме: дозволяє у найкоротший термін виключити з асортименту послуги, що 

реалізуються погано, і замінити їх новими, дозволяє скоротити витрати на 

робочу силу приблизно на 30%, знижуються витрати на технічне 

обслуговування і поточний ремонт.  

Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові 

можливості для ефективного вирішення основних завдань готельно-

ресторанного бізнесу. Використання системи автоматизації дозволяє 

реалізувати програми ресурсозбереження, завдяки зниженню експлуатаційних 

витрат на утримання систем зв'язку, зниження енергоспоживання і 

водоспоживання, уникнути пікових навантажень, збільшити продуктивність 

праці, поліпшити якість послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліфікацію 

працівників готелю [6]. 
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УДК 004.416.6 (045) 

Яна Фомінська 

Здобувач освітнього ступеня «мaгістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 «ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА» 

У статті розглянуто поняття інновації на науковому та законодавчому рівні; 

досліджено модель формування організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах економічної 

нестабільності та розглянуто основні завдання, які можливо вирішити 

шляхом впровадження організаційно-економічного механізму управління 

реалізацією інноваційної ресурсозберігаючої політики на промисловому 

підприємстві. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна активність, 

дослідницька робота, модель формування організаційно-економічного 

механізму інноваційного розвитку промислових підприємств . 

На сьогоднішній день інновації виступають важливим джерелом 

конкурентних переваг підприємств у довгостроковій перспективі. Створюючи 

новий тренд активного розвитку, вони дозволяють вирішувати завдання з 

подолання кризових явищ, сприяють стратегічним змінам на різних рівнях 

господарювання. Сучасні промислові підприємства, які обрали шлях 

інноваційного розвитку в умовах суспільної нестабільності, переживають 

відносно нелегкий його період під дією таких чинників як: низька дохідність, 

високий рівень кредитування товаровиробників, дефіцит сировини, високі 

податки, посилення ліцензійних вимог до виробництва продукції та якості 

товару, слабо стимулюючий продаж продукції вітчизняним маркетингом тощо. 
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Водночас, позитивний світовий досвід стрімкого економічного зростання 

підприємств внаслідок створення та запровадження інновацій підвищує інтерес 

вітчизняних підприємств до інноваційного шляху розвитку. В нинішніх умовах 

політичної, економічної, соціальної нестабільності, пандемії, спричиненої 

Ковід-19, обґрунтування теоретичних положень, розробка практичних 

рекомендацій з формування організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку промислових підприємств є актуальною проблемою з 

наукової точки зору й набуває важливого соціально-економічного значення. 

Проблематика розвитку підприємств на основі інноваційних чинників 

останнім часом є предметом багатьох наукових досліджень, зокрема її 

досліджували такі вчені, як: Бондаренко С., Григорук П., Гринько Т., 

Лук‘яненко І., Мала Н., Малюта Л., Меліхова А., Сисоліна Н., Угрин Л., Юдіна 

О. та ін. Разом з тим, в сучасних умовах, коли проблеми інноваційного 

розвитку значно актуалізувалися, вивчення теоретичних і прикладних питань 

даної тематики заслуговує більш глибшого дослідження, а особливо завдання 

удосконалення механізму інноваційної активності промислових підприємств в 

умовах економічної нестабільності. 

Мета статті. Дослідження поняття інновацій з наукової та законодавчої 

засад, а також визначення чинників удосконалення механізму інноваційної 

активності промислового підприємства в умовах економічної нестабільності.  

Функціонування сучасних підприємств повинне ґрунтуватися на 

досягненні максимальних показників рентабельності діяльності, підвищенні 

ефективності використання всіх видів ресурсів, формуванні конкурентних 

переваг та забезпеченні стабільності розвитку підприємства у довгостроковому 

періоді. Виконання даних задач є необхідним для успішної діяльності 

підприємств в ринковому середовищі. Сучасні наукові дослідження та практика 

підприємницької діяльності засвідчують, що однією з передумов, що 

дозволяють досягти зазначених цілей розвитку підприємства та максимально 

задіяти його потенціал, є впровадження інновацій. Крім того, інновації 

виступають джерелом створення додаткової вартості та є тим чинником, який 

забезпечує приріст корпоративної вартості підприємства та суспільної цінності.  
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З метою комплексного дослідження впливу інновацій на формування 

вартості підприємства, дослідимо сутність інновацій, інноваційної діяльності 

підприємства та інноваційної активності. Для дослідження механізму впливу 

інновацій на функціонування підприємства необхідно, перш за все, розглянути 

основні типи інновацій та з‘ясувати їх сутність. 

Поняття «інновація» має латинські корені і тлумачиться як «відновлення», 

«оновлення» У перекладі з англійської поняття «іnnovation» означає «введення 

нового» [1]. 

Відповідно до вітчизняного законодавства інновації визначаються як 

«новостворені (застосовані) або вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і/або соціальної сфери [2]. 

В міжнародній практиці (в офіційних публікаціях Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Євростату) інновації 

визначаються як «упровадження нового або істотно поліпшеного продукту 

(товару чи послуги) або процесу, нових маркетингових чи організаційних 

методів у веденні підприємницької діяльності, організації робочого процесу чи 

налагодженні зовнішніх відносин.  

У праці Ілляшенка С. виділено три основні властивості, яким повинні 

відповідати інновації, а саме: новизна, технічна й економічна доцільність, 

корисність для споживача [3]. Іншими словами, характеристика інновацій не 

повинна обмежуватися лише новизною, вона повинна мати певний позитивний 

ефект – сприяти зростанню ефективності виробництва, створенню нової якості 

для споживача чи забезпеченню інших соціальних ефектів. 

Із поняттям інновації пов‘язано багато інших категорій, таких як 

інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційний потенціал, 

інноваційна активність тощо. 

Ядро інноваційної діяльності підприємств складає дослідницька робота – 

R&D («research and development»), але в цілому інноваційний процес може 
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супроводжуватися здійсненням великої кількості інших операцій, що 

безпосередньо не належать до дослідницької роботи, але забезпечують та 

спрощують процес упровадження інновацій, тому їх також включають до 

категорії інноваційної діяльності. 

