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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ У ПРОГНОЗУВАННІ 

 

Проблема невизначеності є однією з головних перепон до застосування 

системного підходу в усіх сферах економічного аналізу – національної 

економіки, окремих її регіонів, секторів, фірм і підприємств з різною формою 

власності. На діяльність національної економіки впливає ряд чинників, як 

позитивних, так і негативних. Оцінити результат їхньої дії можливо за 

допомогою кількісних методів прогнозу, основу яких становлять побудова і 

аналіз економіко-математичних моделей [1]. В економічних дослідженнях 

велике значення має теорія і практика економетричного моделювання, що дає 

змогу вивчити та кількісно визначити внутрішні й зовнішньо-наслідкові зв’язки 

між показниками економічних систем, установлювати закономірності їхнього 

формування і тенденції розвитку [2].  

Будь-який економічний процес чи явище, особливо якщо його можна 

виразити через кількісні характеристики, часто піддається математичному 

моделюванню, тобто його вираженню через рівняння регресії. При цьому, під 

регресією розуміється залежність однієї випадкової величини від іншої 

випадкової величини. Такий процес побудови математичних залежностей між 

факторною (факторними) ознакою та залежною змінною дозволяє не тільки 

визначити наявний тісний зв’язок між даними показниками (що вирішується за 

допомогою кореляційного аналізу), але й прогнозувати одну (залежну) змінну 

(у) на основі іншої (інших) змінної (х). Таким чином, регресійний аналіз 

дозволяє робити аргументовані висновки щодо розвитку даного економічного 

процесу, що базуються та підкріплюються конкретними математичними 

розрахунками [1]. 

Питання щодо прогнозування економічних процесів досліджені як 

вітчизняними, так і закордонними економістами, серед яких слід виділити 

таких, як А. М. Гольдберг, М. А. Корольов, О. С. Кравець, Н. Дрейпер, Г. Сміт, 

О. М. Гострик, Ю. О. Борох. 

Регресійний аналіз допускає вирішення двох завдань. Перше завдання 

полягає в виборі незалежних змінних, які значно впливають на залежну 

величину, і визначення форми рівняння регресії. Дане завдання вирішується 

шляхом аналізу досліджуваної взаємозв’язку. Формальні засоби можуть 

допомагати тут лише деякими орієнтирами. Друге завдання полягає в 

оцінюванні параметрів [2]. Вони вирішується за допомогою різних 
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прогностичних методів обробки даних і спостереження. Найчастіше оцінка 

параметрів регресії здійснюється за допомогою методу найменших квадратів. 

Практичне застосування регресійного аналізу ґрунтується на тому, що рівняння 

лінійної регресії наочно виражає залежність між показниками навіть в тих 

випадках, коли вони виявляються більш складними і вимагають значних 

розрахунків. В областях досліджуваних величин найскладніші залежності 

можуть носити наближено лінійний характер.  

Одне із важливих завдань економіки — розробка методів прогнозування. З 

цією проблемою стикаються в багатьох сферах суспільної діяльності. На 

практиці прогнозування, переважно зводять до кількох етапів, які можуть 

здійснюватися неодноразово [2]. Серед них найважливішими є: вибір 

стохастичної моделі; адаптація обраної моделі; знаходження прогнозу на основі 

обраної моделі. Стохастичну модель, зазвичай, обирають, зважаючи на 

інформацію щодо явища, яке досліджується, та потреб її подальшого 

використання. У наш час розроблено багато різних лінійних та нелінійних 

моделей. Адаптація моделі здійснюється шляхом оцінки параметрів моделі та 

визначення таких її характеристик, як оцінка скінчено вимірних розподілів. Для 

пошуку оцінок параметрів регресійної моделі розроблені алгоритми та методи. 

Зокрема, метод найменших квадратів, метод найменших абсолютних відхилень, 

узагальнений метод найменших квадратів, алгоритм ортогональних найменших 

квадратів[3]. Прогнозування на основі обраної моделі проводять здебільшого 

шляхом екстраполяції, тобто продовження цієї моделі на необхідний в 

подальшому проміжок часу. Це можна зробити, наприклад, через використання 

провідних індикаторів або функції прогнозування. 

Звичайно, більш актуальними для економічного моделювання є 

багатофакторні регресії, оскільки рідко економічне явище можна пояснити 

переважно одним фактором впливу. Під час прогнозування економічних явищ 

необхідно вивчати не тільки окремий вплив кожного чинника на результативну 

ознаку, а й ефект спільного впливу деякої групи факторів на досліджуваний 

показник. У загальній формі прямолінійний рівняння регресії має вигляд[3]: 

Y=a0+b1*x1+b2*x2+…+bm*xm  

де y - результативний ознака, досліджувана змінна; 

xi - позначення фактору (незалежна змінна); 

m - загальна кількість факторів; 

a0 - вільний член рівняння; 

bi - коефіцієнт регресії при факторі. 

Зростання результативної ознаки y при зміні фактору xi на одиницю 

дорівнює коефіцієнту регресії bi (з позитивним знаком), а при зменшенні 

коефіцієнта регресії знак буде негативним. Велика частина аналізу є 

безпосереднім розширенням парної регресійної моделі, але тут також 

з’являються й деякі нові проблеми, з яких треба виділити дві. Перша проблема 

стосується дослідження впливу конкретної незалежної змінної на залежну 

змінну, а також розмежування її впливу і впливів інших незалежних змінних. 

Другою важливою проблемою є специфікація моделі, яка полягає у тому, що 
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необхідно відповісти на питання, які фактори слід включити в регресію, а які 

виключити з неї [4]. 