У працях Покропивного С. інноваційна діяльність визначається як процес, 

спрямований на розроблення й реалізацію результатів закінчених наукових 

досліджень і розробок або інших науковотехнічних досягнень у новий чи 

вдосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи вдосконалений 

технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності, а також 

зв'язані з цим додаткові наукові дослідження й розробки [4]. 

Чимало наукових досліджень, які вивчають інноваційну діяльність 

підприємств України, присвячено розкриттю методологічних засад 

інноваційної активності, дослідженню проблем управління інноваційним 

розвитком підприємств, оцінці кількісного та якісного аспектів інноваційного 

потенціалу підприємства в розрізі показників фінансової, технологічної, 

інвестиційної та інформаційної складових розвитку підприємства, а також 

моделюванню інноваційної діяльності та її впливу на фінансово-економічний 

стан підприємств.  

Бондаренко С. визначає інноваційну активність через інтенсивність 

здійснення підприємством заходів з розробки і впровадження нових технологій, 

продуктів, методів або їх удосконалення при впровадженні в свою 

господарську діяльність, в результаті чого спостерігається покращення 

результуючих показників діяльності [5]. 

Незважаючи на нестабільний стан економіки, проблеми, які постали перед 

вітчизняними підприємствами внаслідок коронакризи, спричиненої пандемією 

Ковід-19, невпевненість у завтрашньому дні, підприємства України на вимогу 

розвитку бізнесу все ж таки стараються збільшувати рівень та обсяг інновацій у 

своїй діяльності. 

За результатами проведеного аналізу наукових підходів до трактування 

сутності понять «інновація» та «інноваційний розвиток» ми будемо розуміти 
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інновацію в умовах економічної нестабільності як наслідок не лише сучасного 

виробництва, а й реалізації новітніх і корисних ідей, які в подальшому 

призведуть до прогресивного розвитку на основі реалізації послідовних 

інноваційно-організаційних дій. Інноваційний розвиток в умовах економічної 

нестабільності – динаміка переходу від творчої ідеї до моделі інноваційного 

типу, починаючи зі створення середовища, в якому різним компонентам надано 

повну свободу дій, щоб зіткнутись в нових і цікавих способах, а потім дати 

цьому новому творінню час і свободу розвиватись і жити, що дасть змогу 

покращити ефективність функціонування соціально-економічної системи.  

За роки незалежності України для здійснення інноваційної діяльності не 

були створені сприятливі умови. З метою виявлення та систематизації 

ключових чинників впливу на інноваційний розвиток підприємств їх об‘єднано 

у 4 групи: техніко-економічні, організаційно-управлінські, політично-правові та 

соціально-психологічні. До основних моделей впровадження та поширення 

інновацій на промислових підприємствах відносяться : інновації продукції; 

інновації технологічних процесів; інновації персоналу; інновації управлінської 

діяльності; інновації в культуру.  

Вибір тієї чи іншої моделі підвищення інноваційної активності 

підприємства залежить від багатьох факторів, тому для успішного та 

ефективного її впровадження необхідно серйозно ставитися до її вибору. 

Технологічна інноваційність промислового виробництва займає ключове 

місце, оскільки уособлює потенційні можливості промисловості щодо 

інноваційного впливу як на власне виробництво, так і економіку інших галузей. 

Яка б модель інноваційного процесу не застосовувалась на підприємстві для 

розробки нововведення, важливим критерієм є ступінь її новизни. Саме від 

новизни інновації залежить конкурентоспроможність нововведення. 

Аналіз зарубіжного досвіду дозволив виокремити ряд форм та 

перспективних напрямків стимулювання інноваційної діяльності. Поширена 

практика державних дотацій. У країнах Азії інноваційна інфраструктура 

розвивається шляхом утворення технополісів, технопарків, активного 



226 

впровадження інформаційних технологій. Інноваційна діяльність країн Європи, 

Китаю ґрунтується на державних інвестиціях та дотаціях. У Швеції 

практикується надання безвідсоткових та пільгових позик. Надання 

безоплатних позик, що досягають 50 % коштів на впровадження інновацій 

практикує Німеччина. Модель розвитку інноваційної інфраструктури США 

функціонує переважно завдяки інвестуванню зацікавлених фірм. У 

європейських країнах створюють фонди упровадження інновацій з урахуванням 

можливого ризику. Передові країни стимулюють винахідницьку діяльність 

шляхом зниження державного мита для індивідуальних винахідників, 

відтермінування виплати мита або звільнення від нього, якщо винахід 

стосується економії енергії. Одним із варіантів підтримки інноваційної 

діяльності в Україні має стати надання державних субсидій безпосередньо для 

виконання інноваційних проектів, а також залучення інвесторів, в тому числі 

іноземних.  

Розглянемо модель формування організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах економічної 

нестабільності (рис. 1), запропоновану Кузь Т. [6].  
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Рисунок 1 – Модель формування організаційно-економічного механізму 

інноваційного розвитку  підприємств в умовах економічної нестабільності 

 

Перед вітчизняними підприємствами гостро стоїть проблема фінансування 

інновацій. До факторів, які перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності 

в Україні, дослідники відносять [1-6]: 



228 

1) складність в фінансуванні інноваційної діяльності підприємств, що 

обумовлено обмеженістю власних коштів, суттєвими витратами на 

впровадження новітніх технології, високим економічним ризиком, тривалим 

терміном окупності тощо; 

2) проблеми стратегічного планування в умовах економічної та політичної 

нестабільності та відсутність підтримки інноваційних підприємств на 

державному рівні;   

3) відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами і 

науковими організаціями 

4)  відсутність в достатньому обсязі фінансових можливостей для 

формування управлінського потенціалу; 

5) відсутність в українських підприємств сучасної бази для впровадження 

інноваційних розробок;  

6) наявність природного феномена опору інноваціям та недостатність 

високопрофесійних фахівців, здатних ефективно керувати інноваційними 

процесами. 

У контексті розгляду інноваційної моделі впровадження нововведень в 

управлінську діяльність, слід відзначити, що підставою для управлінських 

інновацій є зміна завдань, які розв‘язує підприємство, що, в свою чергу, 

викликано об'єктивними причинами, які відбуваються в зовнішньому 

середовищі його функціонування.  

Впровадження організаційно-економічного механізму управління 

реалізацією інноваційної ресурсозберігаючої політики на промисловому 

підприємстві дозволить вирішувати такі основні завдання [5]: 

1) проводити постійний моніторинг виробничих, соціальних, економічних 

та екологічних проблем, що виникають на підприємстві, вирішення яких може 

бути забезпечене за рахунок інноваційного ресурсозбереження; сприяти 

своєчасному їх вирішенню або забігати виникненню; 

2) здійснювати оптимізацію витрат ресурсів на підприємстві при 

розробленні нових промислових виробів, вдосконаленні існуючих, підвищувати 

рівень організації виробництва, продуктивності праці, покращувати її умови 

тощо за рахунок всеохоплюючого інноваційного ресурсозбереження; 
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3) проводити економічну оцінку результатів ресурсозбереження на 

підприємстві, у тому числі за окремими комплексами інноваційних 

ресурсозберігаючих заходів, видами ресурсів, визначати конкретний внесок у 

загальний результат ресурсозбереження окремих підрозділів підприємства та 

працівників; 

4) зацікавити працівників підприємства, перш за все проектувальників 

нових виробів, у постійному пошуку та реалізації резервів ресурсозбереження 

на всіх етапах життєвого циклу промислової продукції шляхом створення 

ефективної системи економічних санкцій та заохочень; 

5) мінімізувати витрати підприємства на ухвалення складних 

управлінських рішень з інноваційного ресурсозбереження шляхом створення та 

організації діяльності відповідних робочих груп з різних фахівців, які 

забезпечують узгодження різних аспектів та можливостей ресурсозбереження 

на всіх етапах життєвого циклу промислового виробу та є доцільними для 

застосування при вирішенні подібних завдань; 

6) максимізувати прибуток промислового підприємства за рахунок 

систематичного виявлення та використання наявних резервів ресурсо-

збереження, посилити його позиції на ринку шляхом підвищення рівня 

конкурентоспроможності виготовлюваної ним продукції 

Висновки. Таким чином в статті було розглянуто основні поняття 

інновацій з наукової та законодавчої засад, розглянуто модель формування 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових 

підприємств в умовах економічної нестабільності та розглянуто основні 

завдання, які можливо вирішити шляхом впровадження організаційно-

економічного механізму управління реалізацією інноваційної 

ресурсозберігаючої політики на промисловому підприємстві, що в цілому 

сприятиме розвитку інновацій на промислових підприємствах.  
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WEB-ДОДАТОК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ 

 ТА ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

У статті розглянуто сутність web-додатку. Зосереджено увагу на значенні 

web-додатку для онлайн продажу товарів. Показано актуальність 

застосування web-додатку. Проведено порівняльний аналіз web-додатку та 

web-сайту. Відображено переваги та недоліки web-додатку. Запропоновано 

впровадження web-додатку для підвищення ефективності ведення бізнесу.  

Ключові слова: web-додаток, web-сайт, мережа Інтернет, онлайн, інтернет-

магазин, ефективність. 

Популярність онлайн продажу товарів (інтернет-торгівля) зростає: адже 

цей спосіб продажів зручний і для торговців, і для покупців. Сьогодні це вже не 

те щоб актуально, сьогодні – це необхідність. Для продажу в мережі Інтернет 

створюють web-сторінки. Web-технології повністю перевернули уявлення про 

роботу з інформацією, та й зі світом взагалі. Виявилося, що традиційні 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gev_2018_1_9
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параметри розвитку обчислювальної техніки – продуктивність, пропускна 

здатність, ємність запам‘ятовуючих пристроїв не враховували головного – 

зручного інтерфейсу взаємодії системи з людиною. Застарілий механізм 

взаємодії людини з інформаційною системою стримував впровадження нових 

технологій і зменшував вигоду від їх застосування [2].  

Створення web-додатків з кожним роком набуває все більшої необхідності, 

так як вони спрямовані на полегшення роботи користувача та надає постійний 

доступ до потрібних даних, та дуже економить час на саму реалізацію. Тому 

використання web-додатку для роботи сучасного підприємства являється 

актуальної темою. 

Мета статті: обґрунтування актуальності створення web-додатку для 

підприємств та їх роль в ефективному введенні онлайн продажу товарів.  

Теоретико-методичним підґрунтям статті стали вітчизняні й зарубіжні 

праці таких вчених: Батирєв М., Мазуркевич В.Т., Огнєва О.Є., Лабо В.Р. та ін. 

Стрімкий розвиток і соціалізація інтернету є головним трендом сучасного 

онлайн-середовища [4]. Він − глобальне середовище для розвитку його 

концепцій щодо:  

 товару або передбачуваної до реалізації послуги;  

 ціни, яка є коефіцієнтом обміну того чи іншого продукту на гроші;  

 місця або точки реалізації, якою є сайт; 

 просування, яке охоплює різні стратегії, що сприяють формуванню 

позитивної думки про продукт. 

 Разом із розвитком технологій постійно виникають нові тенденції. Вони 

впливають на методи і стратегії реалізації комерційної діяльності у цифровому 

світі. Щоб залишатися конкурентоспроможним бізнесом, потрібно не боятися 

працювати з новими, невідомими інструментами, стежити за трендами та бути 

гнучким, наскільки це можливо [3].  

Досліджуючи онлайн середовище, необхідно особливу увагу приділити  

web-додаткам. Додатки, створенні за допомогою Web-технологій, стали 

кращим вирішенням задач з різних галузей і поступово витіснили додатки, 
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засновані на інших технологіях. Це призвело до ускладнення Web-додатків в 

плані структури, архітектури і реалізації. До того ж, у Web-додатках стала 

використовуватися розподілена архітектура Web-додаток – це програмне 

забезпечення або програма, яку можна відкрити за допомогою будь-якого 

браузера. Це програма-клієнт-сервер, що зберігається на віддаленому сервері, 

яка використовує web-браузери та web-технології для виконання певних 

функцій через Інтернет через інтерфейс браузера. Простими словами, можна 

визначити поняття web-додатку, як комп'ютерну програму, яка виконує певні 

завдання у свого клієнта, використовуючи web-браузер  [1].  

Web-додаток і web-сайт, здається два абсолютно ідентичних поняття, 

проте варто зауважити, що у них різні функції, а також компоненти розробки. 

Web-додаток це те, що запускається в браузері, проте він включає більшу 

кількість елементів з якими може взаємодіяти. Порівняльну характеристику 

web-додатку і web-сайту наведемо в табл. 1. 