Прогнозування за моделлю багатофакторної лінійної регресії передбачає 

оцінку очікуваних значень залежної змінної при заданих значеннях незалежних 

змінних, що входять в рівняння регресії. Розрізняють точковий та інтервальний 

прогнози. Точковий прогноз показує розрахункове значення залежної змінної, 

отримане підстановкою в рівняння множинної лінійної регресії прогнозних 

(заданих дослідником) значень незалежних змінних. Інтервальний прогноз 

показує мінімальне і максимальне значення залежної змінної, в проміжок між 

якими вона потрапляє із заданою ймовірністю і при заданих значеннях 

незалежних змінних. 

Отримання прогнозу здійснюється шляхом підстановки в регресійне 

рівняння необхідних змінних [4]. Результат представляється у вигляді оцінки 

середнього значення залежної змінної при певних рівнях факторів-аргументів. 

Основна задача, яка стоїть при виборі чинників, які включаються в кореляційну 

модель, полягає в тому, щоб додати в аналіз все головні чинники, які можуть 

вплинути на рівень досліджуваного явища. Обмежують критерієм є те, що 

додавання в модель значного числа чинників невиправдано, коректніше 

здійснити вибірку тільки з порівняно невеликого числа базових чинників. 

Базові фактори знаходяться в кореляційної зв’язку із зазначеним 

функціональним показником. Для рівняння регресії потрібно визначити довірчі 

інтервали, які можливо використовувати в прогнозуванні. Розрахунок довірчих 

інтервалів дозволяє визначити область, в якій необхідно очікувати значення 

прогнозованої величини. Вихід цієї величини за межі інтервалу в силу 

випадкових коливань має незначну ймовірність - менше, ніж додаток до 

одиниці довірчої ймовірності, тобто менше рівня суттєвості. Якщо при 

проведенні кількісного аналізу показана і обґрунтована залежність одного 

явища від інших, то в цьому випадку на частку регресії випадає завдання 

вимірювання цієї залежності [4]. В рамках цієї залежності причинно-

наслідковий механізм представляється у наочній формі. Прогноз в даному 

випадку оптимально піддається змістовної інтерпретації, ніж проста 

екстраполяція тенденції. При застосуванні регресії стає більш чітким вплив 

окремих факторів і прогнозист краще розуміє природу досліджуваного явища, 

при цьому регресії можуть створювати базу для розрахункового 

експериментування. 

Отже, можна зробити висновок, що використання регресійного аналізу дає 

можливість вирішувати різні завдання в області прогнозування. Прогнозні 

значення розраховуються шляхом підстановки в рівняння регресії параметрів 

значень пояснюють змінних. Головна мета регресійного аналізу це 

ідентифікація рівняння регресії, включаючи статистичну оцінку її параметрів. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГУ 

 

Виділення лізингу як особливої форми залучення капіталу в самостійну 

групу світогосподарських зв’язків, процеси формування відповідного 

інституту, а також необхідність оцінки ефективності та доцільності 

використання різних лізингових схем в сучасних умовах розвитку національної 

економіки зажадало нового комплексного підходу і розгляду всієї сукупності 

особливостей проведення відповідного дослідження з позиції формування 

конкурентних переваг. У зв’язку з цим необхідно ще раз підкреслити, що 

принципово важливим методологічним положенням є розгляд проблеми в 

контексті економічних взаємовідносин суб’єктів світогосподарських зв’язків і 

виникають у зв’язку з цим зобов’язань в довгостроковому періоді. 

Поряд з тим, що в якості основних об’єктивних факторів, що стримують 

зростання використання лізингових схем країни, виступає ряд негативних 

тенденцій розвитку економіки в країні, а також високий рівень відсотків за 

наданий фінансовий капітал, недоліки правового середовища як лізингу, так і 

суміжних з ним областей, проведене опитування господарюючих суб’єктів 

показав, що багато в чому стримують застосування лізингу проблеми 

адекватності методів і методик для оцінки його економічної ефективності. 

Ступінь розвитку будь-якого виду бізнесу, в тому числі лізингового, 

можливості його розвитку, зростання інвестицій в модернізацію на основі 

даного механізму залежить від найважливішої категорії – ефективності 

діяльності.  

Сьогодні в сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій методичній 

літературі можна зіткнутися з цілим спектром методик і підходів оцінки 

ефективності лізингу [1]. На спеціалізованих сайтах, присвячених лізингу 

представлені методики оцінки лізингу в порівнянні з альтернативними схемами 

фінансування капітальних інвестицій. На сайтах лізингових компаній 

представлено безліч лізингових калькуляторів, що дозволяють оцінити 

ефективність лізингу з позиції підприємства-реципієнта. При цьому, до сих пір 

єдиної загальновизнаної методики оцінки в сучасній науці немає. В даний час 
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відомі різні методи оцінки ефективності лізингових операцій [2]. Вивчення 

описаних в літературі методик оцінки лізингу дає можливість сформувати 

велику групу, що включає вітчизняні методики, засновані на методах 

розрахунку лізингових платежів на основі зводу витрат на здійснення 

діяльності лізингової компанії в рамках конкретного договору. 

Інша група методик оцінки ефективності лізингу присвячена порівнянню 

ефективності лізингу та альтернативних схем фінансування, як правило, це 

кредитна схема поновлення необоротних активів. Це стосується методик, 

наприклад, В. В. Масленникова, В. А. Івашкина, В. Д. Газмана. У свою чергу, 

зіставлення лізингу з альтернативними інструментами відповідно до 

пропонованих методиками може здійснюватися методами порівняння балансу 

грошових припливів і відтоків, розрахунку поточної вартості, підрахунку чистої 

поточної вартості лізингу по скоригованої ставці дисконтування. У ряді 

пропонованих методик, заснованих на калькуляції витрат лізингодавця 

пропонується використовувати коригуючі коефіцієнти, в інших – 

дисконтування [1].  