Існує шість різних типів web-додатків: статичний; динамічний; Інтернет-

магазин або електронна комерція; портал web-додатків; анімовані; система 

управління вмістом. 

Зовнішній інтерфейс веб програми розробляється за допомогою таких 

мов програмування: HTML, CSS, Javascript, які підтримуються на будь-якому 

браузері (Opera, Chrome, Mozilla, Yandex). У той час як для написання 

серверної частини (Back-end) може використовуватися будь-яка інша мова 

програмування або фреймворк, Python, PhP, Ruby, Java. 

Web-додатки мають свої переваги та недоліки  [2-4]. 

Основні переваги web-застосунків: 

 веб додатки можуть застосовуватися на будь-якій операційній 

системі (Linux, Mac, Windows), оскільки всі вони підтримують сучасні 

браузери; 
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз web-додатку і web-сайту   [1-3] 

Параметр Web-додаток Web-сайт 

Основне 

призначення 

Створюється для того, щоб 

взаємодіяти з користувачем 

Має на увазі лише наявність 

інформації, статей, без будь-

якого можливого впливу на 

читача 

Взаємодія з 

користувачем 

Користувач може 

проводити маніпуляції з 

даними, але з обмеженим 

доступом 

Користувач може читати 

інформаційний контент, проте 

не може його ніяк міняти 

Аутентифікація Більшість веб додатків 

вимагають автентифікації, 

щоб користувач міг 

скористатися програмою 

Для даних сайтів не потрібна 

обов‘язкова автентифікація. 

Сайт може лише мати пароль, 

який відсилає адміністратор 

ресурсу 

Завдання та 

складність 

Web-програма має багато 

функцій і закриває безліч 

проблем 

Web-сайт відображає лише 

статичну сторінку, на якій 

зображена  інформація 

Зміна проекту Щоб внести будь-які зміни 

в проект, потрібно робити 

ревью всього коду і після 

вписувати те, що ви хочете 

змінити. 

Досить просто вносити зміни, 

лише зробивши пару змін у 

html коді сторінки. 

 

 у зв‘язку з тим, що у web-додатку використовується той самий код, 

порівняно з desktop додатками їх набагато легше підтримувати; 

 додаток простіше програмувати оскільки він не включає багато роботи з 

елементами ПК (ядро, процесор, відеокарта); 

 на відміну від мобільних додатків, для web-додатків не потрібно 

схвалення жодних платформ, щоб випустити свою програму; 

 веб додатки це більш економний варіант для будь-якого підприємства, 

оскільки web-програми не вимагають підписки або придбання ліцензій, а 

можуть використовуватися як SaaS-сервіс, що значно дешевше. 
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Web-додатки мають явні переваги перед своїми програмними аналогами, в 

основному це їх мобільність, простота в створенні та використанні, тому ця 

технологія стрімко набуває популярності, як серед користувачів, так і серед 

розробників [3]. 

Сьогодні можна навести найпопулярніші види web-додатків для бізнесу: 

1. E-commerce системи. Дані системи створюються для того, щоб клієнти 

могли замовляти і продавати товари без сторонніх осіб, тільки дві людини в 

ланцюжку продажу. Найбільш яскравими видами e-commerce платформ 

виступають: маркетплейси, онлайн-каталоги, інтернет-магазини. 

2. CRM-системи. Ці системи розробляються для автоматизації відділу 

продажу та всіх заявок, що надходять у вашу фірму. За рахунок CRM-системи 

ви зможете: бачити та відслідковувати всю воронку продажів компанії, 

призначати зустрічі та бачити історію взаємодії з усіма клієнтами. 

3. ERP-системи. Це web-системи, які включають не тільки автоматизацію 

відділу продажу, але й усіх ресурсів та підрозділів компанії. Завдяки ERP-

системі можна бачити ефективність кожного підрозділу та ставити відповідні 

завдання. 

4. Корпоративні портали. Це web-програми, які виступають у ролі 

соціального модуля для вашого холдингу. За рахунок цієї web-програми 

можуть вирішуватись такі проблеми як: швидке інформування всіх 

співробітників компанії, корпоративне навчання, контроль співробітників (hr-

модуль). 

Незалежно від виду бізнесу, розроблений web-додаток може значно 

змінити основні KPI бізнесу. Головна мета при створенні web-додатків – це 

повна автоматизація всіх бізнес-процесів клієнта. 

Web-додатком являється певний сайт, а саме динамічний, який включає в 

себе максимум інтерактивності, меншу частину відведено на інформативну 

складову, звичайно можуть бути і виключення, на прикладі розважальних 

інформаційних сайтів, які надають якусь цікаву інформацію і при цьому 

надають користувачу інтерактивні можливості в опрацюванні цієї ж інформації.  



235 

Хоча web-додатки не зможуть робити деякі речі, які доступні настільним 

додаткам, тобто не можуть ніяк замінити системні програми, принаймні в 

найближчому майбутньому. Але не зважаючи на це, web-додатки – 

преспективні інноваційні технології.  

Web-додатки – це майбутнє Інтернет мережі, програмних додатків, 

мережевих архітектур і навіть комп'ютерів і операційних систем. Web-додатки 

проникають мало не у всі види програм, якими користуємося сьогодні.  
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джерел інформаційної бази матеріальних ресурсі та їх інформаційні потоки. 

Охарактеризовано види інформаційних систем обліку. Запропоновано 

впровадження сучасних інформаційних технологій обліку для підвищення 

ефективності ведення бізнесу.  

Ключові слова: інформація, матеріальні ресурси, облік, інформаційні системи, 

ефективність. 

Раціональне управління матеріальними ресурсами є одним з резервів 

зниження собівартості виготовленої продукції, й відповідно фактором 

збільшення прибутку та рентабельності на підприємстві. Ефективне управління 

рухом матеріальних ресурсів забезпечує підприємству додаткові переваги, такі 

як скорочення простоїв виробництва, створення доцільних резервів запасів для 

забезпечення його ритмічності, мінімізація втрат від замороження коштів у 

виробничих запасах, економія витрат від правильного використання складських 

приміщень, тощо. Ефективне управління матеріальними ресурсами створює 

реальні передумови економічного зростання і визначає 

конкурентоспроможність промислових підприємств. У сучасних умовах 

управління та облік матеріальних ресурсів потребує чіткого контролю 

господарювання, для цього підприємствам необхідно впроваджувати 

інформаційні системи та технології [2, с. 210]. 

Нa сучaснoму етaпi poзвитку екoнoмiки кopисть вiд iнфopмaцiйниx 

теxнoлoгiй є безсумнiвним, пpoте не дивлячись нa це, iснує ще дoсить бaгaтo 

пpoблем з aвтoмaтизaцiї дiяльнoстi пiдпpиємств тa їx oблiкoвиx пiдpoздiлiв. Тaк 

мaйже в 15% пiдпpиємств Укpaїни буxгaлтеpський oблiк не автоматизoвaний 

взaгaлi, aбo aвтoмaтизoвaнi oкpемi йoгo дiлянки [3, с. 223]. Пpoблемa ствopення 

i впpoвaдження iнфopмaцiйниx систем обліку матеріальних ресурсів нa 

пiдпpиємствi зaлишaється oднiєю з перспективних в Укpaїнi. Але для 

впpoвaдження iнфopмaцiйнoї системи обліку потрібно здыйснити poбoту пo 

pеopгaнiзaцiї i вiдмoві вiд зaстapiлиx стеpеoтипiв. Oскiльки oблiк є вaжливoю 

iнфopмaцiйнoю пiдсистемoю упpaвлiння, йoгo aвтoмaтизaцiя стaлa oб'єктивнoю 

неoбxiднiстю. 
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Метою статті є розгляд значення інформаційних систем та їх ролі у 

сучасних підходах до обліку матеріальних ресурсів.  

Дослідженню інформаційних систем обліку матеріальних ресурсів 

приділили увагу у своїх працях такі вчені-економісти: Бутинець Ф.Ф., 

Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Кузьмінський Ю.А., Кужельний М.В., Пушкар 

М.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М. та ряд інших.  

Матеріальні ресурси – це предмети праці, які включають сировину, 

основні матеріали, паливо, тару та інші матеріали, призначені для виробництва 

продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і 

наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства. 

Очевидно, що організація обліково-аналітичних процедур отримання 

інформації повинна бути покладена в основу формування інформаційного 

забезпечення управлінської ланки підприємства, яка дозволяла б керівництву 

грамотно і оперативно формувати управлінські рішення [4, с. 111]. Будь-яке 

підприємство незалежно від того, яку діяльність воно веде, займається 

оперативним обліком: реєструє події, складає таблиці, формує різні звіти, 

розраховує показники своєї продуктивності. 

Для обліку та управління матеріальними ресурсами на підприємстві 

необхідно розуміти джерела інформаційної бази (рис.1) [1, с. 41].   

Зрозуміло, що завдання, які стоять перед фiнансовим та управлiнським 

облiком матерiальних ресурсiв, повиннi вирiшуватися на основi створення 

повної та якiсної iнформацiї про об‘єкт i тiсної взаємодiї з такими функцiями на 

пiдприємствi, як планування, контроль, регулювання, аналiз [1, с.40]. 

Для ефективного обліку матеріальних ресурсів необхідно, щоб всі 

елементи злагоджено працювали в системі. Система — це сукупність 

пов‘язаних між собою та із зовнішнім середовищем елементів або частин, 

функціонування яких спрямовано на отримання конкретного результату. 
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Рисунок 1 - Джерела інформаційної бази аналізу матеріальних ресурсів 

 

Оптимальну органiзацiю iнформацiйних потокiв, що вiдображає рух 

матеріальних сировинних ресурсів подано на рисунку 2 [4, с. 112]. 

 

Рисунок 2 – Організація інформаційних потоків про матеріальні ресурси 

 

Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність інформації, апаратно-

програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, 

методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, 
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оброблення, нагромадження та оброблення інформації для підготовки та 

прийняття ефективних управлінських рішень. ІСО — це множина різних 

елементів та зв‘язків між ними, що складають систему в цілому [1, с. 40]. 

Процедури інформаційного процесу можуть виконуватися в ІС вручну і з 

використанням різних технічних засобів: різноманітної офісної техніки, 

комп'ютерів і засобів телекомунікацій. Комп'ютери та відповідне програмне 

забезпечення радикально змінюють методи і технологію обробки інформації. 

На ринку комп‘ютерної технології широко представлені різноманітні 

програми з різним ступенем автоматизації обліку та аналізу. Підприємству 

залишається тільки здійснити вибір з урахуванням особливостей своєї 

діяльності та фінансових можливостей. 

Інформаційні системи обліку поділяються: за сферою функціонування 

об'єкту обліку; за рівнем управління; за ступенем охоплення завдань обліку, 

контролю та аудиту; за типом інтерфейсу користувача; за способом 

передавання інформації; за типом організації автоматизованих інформаційних 

систем обліку. 

Однією із важливих умов якісного обліку матеріалів є застосування 

комп‘ютерних програм для автоматизації обліку з передовими методами 

організації складського господарства і обліку матеріалів. Технологічний процес 

автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих запасів полягає у 

виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення, збереження й 

надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою 

контролю за наявністю та витратами матеріальних засобів зі своєчасним 

складанням звітності. [4, с. 110] 

У зв‘язку зі збільшенням обсягів господарювання виникає необхідність 

автоматизації такого роду рутинних операцій за допомогою різного роду 

програм, які, в свою чергу, можна умовно розділити на декілька груп, що 

одночасно є і етапами автоматизації [5, с. 1]:  

– електронні таблиці (Excel, Lotus і т. д.);  

– програми бухгалтерського обліку з можливістю ведення в них різних 

видів обліку;  



240 

– програми, написані власними силами (макроси в Excel, SQL Server і т. 

д.); 

– профільні програми для різних видів обліку;  

– ERP-системи, в рамках яких використовується блок з ведення обліку. 

Після зростання кількості операцій багато підприємств намагаються 

поєднати дані обліку з управлінським. Це зазвичай пов‘язане з появою 

додаткових проблем з обслуговування та підтримки системи в робочому стані. 

В першу чергу трудність полягає в суміщенні даних різних видів обліку. Постає 

питання про альтернативні способи автоматизації управлінського обліку. Деякі 

підприємства самостійно створюють програмний продукт автоматизації обліку, 

але це залежить в першу чергу від кваліфікації фахівців. 