Не рідкість в літературі і пропозиції вітчизняних фахівців використовувати 

закордонні методики оцінки ефективності лізингу, але адаптувати їх до певних 

умов. Більшість зарубіжних методик оцінки лізингу засноване на розрахунках 

вартості оренди як для орендаря, так і лізингової компанії, а також зіставлення 

лізингу з альтернативними варіантами фінансування проекту. Такий аналіз 

враховує наявність ринкового ціноутворення і передбачає оцінку податкових 

умов, порівнюваних варіантів фінансування проекту. 

На наш погляд, застосування такого підходу можливо в умовах 

економічної ситуації розвиненого ринку, і є значні обмеження для 

використання в умовах економіки країни до рівня інфляції, рівня курсу, 

нестабільної правовим середовищем та ін. Таким чином, проведений аналіз 

опублікованих методик оцінки ефективності лізингу показав відсутність єдиної 

методичної бази розрахунків, загальновизнаних методів визначення 

економічної ефективності, обмеженість застосування методик для оцінки 

ефективності схем міжнародного лізингу. 

Так, в основі опублікованих методичних розробок в основному 

використовується підхід, виходячи з врахування інтересів лізингової фірми, що 

обмежує кола вирішуваних питань. Крім того, неоднозначність результатів 

розрахунків при використанні різних методик оцінки ефективності лізингу 

ускладнює прийняття остаточного рішення лізингоодержувачем. Нарешті 

високий ступінь невизначеності при оцінці лізингу, властива методикам 

пропонує оцінку ефективності без урахування впливу змін зовнішніх чинників і 

ін. Тісно пов’язане питання оцінки ефективності лізингу з питанням ціни 

контракту. В основі ціни контракту лежить сума лізингових платежів. 

Проведені дослідження розвитку теорії конкурентоспроможності, 

вироблення методології і методів, запропоновані методологічні підходи до 

комплексної системної оцінки залучення фінансових ресурсів в модернізацію 

промисловості з використанням механізму міжнародного і внутрішнього 
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лізингу, а також результати аналізу основних опублікованих методик по 

визначенню економічної ефективності лізингу дозволяють прийняти за основу 

такі положення:  

1. З урахуванням багатоваріантності вирішення завдань необхідно 

виключити стихійність і суб’єктивність у прийнятті стратегічних рішенні, що 

може бути забезпечено тільки об’єктивною оцінкою ефективності лізингу за 

методикою, що базується на положеннях сучасної економічної теорії, що 

враховує особливості дії економічних законів в системі сучасних 

світогосподарських зв’язків, а також вплив всієї системи чинників і показників, 

пов’язаних з реалізацією лізингових схем.  

2. Виходячи з особливостей макроекономічної ситуації, для здійснення 

лізингу необхідне проведення комплексного аналізу структурно-

функціональних зв’язків системи лізингових взаємин з аналізом перспектив 

використання в певних умовах і врахування тенденцій розвитку 

світогосподарських зв’язків.  

3. До основних чинників, які забезпечують всебічність і об’єктивність 

оцінки лізингу, необхідно віднести наявність в методиці об’єктивного критерію 

ефективності, облік при розрахунках фактору часу, використання 

коригувальних коефіцієнтів, що відображають специфіку умов реалізації 

лізингових схем, а також врахування інтересів всіх суб’єктів лізингу, тенденції 

світових ринків та ін. [3].  

4. Найважливішою функцією об’єктивного критерію ефективності є відбір 

варіантів реалізації господарських заходів, що відповідають цілям національної 

стратегії конкурентоспроможності країни на світових ринках.  

5. Методика визначення економічної ефективності лізингу для 

забезпечення її об’єктивності й достовірності повинна враховувати 

комплексність програм розвитку технічного переозброєння й оновлення фондів 

господарюючого суб’єкта в цілому, а також особливості кожного проекту 

окремо, що дозволить уникнути помилок при розробці довгострокової стратегії 

інноваційного розвитку.  

З урахуванням результатів проведеного дослідження пропонується 

інтегрований метод оцінки лізингу з позицій всіх суб’єктів лізингу. Активізація 

залучення держави в сучасні світові господарські зв’язки, а також реалізація 

розвинутими країнами політики сприяння ринковим відносинам передбачає 

оцінку лізингу з використанням методів ринкового ціноутворення. Однак з 

урахуванням особливостей економіки країни та тієї обставини, що в країні поки 

відсутні розвинені ринкові відносини, можливо збереження витратних методів 

розрахунку [3]. Методологічно важливими вимогами, що пред’являються до 

вибору і використання методики розрахунку платежів за операціями лізингу, є 

простота і прозорість, врахування інтересів всіх учасників схеми, а також 

можливість якісної та кількісної оцінки впливу різних чинників на суму 

лізингових платежів. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 

Упровадження е-урядування на місцевому рівні передбачає створення 

якісно нових форм організації діяльності місцевих органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, їх взаємодію з центральними органами 

влади та між собою, з громадянами та бізнесом шляхом надання доступу до 

публічної інформації, державних інформаційних ресурсів, електронних 

адміністративних послуг, залучення громадян до процесу вироблення і 

прийняття управлінських рішень в містах та регіонах за допомогою сучасних 

ІКТ [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Форми електронної взаємодії 

 

Взаємодія «уряд-уряд» (G2G) 

Взаємодія «уряд-громадянин» (G2С) 

Взаємодія «уряд-бізнес» (G2B) 
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В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій одним із 

пріоритетів України є розвиток інформаційного суспільства, яке можна 

визначити як орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 

формування інноваційної моделі розвитку, високотехнологічне суспільство, в 

якому кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати 

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та 

обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати 

свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та 

підвищення якості життя. Одним з головних показників успішного просування 

країни до інформаційного суспільства є ефективне функціонування механізмів 

електронного урядування [2]. 

Електронне урядування визначають як один з інструментів розвитку 

інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов 

для відкритого і прозорого державного управління. 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [2].  

Головною складовою електронного урядування є електронний уряд – 

єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з 

громадянами і суб’єктами господарювання [4]. 

Електронне урядування – це інформування громадян та бізнесу про 

діяльність державних органів на відомчих сайтах; надання державних послуг у 

режимі on-line; залучення громадян та бізнесу до обговорення та прийняття 

управлінських рішень; автоматизація діяльності окремих державних органів та 

міжвідомчої взаємодії; підконтрольність влади суспільству. В даний час можна 

спостерігати, як інформаційно-технологічний ринок стрімко розвивається, 

випереджаючи за темпами розвитку інші галузі. [2]. 

Існують два основні підходи до розгляду впровадження електронного 

урядування на місцевому рівні, які окреслилися у термінах «смарт-сіті» 

(розумне місто) та «е-місто».  

«Розумне» місто – це місто, яке ефективно використовує всю доступну 

інформацію для кращого розуміння і контролю своїх функцій та оптимального 

використання наявних ресурсів, у тому числі людських ресурсів. Електронне 

місто – це форма організації життєдіяльності (функціонування) міста з 

використанням сучасних ІКТ, що включає в себе такі основні складові: 

електронну адміністрацію, електронну участь та електронні послуги [1]. 

Відповідно до вимог сьогодення найбільш актуальними проблемними 

питаннями функціонування органів місцевої влади є вдосконалення 

інформаційного забезпечення їх діяльності, підвищення прозорості процесу 

прийняття рішень, зменшення потенційних можливостей корупції та 



19 

підвищення якості й оперативності надання населенню адміністративних 

послуг [3]. 

Впровадження е-урядування на місцевому рівні, сприятиме досягненню 

наступних цілей: 

– більша інтегрованість – шляхом поєднання послуг різних організацій в 

регіоні, шляхом вдосконалення комунікацій, загальних інформаційних систем, 

точок доступу і способів доставки. Це включає в себе надання послуг спільно з 

центральними та місцевими органами влади і відомствами. 

– більша доступність – послуги будуть доступні в той час і таким чином, 

щоб влаштовувати громадськість, не обмежуватися лише звичайними робочими 

годинами або конкретною технологію доступу до послуг; 

– електронне забезпечення та підтримка – створення більш чутливих, 

якісних і швидких послуг та доступу до інформації, наприклад, шляхом 

створення спільних контактних центрів та веб-сайтів, а також спрощення 

доступу до послуг «життєвих подій», таких як зміна школи, реєстрація 

підприємницької діяльності, шлюбу та інше. Ключовими цілями є 

безперешкодне забезпечення і усунення зайвої бюрократії; 

– відкритість та підзвітність – надання більш докладної інформації про 

плани, пріоритети та продуктивність органів місцевого самоврядування, 

заохочення консультацій з громадськістю та стимуляція співробітників 

місцевих органів влади залишатися на зв’язку з людьми, яких вони 

представляють; 

– застосування «е-громадянами» – тобто підтримка заохочування 

представників громадськості використовувати електронні послуги. 

Загалом впровадження електронного урядування є складним процесом, що 

потребує значних матеріальних, інтелектуальних та фінансових ресурсів та 

вимагає вирішення комплексу, правових, організаційних і технологічних 

проблем. Проте, незважаючи на значні витрати ресурсів на впровадження 

електронного урядування, науковці визначають його доцільність і великий 

економічний ефект. Здійснення електронної взаємодії громадян дозволить 

скоротити час надання адміністративних послуг та знизити витрати, пов’язані з 

особистим зверненням громадян в органи місцевого самоврядування. 
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У статті розкрита економічна сутність виробничих запасів в сучасних 

умовах господарювання. Узагальнено наукові підходи щодо трактування 

поняття «виробничі запаси». Наведена класифікація виробничих запасів для 

цілей управління підприємства. 
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предмети праці, активи, сировина, матеріали. 

 

В економічній теорії визначення виробничих запасів нерозривно пов’язане 

із суспільним виробництвом, системою господарських зв’язків між 

підприємствами за допомогою виробничої інфраструктури. Існують дві 

нерозривно пов’язані між собою сторони суспільного виробництва: 

продуктивні сили і виробничі відносини.  

Особливістю виробничих ресурсів набули ознак факторів виробництва 

безпосередньо у процесі виробництва. Виробничі ресурси – це все те, що 

необхідно для організації виробництва благ. Отже, аналізуючи сутність 

виробничих запасів, слід їх дефініціювати як складову виробничих ресурсів. 

Виробництво в економічному розумінні – це спосіб поєднання виробничих 

ресурсів: землі, праці, капіталу, підприємницької діяльності – та їх 

узгодженого, цілеспрямованого використання у процесі створення різних видів 

економічного продукту.  

Загальною властивістю всіх виробничих ресурсів є їх рідкісність 

(обмеженість). Обмежені виробничі ресурси можуть використовуватись на 

задоволення різних потреб, тобто одні і ті ж фактори виробництва можна 

витратити на створення різних життєвих благ. Інакше кажучи, виробничі 

ресурси є альтернативними, що створює проблему економічного вибору. Це 

обрання тих людських потреб із безмежної їх кількості, які вимагають 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80
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першочергового задоволення через використання альтернативних виробничих 

ресурсів, і відстрочення задоволення потреб менш важливих. Ціна 

економічного вибору визначається ціною того блага, від споживання якого ми 

відмовились, надавши перевагу іншому. 