На даний момент існує багато різних програм для ведення обліку, 

найпоширенішими з яких і найбільш адаптованими до української системи 

ведення обліку є: «1С: Підприємство» – 7 і 8 версія; «Акцент-бухгалтерія»; 

«Парус – Підприємство»; «Бест Звіт Плюс»;  

Платформа «FIT-Бюджет» для ведення бухобліку в бюджетних установах + 

ЗАРПЛАТА; BAS Бухгалтерія; Інтернет Бухгалтерія iBuh.Online; Програмний 

комплекс «Дебет Плюс» - конфігурація «Для бюджетних та державних 

установ», «Для медичних закладів», «Для освітніх установ», «Сільське 

господарство», «Для комунальних підприємств (водоканал, ЖЕК, ОСББ, та 

інші)», «Хлібзавод, пекарня», «Виробництро і переробка» та інші.; 

SMARTFIN.UA − українська онлайн-бухгалтерія для малого та середнього 

бізнесу. Зарплата, кадри, звітність та облік ФОП; Zarplata 24 − онлайн-

калькулятор для розрахунку заробітної плати та формування зарплатних 

документів; Торгсофт — програма обліку товару. Комплексна автоматизація 

бізнесу;  Бухгалтерська програма BookKeeper: повноцінне ведення обліку та 

складання звітності онлайн; Програмні комплекси зі штучним інтелектом 

«ЄЛФІ КАЗНАЧЕЙ» для бюджетних організацій; «ЄЛФИ 10.1» для малих та  

середніх підприємств; ПК для бюджетних організацій «Crystal Finance 

Millennium»; Безкоштовне програмне забезпечення для розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів Державного та місцевих бюджетів; 

https://fit.com.ua/?utm_source=buhgalter911.com&utm_medium=programmy&utm_campaign=fit-budget-2
https://fit.com.ua/?utm_source=buhgalter911.com&utm_medium=programmy&utm_campaign=fit-budget-2
https://fit.com.ua/?utm_source=buhgalter911.com&utm_medium=programmy&utm_campaign=fit-budget-2
https://bas.ibuh.online/
https://ibuh.online/
https://debet.com.ua/uk
https://debet.com.ua/uk
https://debet.com.ua/uk
https://debet.com.ua/uk
https://debet.com.ua/uk
https://smartfin.ua/
https://smartfin.ua/
https://zarplata24.online/
https://zarplata24.online/
https://zarplata24.online/
https://torgsoft.ua/
https://torgsoft.ua/
https://sys2biz.com.ua/product/kbs/
https://sys2biz.com.ua/product/kbs/
https://bookkeeper.kiev.ua/
http://www.elfi.com.ua/
http://www.elfi.com.ua/
http://www.elfi.com.ua/
http://www.elfi.com.ua/
http://www.cfm.com.ua/
https://buhgalter.com.ua/dovidnik/programne-zabezpechennya/bezkoshtovne-programne-zabezpechennya/
https://buhgalter.com.ua/dovidnik/programne-zabezpechennya/bezkoshtovne-programne-zabezpechennya/
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Бухгалтерська програма «Хепі-Бух»; ПО «Інфо-Підприємство»; Сервис 

WebЗвіт; Програма для малого и середнього бізнесу «Підприємець 4»; Онлайн 

бухгалтерия iFin та ін.  

Крім переваг та можливостей використання даних програм є і недоліки.  

Значним недоліком є те, що більшість працівників не володіють технікою їх 

використання. Також недоліками застосування комп‘ютерних програм з обліку 

матеріальних ресурсів на підприємствах можуть полягати у тому, що 

підрозділи, які співпрацюють із складом, потребують більш оперативної 

інформації про надходження сировини і матеріалів,  тому необхідно 

автоматизувати комплексне розсилання звітності про надходження сировини і 

матеріалів іншим підрозділам [4, с. 108]. Але переваг більше, ніж недоліків, так 

як інформаційні системи  oблiку пpискopює iнфopмaцiйнi пoтoки в десятки 

paзiв. Пoвнoтa, свoєчaснiсть i дoстoвipнiсть oтpимaнoї iнфopмaцiї дoзвoляє 

пpиймaти пpaвильнi й ефективнi управлінські piшення. Зaвдяки впpoвaдженню 

даних систем можна скopoтити склaдськi зaпaси пiдпpиємствa, пiдвищити 

пpoдуктивнiсть пpaцi, збiльшити  кiлькiсть свoєчaснo викoнaниx зaмoвлень.  

Викopистaння iнфopмaцiйниx систем пpизводить дo пiдвищення 

ефективнoстi кiнцевoгo пpoдукту упpaвлiння – пpийняття ефективниx piшень 

для дoсягнення пoстaвлениx цiлей. Впровадження iнфopмaцiйниx систем в 

oблiк матеріальних ресурсів, є невiд'ємнoю чaстинoю в управлінні 

підприємством,  дoзвoляє упopядкувaти oблiк тa poбoту працівників, збiльшує 

кiлькiсть oдеpжaнoї iнфopмaцiї i дoзвoляє oцiнити пoтoчне фiнaнсoве 

стaнoвище opгaнiзaцiї тa пеpспективи зpoстaння.  
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РЕІНЖИНІРИНГУ 

WEB-РЕСУРСУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведено дослідження засобів реінжинірингу web-ресурсу 

підприємства, здійснена їх порівняльна характеристика та обґрунтовано вибір 

засобу реінжинірингу з найбільш задовільними критеріями. 

Ключові слова: реінжиніринг web-ресурсу підприємства, бізнес-процеси, 

оптимізація, перепроектування, Інтернет-технології. 

Сучасні технології бізнесу характеризуються високою динамічністю, 

пов‘язаною з постійними змінами потреб ринку, орієнтацією виробництва 

товарів та послуг на індивідуальні потреби замовників та клієнтів, неперервним 

удосконаленням технічних можливостей та сильною конкуренцією. В цих 

умовах в менеджменті підприємств відбувається зміщення акцентів з 

управління використанням окремих ресурсів до організації динамічних бізнес-

процесів та систематичного реінжинірингу [2]. Виникнення технології 

https://buhgalter911.com/uk/
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реінжинірингу бізнес-процесів стало можливим завдяки сучасним досягненням 

інформаційних технологій, які зв‘язують учасників бізнес-процесів в єдині 

технологічні ланцюжки швидше та надійніше порівняно з традиційними 

організаційними методами контролю та координації. 