Інформацію щодо місця запасів у структурі виробничих ресурсів 

узагальнює рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Запаси у структурі виробничих ресурсів 

Тому можна стверджувати, що разом з засобами праці (основними 

засобами виробничого призначення) предмети праці (у тому числі й виробничі 

запаси) поєднуються в матеріальні ресурси, що обумовлюється їх однаковою 

економічною роллю як засобів виробництва, які, в свою чергу, разом з 

особистісними ресурсами огортаються загальним поняттям «виробничі 

ресурси». При диференціації в обліку виробничих ресурсів на основні та 

оборотні необхідно виходити із класичних суджень, в яких йдеться про 

економічний поділ засобів виробництва на засоби праці та предмети праці. 

Тому, у складі перших виділяють робочі й силові машини, устаткування, 

будівлі тощо; у складі оборотних ресурсів — сировину, матеріали, запчастини 

для поточного ремонту, напівфабрикати, тару, малоцінні та швидкозношувані 

предмети, інструменти, а також, предмети праці, що надійшли в процесі 

виробництва та перебувають в обробці в цехах і на виробничих ділянках, тобто 

в незавершеному виробництві [1]. 

Виробничі запаси обираються об’єктом досліджень у наукових працях 
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М.Т. Шендригоренко. Бібліографічний огляд літературних джерел показав, що 

питання класифікації виробничих запасів виходячи з особливостей підприємств 

та належності їх до різних видів діяльності досліджені недостатньо. 

Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 запаси 

визначено, як активи, яким притаманні такі ознаки: 

 утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської 

діяльності;  

 перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 

продукту виробництва;  

 утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг, а також управління підприємством.  

Запаси – це активи, які:  

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або  

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у 

виробничому процесі або при наданні послуг. 

Визначення запасів, викладене в національних і міжнародних облікових 

стандартах, ґрунтується на економічній теорії виробничих ресурсів, згідно якої 

запаси відносяться до матеріальних ресурсів – предметів праці. Активом, згідно 

облікових стандартів, визнається ресурс (як матеріальний, так і 

нематеріальний), контрольований підприємством, використання якого призведе 

до економічної вигоди у майбутньому та вартість якого можна достовірно 

визначити. Слід підкреслити, що в облікових стандартах, як національних, так і 

міжнародних йдеться про запаси взагалі; термін «виробничі запаси» в 

стандартах не використовується. Суть виробничих запасів досліджується в 

численних наукових працях, присвячених питанням облікового й аналітичного 

супроводження господарських операцій підприємства. 

Згідно П(С)БО 9 у бухгалтерському обліку відносять такі складові: 

- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші 

матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання 

робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;  

- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням 

деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене 

виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, 

складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких 

підприємством ще не визнано доходу;  

- готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для 

продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим 

договором або іншим нормативно-правовим актом;  

- товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та 

утримуються підприємством з метою подальшого продажу;  

- малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом 

не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше 

одного року;  
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- поточні біологічні активи, а також сільськогосподарська продукція і 

продукція лісового господарства після її первісного визнання.  

Наукові підходи вчених-економістів щодо визначення сутності поняття 

«виробничі запаси» узагальнено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Сутність та визначення поняття «виробничі запаси» 

різними авторами 
Автор Визначення 

Азаренкова Г. М. 

[1, с.14]. 

Виробничі запаси – це матеріальні ресурси, що використовуються у 

виробництві протягом одного операційного циклу, повністю 

переносять свою вартість на вартість виробленої продукції, 

раціональне управління якими є однією з умов ефективного 

господарювання. 

Безруких П. С. 

[5] 

Виробничі запаси є речовинною основою готової продукції, одним із 

найважливіших елементів виробничого процесу, використовуються як 

предмети праці, проходять відповідні стадії обробки та повністю 

переносять свою вартість на вироблену продукцію. 

Каришин Н. 

[45, с. 5] 

Виробничі запаси - це частина предметів праці, котрі становлять 

основу продукції, що виготовляється, надають їй необхідних якостей та 

беруть участь у процесі її виробництва. Це поняття автор визнає 

стислішим, ніж предмети праці, а тим більше матеріальні цінності.  

Палий В. Ф. 

[86] 

Виробничі запаси – це предмети праці, що використовуються у процесі 

виробничої діяльності і споживаються цим виробництвом протягом 

одного господарського (виробничого) циклу, після завершення якого 

цілком переносять свою вартість на вартість кінцевого продукту. 

Хорнгрен Ч. Т. 

[125, с. 6] 

Пропонує більш широке використання терміну «матеріальні ресурси», 

позначаючи ним виробничі запаси. Автор керується підходом, згідно 

якого складові частини, які формують матеріальні ресурси як об’єкт 

обліку і контролю, повинні характеризуватися економічною 

однотипністю і навіть тотожністю в організації облікового і 

контрольного процесу, і пропонує до них відносити: сировину, основні 

і допоміжні матеріали, паливо, тару і тарні матеріали, запасні частини, 

купівельні напівфабрикати 
 

Узагальнивши наукові підходи, можемо запропонувати визначення поняття 

виробничих запасів, а саме – це речові елементи виробництва, що 

використовуються в якості предметів праці та обігу у виробничому циклі та для 

інших потреб операційної діяльності, які знаходяться на складах суб’єктів 

господарювання, повністю споживаються у кожному циклі і переносять свою 

вартість на вартість кінцевого продукту. 

В наукових працях вчених відсутні єдині підходи щодо класифікації 

виробничих запасів [2, 3]. Слід зауважити, що класифікаційні ознаки «за 

технічним призначенням» і «за цільовим призначенням» дублюють одна одну. 

Також, спірним є виокремлення нормування як окремої функції управління. 

Запропонована класифікація «за об’єктами управління» більш підходить до 

класифікації виробничих ресурсів. Результати проведеного дослідження 

класифікації виробничих запасів підприємств та розкриття напрямів 

використання в управлінні ними визначених критеріїв узагальнює рис. 1.  
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Рисунок 1 – Загальна класифікація виробничих запасів підприємства 

 

Загально відомо, що вид економічної діяльності має суттєвий вплив на 

класифікаційні ознаки виробничих запасів, вони можуть використовуватись в 

різних цілях, залежно від функцій у процесі виробництва. Тому, певний вид 

матеріалів може бути основним при виробництві одного виду продукції і 

допоміжним – при виробництві іншого. Але, найбільш важливою для потреб 

управління варто визнати класифікаційну ознаку участі у процесі виробництва. 

Узагальнена нами класифікація виробничих запасів при застосуванні в 

обліку покликане забезпечити відповідне ресурсозбереження та фінансовий 

ефект на підприємствах виробничої галузі. Бухгалтерський облік і аналіз, як 
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найважливіші складові системи управління, є інформаційною основою та 

засобом для відображення операцій з виробничими запасами, їх переміщення 

для прийняття оперативних управлінських рішень щодо господарських 

операцій, які виступатимуть об’єктом бухгалтерського обліку.  

Отож, проведене дослідження сутності й класифікації виробничих запасів 

підтверджує необхідність подальшого розвитку раціональної системи 

управління виробничими запасами, удосконалення бухгалтерського обліку, 

контролю та економічного аналізу виробничих запасів у напрямі підвищення 

оперативності за умови застосування сучасних інформаційних систем і 

технологій. Виключну роль у вирішенні цих питань відіграє подальше 

дослідження завдань і функцій обліку, контролю та аналізу виробничих запасів 

як базових складових управління.  
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

У статті висвітлено питання розроблення облікової політики 

підприємства в частині виробничих запасів. Розглянуті основні положення з 

організації обліку виробничих запасів, методичні основи та організаційні 

аспекти. 

Ключові слова: облікова політика, положення про організацію 

бухгалтерського обліку, наказ про облікову політику, методичні основи, 

організаційні аспекти. 

Питання обліку виробничих запасів в сучасних умовах набувають 

особливої актуальності в зв’язку з потребою швидкої і достовірної інформації. 

Процес відображення їх в обліку, який складався роками не задовольняє 

інформацією управлінський персонал. Тому станом на сьогоднішній день 

важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи обліку 

виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації оперативності та 

достовірності надання інформації для потреб менеджменту з метою 
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раціоналізації управління такими активами та підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання в цілому.  

За цих умов у підприємств виникає необхідність активніше 

використовувати бухгалтерський облік щоб контролювати та удосконалювати 

свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, об'єктивно вимагають зміни 

бухгалтерського обліку та удосконаленню процесу його організації в частині 

обліку виробничих запасів.  

Проте, першочергово для належного організації обліку виробничих запасів 

необхідно розглянути всі основні концептуальні положення обліку виробничих 

запасів в частині удосконалення організаційних аспектів. До основних 

положень слід віднести завдання обліку, суб’єкти, предмети тощо. А також 

процедури обліку, серед яких оцінка виробничих запасів підприємств, що 

повинна відповідати цілям обліку і звітності, бюджетування. До основних таких 

процедур відноситься документування, відображення операцій у рахунках 

обліку, формування форм звітності, що підлягають удосконаленні за формою і 

змістом тільки у контексті внутрішнього управління виробничими запасами 

підприємствами.  

 

Таблиця 1 – Основні положення організації обліку виробничих запасів  
Концептуальні 

положення 
Стислий зміст положень  

Мета обліку 

виробничих запасів 

Формування релевантної інформації про стан і рух виробничих 

запасів на підприємстві для забезпечення ефективності діяльності 

підприємства в умовах становлення інформаційної економіки 

Завдання обліку 

виробничих запасів 

Завдання І рівня – забезпечує дотриманням вимог Закону «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

Завдання ІІ рівня – забезпечує інформаційне забезпечення 

ефективності управління виробничими запасами 

Об’єкти обліку 

виробничих запасів 

Виробничі запаси, що надійшли (від постачальника, за операціями з 

давальницькою сировиною, як внесок до статутного капіталу, 

безоплатно одержані, з інших джерел)  

Виробничі запаси, що зберігаються (власні, на відповідальному 

зберіганні) 

Виробничі запаси, що вибули (у виробництво, на господарські 

потреби, реалізовані на сторону, інше вибуття) 

Суб’єкти обліку 

виробничих запасів 

Зовнішні користувачі облікової інформації 

Внутрішні користувачі інформації, а також учасники облікового 

процесу  

Особлива група користувачів інформації (науковці, розробники 

інформаційних технологій в обліку) 

Процедури обліку 

виробничих запасів 

Визнання виробничих запасів (власних, на відповідальному 

зберіганні) 

Оцінка виробничих запасів (для цілей бухгалтерського, податкового 

обліку, управлінського обліку і бюджетування, фінансової звітності) 

Документування (первинне, зведене) 

Відображення операцій у системі рахунків фінансового, 

управлінського обліку 

Формування форм звітності (фінансової, внутрішньої) 
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Їх призначення – забезпечувати підтримку прийняття управлінських 

рішень на всіх рівнях, від оперативного до стратегічного, з метою посилення 

конкурентоздатності підприємств в умовах формування нової економіки, що 

базується на інформації та знання. Узагальнений підхід до концептуальних 

положень обліку виробничих запасів подано у табл.1. 