Основною метою реінжинірингу web-ресурсу підприємства є 

налагодження зв‘язку між компанією та клієнтами, заохочення більшої 

аудиторії споживачів та збільшення прибутку.  

Реінжиніринг вирішує питання докорінного удосконалення системи 

управління, технології прийняття управлінських рішень, перехід до нової 

концепції та парадигми управління даними. Такою концепцією реформування 

системи управління є реінжиніринг web-ресурсу підприємства [3]. 

Метою статті є дослідження теоретичних основ реінжинірингу web-

ресурсу з використання інтернет-технологій, здійснення їх порівняльного 

аналізу з метою вибору найбільш оптимальних інструментів для його 

проведення. 

Реінжиніринг бізнес-процесів (англ. Reengineering)  комплексна 

процедура, яка передбачає розробку нових ділових процесів у фірмі або 

підприємстві шляхом радикального перепроектування (реінжинірінгу) 

існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного використання у нових 

процесах електронних систем, зміни умов ведення бізнесу, що у свою чергу дає 

можливість отримання додаткових конкурентних переваг. 

Родоначальником терміну «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. За 

його визначенням, реінжиніринг  це фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного 

поліпшення якості функціонування [4]. 

Метою реінжинірингу бізнес-процесів є цілісне та системне моделювання і 

реорганізація матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, направлена 

на спрощення організаційної структури, перерозподіл та мінімізацію 

використання різних ресурсів, скорочення термінів реалізації потреб клієнтів, 

підвищення якості їх обслуговування. Реінжиніринг бізнес-процесів включає в 
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себе оновлення, яке проводиться з певною періодичністю (зазвичай один раз на 

5-7 років), та наступне неперервне покращання бізнес-процесів шляхом їх 

адаптації до постійних змін зовнішнього середовища. 

Реінжиніринг бізнес-процесів виконується на основі застосування 

інженерних методів та сучасних програмних інструментальних засобів 

моделювання бізнес-процесів спільними командами фахівців компанії та 

консалтингової фірми [5]. Реінжиніринг бізнесу передбачає новий спосіб 

мислення – погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність. Компанія 

чи бізнес розглядається як дещо, що може бути побудовано, спроектовано чи 

перепроектовано відповідно до інженерних принципів.  

Для компаній з високою мірою диверсифікації бізнесу та різноманітністю 

партнерських зв‘язків реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує вирішення 

наступних задач: 

 визначення оптимальної послідовності виконуваних функцій, яка 

приводить до скорочення тривалості циклу виготовлення та продажу товарів і 

послуг, обслуговування клієнтів, наслідком чого служить підвищення 

оборотності капіталу та ріст усіх економічних показників фірми; 

 оптимізація використання ресурсів в різноманітних бізнес-процесах, в 

результаті якої мінімізуються витрати виробництва та обороту та 

забезпечується оптимальне поєднання різних видів діяльності; 

 побудова адаптивних бізнес-процесів, націлених на швидку адаптацію 

до змін потреб споживачів продукції, виробничих технологій, поведінки 

конкурентів на ринку і, як наслідок, підвищення якості обслуговування клієнтів 

в умовах динамічності зовнішнього середовища; 

 визначення раціональних схем взаємодії з партнерами та клієнтами і, як 

наслідок, ріст прибутків, оптимізація фінансових потоків [6]. 

Виникнення технології реінжинірингу бізнес-процесів стало можливим 

завдяки сучасним досягненням інформаційних технологій, які зв‘язують 

учасників бізнес-процесів в єдині технологічні ланцюжки швидше та надійніше 

порівняно з традиційними організаційними методами контролю та координації 

[1]. 
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Основними перевагами застосування Інтернет-технологій в діяльності 

сучасних підприємств є: 

 постійний та оперативний доступ до необхідної інформації; 

 миттєва доставка інформації у різні місця; 

 можливість одночасної централізації та децентралізації; 

  інтерактивний контакт з потенційними партнерами та споживачами. 

Перед тим як проводити реінжиніринг web-ресурсу потрібно провести 

його аналіз залежно від поставленої мети, параметрів, що перевіряються, і 

виконуваних операцій. На рисунку 1 зображені види реінжинірингу web-

ресурсу. 

 

Рисунок 1 – Види реінжинірингу web-ресурсу 

 

На сьогоднішній день використовується велика кількість засобів для 

реінжинірингу web-ресурсу будь-якої складності, теми та виду. Реінжиніринг 

web-ресурсу  процес складний та цікавий, тому що потребує велику кількість 

ресурсів аби забезпечити виконання поставлених цілей та вимог. Одними з 

головних сервісів можна виділити окремі онлайн-сервіси, популярні Visual 

Studio Code, WebStorm та Google Analytics Annotations. 

Окремі онлайн-сервіси, до прикладу, такі як: 

  loading.express - перевіряє швидкість завантажування сайту, загальне 

навантаження та коректність текстовго навантаження; 
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  involta.ru - онлайн HTML валідатор (html validator) є сервісом, який 

безкоштовно аналізує html код сторінок на наявність помилок. Валідатор html 

проводить верифікацію згідно з існуючими стандартами. Більшість сайтів 

написані за допомогою мов розмітки HTML5 або XHTML. Вони повинні 

містити правильну розмітку, яка забезпечить високу якість веб-сторінок, їхню 

швидку та повну індексацію. W3c валідатор html допомагає знайти відсутні або 

некоректні HTML-теги, перевірити валідність коду хтмл, виявити та виправити 

помилки.);  

  seo-creative.com – пропонує короткий онлайн аналіз SEO сайту, після 

якого є можливість вирішити чи є потреба залучати допомогу спеціалістів за 

додатковий кошт. Перевірити SEO сайту можна запустивши безкоштовний SEO 

аудит сайту онлайн. Ви отримаєте результат вже за кілька хвилин після 

закінчення аналізу програмою. SEO аудит сайту онлайн допоможе побачити 

його технічний стан, сильні та слабкі сторони в оптимізації. Аналіз сайту в 

один клік допоможе перевірити стан важливих для просування чинників, від 

яких напряму залежать позиції вашого сайту у результатах пошуку Google. 