Таким чином, необхідними передумовами правильної організації обліку 

запасів на підприємствах є:  

1) раціональна організація складського господарства;  

2) розробка номенклатури запасів;  

3) наявність інструкції з обліку виробничих запасів;  

4) правильне групування (класифікація) запасів;  

5) розробка норм витрачання запасів.  

Основними завданнями організації обліку запасів на підприємствах є:  

1) контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних 

цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях їх обробки;  

2) відповідність складських запасів нормативам;  

3) раціональна оцінка виробничих запасів;  

4) розрахунок фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків 

за місцями зберігання і статтями балансу;  

5) виявлення всіх витрат, пов'язаних з придбанням або встановленням 

запасів та визначення первісної вартості;  

6) контроль за правильністю використання МШП під час їх експлуатації;  

7) встановлення методології обліку затрат на виробництво і калькулювання 

собівартості продукції протягом року;  

8) регламентування складу собівартості продукції;  

9) своєчасне оприбуткування і списання готової продукції, а також 

оформлення документів по її руху;  

10) забезпечення своєчасного документального оформлення руху 

продукції - надходження її на склади (випуску з виробництва) і відвантаження 

покупцям;  

11) відображення операцій випуску, відвантаження і реалізації продукції в 

регістрах поточного обліку в системі бухгалтерських рахунків;  

12) контроль за виконанням плану з обсягу реалізації готової продукції, 

номенклатури, асортименту і якості, а також визначення результатів від її 

реалізації;  

13) визначення стану розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію, 

отримання точних даних про кількість і якість випущеної продукції і даних про 

кількість і вартість відвантаженої продукції, а також довідок про залишок 

готової продукції на складах і контроль за відповідністю фактичних залишків 

обліковим даним.  

Виходячи із завдань обліку виробничих запасів виділимо та 

охарактеризуємо наступні його функції для підвищення ефективності 

функціонування суб’єкта господарювання (рис.1).  
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Рисунок 1 – Функції обліку виробничих запасів підприємства 

 

Виконання зазначених завдань та функцій забезпечить контроль за 

надходженням та ефективністю використання виробничих запасів, а також, 

унеможливить здійснення відповідальними особами будь-яких зловживання. 

Належна організація обліку виробничих запасів на підприємствах повинна 

орієнтуватись не лише на бухгалтерські характеристики, але й на аналіз 

галузевих технологічних аспектів, які суттєво впливають на організацію 

аналізу таких активів. 

Необхідною умовою сталого розвитку підприємств є подальше 

удосконалення та правильна організація обліку взагалі та, зокрема обліку 

виробничих запасів. 

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві, в тому числі 

виробничих запасів, належить до компетенції його власника або 

уповноваженого органу відповідно до законодавства та установчих документів.  

Визначальним організаційним регламентом з бухгалтерського обліку на 

підприємстві є облікова політика. Нові політичні та економічні реалії нашої 

країни вимагають сучасних підходів до формування облікової політики. Процес 

реформування вітчизняної системи обліку із застосуванням міжнародних 
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надходженням, 
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використання 

виробничих запасів 

Інформаційна підтримка 

оформлення операцій з 

руху виробничих запасів 

 

Завдяки застосуванню 

способів документування, 

інвентаризації та поточної 
облікової регістрації 

господарських операцій 

дозволяє вирішувати 

питання щодо здійснення 

певних господарських 

операцій (з використання 

виробничих запасів), 

контролювати ефективність 

збереження та використання 

усіх видів ресурсів, 

виконання завдань бізнес-
плану, кошторисів і 

нормативів, а також стан 

дотримання нормативно-

правових актів, угод та 

контрактів. 

 

 

Бухгалтерський облік за 

допомогою властивих лише 
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утворення, здійснення 
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результати діяльності. 

Облікова інформація 
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ідентифікацію виробничих 

запасів в обліку, на підставі 
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визначати фінансовий 

результат діяльності 
суб'єкта господарювання, 

співставляти результати 

діяльності за періоди, 

передбачати розвиток. 

Функції обліку запасів 
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стандартів виявив певні невідповідності у правовому забезпеченні організації 

та методики обліку виробничих запасів [1].  

Варто зауважити, що окремого вітчизняного облікового положення 

(стандарту), присвяченого обліковій політиці підприємства не розроблено. 

Аналіз вітчизняних і міжнародних облікових стандартів показав, що облікова 

політика в них регламентується виключно в аспекті складання й подання 

фінансової звітності, а не в аспектах ведення окремих об’єктів обліку. 

Вбачається доцільним висвітлення облікової політики підприємства 

шляхом опису: 

 принципів обліку статей звітності; 

 методів оцінки окремих статей звітності; 

 фактів, що стосуються змін в обліковій політиці. 

Будь-які зміни в обліковій політиці підприємства, що мають суттєвий 

вплив на показники звітного або майбутніх періодів, повинні бути описані з 

зазначенням їх причин і змін у відповідних статях фінансових звітів. Не 

вважається зміною в обліковій політиці: 

 нова облікова політика щодо операцій, які не є суттєвими; 

 нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від 

попередніх і не здійснювалися раніше. 