Виявлення технічних помилок оптимізації сайту за допомогою нашого онлайн 

аудиту заощадить Ваш час. Наша програма призначена для проведення 

початкового аналізу сайту безкоштовно за низкою важливих для просування 

показників. 

Такі онлайн-сервіси є досить ефективними, якщо потрібно проаналізувати 

лише один фактор і зрозуміти чи потрібно заглиблюватись у вирішення 

питання, але їх замало для конкретного реінжинірингу.  

Досить популярний, безкоштовний та ефективний спосіб для створення, 

аналізу та реінжинірингу  будь-якого web-ресурсу. Visual Studio Code  засіб 

для створення, редагування та зневадження сучасних вебзастосунків і програм 

для хмарних систем. Visual Studio Code розповсюджується безкоштовно і 

доступний у версіях для платформ Windows, Linux і OS X. 

Компанія Microsoft представила Visual Studio Code у квітні 2015 на 

конференції Build 2015. Це середовище розробки стало першим 
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кросплатформовим продуктом у лінійці Visual Studio. Редактор містить 

вбудований зневаджувач, інструменти для роботи з Git і засоби рефакторингу, 

навігації по коду, автодоповнення типових конструкцій і контекстної підказки. 

Продукт підтримує розробку для платформ ASP.NET і Node.js, і позиціюється 

як легковагове рішення, що дозволяє обійтися без повного інтегрованого 

середовища розробки. Серед підтримуваних мов і технологій: JavaScript, C++, 

C#, TypeScript, jade, PHP, Python, XML, Batch, F#, DockerFile, Coffee Script, 

Java, HandleBars, R, Objective-C, PowerShell, Luna, Visual Basic, Markdown, 

JSON, HTML, CSS, LESS і SASS, Haxe. [8] 

Visual Studio Code (VS Code)  це спрощений, але потужний редактор 

вихідного коду, який запускається на комп'ютері й доступний для Windows, 

macOS і Linux. Вона підтримує JavaScript, TypeScript і Node.js і має багату 

екосистему розширень для інших мов (наприклад, C++, C#, Java, Python, PHP і 

Go) і середовищ виконання (наприклад, .NET і Unity). VS Code надає додаткові 

можливості завдяки розширенням. Розширення VS Code можуть вносити 

додаткові функції до наявного набору. Тобто, можна додати зручні інструменти 

для роботи та аналізу стає все простіше завдяки VS Code. 

Аналітичний сервіс Google Analytics від пошукової системи Google збирає 

статистику відвідувачів сайту після встановлення на ньому спеціального 

лічильника. Безкоштовна версія системи за функціоналом підходить навіть для 

вирішення масштабних завдань. 

Google Analytics обробляє отриману з сайту інформацію, показуючи у 

звітах дані про відвідування, конверсії, геолокацію, провайдера, джерело 

трафіку, операційну систему та інші параметри. Сервіс включає десятки 

фільтрів, близько 100 видів звітів і безліч опцій, що дозволяє налаштувати 

аналітику для проекту будь-якої складності. 

Статистика Google Analytics дозволяє дізнатися: 

    швидкість завантажування сторінок на ПК, мобільних пристроях; 

    які дії роблять відвідувачі на сторінках – заповнюють форму, 

натискають на кнопки, переходять по сторінках та інше; 
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    з яких пристроїв найчастіше заходять на ресурс; 

    відсоток конверсій та продажів; 

    ефективність рекламних каналів залучення клієнтів. 

Фаворит багатьох ІТ-спеціалістів JetBrains WebStorm  інтегроване 

середовище розробки для JavaScript, HTML та CSS від компанії JetBrains, 

розроблена на основі платформи IntelliJ IDEA. WebStorm є спеціалізованою 

версією PhpStorm, пропонуючи підмножину з його можливостей. WebStorm 

постачається з перед-установленим плаґінами JavaScript (такими як для 

Node.js), котрі доступні для PhpStorm безкоштовно. 

WebStorm забезпечує автодоповнення, аналіз коду на льоту, навігацію по 

коду, рефакторинг, зневадження та інтеграцію з системами управління версіями 

[9]. Важливою перевагою інтегрованого середовища розробки WebStorm є 

робота з проектами (у тому числі, рефакторинг коду JavaScript, що міститься в 

різних файлах і теках проекту, а також вкладеного в HTML). Підтримується 

множинна вкладеність (коли в документ на HTML вкладений скрипт на 

Javascript, в який вкладено інший код HTML, всередині якого вкладений 

Javascript)  в таких конструкціях підтримується коректний рефакторинг. 

WebStorm добре розуміє структуру проектів та допоможе вам з будь-якими 

аспектами написання коду.  

Після визначення вимог (рис. 1) створимо порівняльну характеристику за 

розробленими критеріями засобів реінжинірингу web-ресурсу  (табл.1). Для 

зручності було запропоновано наступні ступені прояву критеріїв: «+» – 

критерій відображений не в повній мірі; «++» – середній ступінь прояву 

критерію; «+++» – найвищий ступінь прояву критерію.  

Зважаючи на наведений у табл.1 порівняльний аналіз реінжинірингу web-

ресурсу підприємства, можливо зробити висновок, що максимальне охоплення 

кількості видів реінжинірингу може зробити Visual Studio Code та  Google 

Analytics. 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика інструментів реінжинірингу web-

ресурсів 

Програма/ 

Критерій 

Окремі 

онлайн-

сервіси 

Visual Studio 

Code 

Google 

Analytics  
WebStorm 

Функціональні 

призначення 
++ +++ +++ +++ 

Простота 

налаштування 
+ ++ ++ ++ 

Охоплення 

кількості видів 

реінжинірингу 

++ +++ +++ ++ 

Швидкість 

обробки запиту 
+ +++ ++ +++ 

Безоплатне 

використання 
+ +++ ++ + 

 

Швидкість обробки запиту найвища у Visual Studio Code та WebStorm, а  

безоплатне використання найдоступніше у Visual Studio Code. Отже, правильно 

обраний засіб реінжинірингу web-ресурсу призводить до підвищення 

ефективності та оптимізацію основних бізнес-процесів, оскільки Інтернет-

технології дозволяють значно знизити час, що витрачається на роботу з 

клієнтами, та характеризуються відносно невисокою вартістю та сприяють 

осучасненню ведення ділової активності. 
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