Отже, саме в обліковій політиці підприємства слід наводити правила 

використання конкретних методів, способів, процедур в обліковій практиці 

суб’єкта господарювання. Облікова політика підприємства повинна 

забезпечувати формування облікової інформації на основі чинного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Методичні основи та організаційні аспекти облікової політики 

підприємства щодо виробничих запасів 

Методичні основи: 

 Методи первісної оцінки 

надходження виробничих запасів; 

 Методи оцінки вибуття 

виробничих запасів; 

 Періодичність визначення 

середньозваженої собівартості 

одиниці запасів; 

 Порядок обліку і розподілу 

транспортно-заготівельних витрат, 

ведення окремого субрахунку обліку 

транспортно-заготівельних витрат; 

 Визначення одиниці аналітичного 

обліку запасів; 

 Порядок управлінського обліку 

виробничих запасів  

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

Організаційний аспект: 

 Фрагмент робочого плану рахунків щодо 
виробничих запасів; 

 Форми первинних документів щодо 
виробничих запасів; 

 Правила документообігу та технології 
обробки облікової інформації щодо 
виробничих запасів; 

 Додаткові облікові регістри (крім тих, що 
визначені в загальному порядку), включаючи 
форми регістрів для внутрішньої бухгал-
терської звітності щодо виробничих запасів; 

 Порядок проведення інвентаризацій щодо 
виробничих запасів; 

 Порядок контролю за господарськими 
операціями щодо виробничих запасів; 

 Інші рішення 
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Облікова політика затверджується відповідним наказом, в якому 

наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються для ведення 

бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких 

нормативно–правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш 

ніж один їх варіант, а також, попередні оцінки, які використовуються 

підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними 

періодами.  

Облікову політику підприємства розробляє головний бухгалтер. 

Дослідження змісту облікової політики в економічній літературі свідчить про 

існування двох основних підходів. Одні автори обмежуються розумінням 

облікової політики як сукупності способів ведення обліку, тобто системи 

елементів його методу. Інші – підкреслюють у своїх працях пріоритетність 

формування облікової політики як інструмента управління (рис.2). 

Обрана облікова політика підприємства затверджується відповідним 

наказом, а саме Наказом про облікову політику. 

Перспективним напрямом удосконалення облікової політики є внесення 

положень з управлінського обліку виробничих запасів. Однак методи, прийоми, 

способи ведення управлінського обліку запасів не регламентовані чинним 

законодавством і виявляють повну самостійність підприємства у їх виборі. 

Важливим в оцінці запасів є принцип обачності, який передбачає застосування 

в бухгалтерському обліку методів оцінки запасів, що повинні запобігти 

завищенню оцінки активів, а також забезпечувати точність фінансових 

результатів підприємства.  

Таким чином, облікова політика розглядається як інструмент досягнення 

достовірності показників фінансових звітів.  
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ІГРОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ 

 

Цікаві і оригінальні підходи до ризику пропонуються в рамках широко 

розуміється теорії ігор (виходить в цьому виді за межі власне математичної 
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дисципліни). Вони часом дозволяють зв’язати «об’єктивні», теоретико-

імовірнісні, і психологічні уявлення. 

В працях В. Лефевра ризик розглядається як складний феномен, який 

пов’язаний з поведінкою суб’єкта в ситуаціях небезпеки, коли результат дії 

визначається прийнятим рішенням. Там, де вибір рішення принципово 

залежить від суб’єкта, ситуація небезпеки перетворюється в ситуацію ризику. 

Переживання власне небезпеки, пов’язане зі сподіванням несприятливого 

результату, може розглядатися як функції невизначеності, що і робить 

можливою оцінку ризику [1, с. 316]. 

Ступінь ризику можна кваліфікувати як ціну рішення, прийнятого в 

ситуації небезпеки, тобто як очікувану величину втрат в результаті дії. На 

практиці ця ціна зазвичай співвідноситься з ймовірністю несприятливого 

результату. 

Приклад ситуації ризику і його оцінки – завдання вибору одного з двох 

містків (вузького і широкого) при переході через річку. Очевидно, небезпека 

впасти істотно вище, якщо людина вирішує перейти по вузькому містку. Коли 

ціна переходу по обом місткам однакова, наприклад, на іншому березі людину 

чекають однакові призи, то реальної альтернативи немає і людина з 

імовірністю, що дорівнює 1, вибирає широкий місток, зводячи небезпеку до 

мінімуму. 

Ситуація змінюється й набуває властивості ризикованості, якщо результат 

вибору різних містків різний. Нехай приз за перехід по вузькому містку вдвічі 

вище, ніж за перехід по широкому. Зрозуміло, що різні люди будуть вибирати 

містки з різною ймовірністю. Ця ймовірність і характеризує ступінь ризику, 

прийнятого людиною, відображаючи власне психологічну цінність ризику для 

даного суб’єкта [3, c.256]. 

Подібне співвідношення ймовірностей вибору являє собою саму загальну 

модель дій в ситуаціях ризику. Вона принципово відрізняється від класичної 

теоретико-ігрової моделі: остання передбачає лише умови отримання 

мінімально гарантованого результату і мало що говорить про те, які саме 

рішення можуть бути прийняті насправді. 

Визначення ж цінності самого ризику дозволяє теоретично прогнозувати 

ймовірність реального вирішення, яке, швидше за все, буде прийнято. 

Найчастіше цього виявляється досить, треба лише навчитися перетворювати 

чисельні значення ймовірностей в словесні оцінки. 

Лефевр запропонував ідею емпіричної перевірки моделі – використання 

різних ігрових матриць, що описують умови біполярного вибору (вибору однієї 

з двох можливих стратегій дій). Ці матриці дозволяють врахувати специфічний 

випадок, коли гравець вибирає іншу стратегію, ніж диктує логіка теорії ігор; 

вибирає варіант з меншою ймовірністю успіху, але ту, що передбачає в разі 

менш можливого успіху більший виграш. Це і є ризикована поведінку. 

Варіювання значень ціни гри в матрицях дозволить, можливо, статистично 

визначити ступінь відхилення реальних ймовірностей виборів від очікуваних 
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(відповідно до теорії ігор) і тим самим визначити «цінність ризику» як 

особистісну характеристику. 

Експеримент може бути ускладнений. Випробуваному пропонується 

вибрати стратегію, де в якості другого гравця виступає не абстрактний суб’єкт 

Б, а конкретні, знайомі йому люди. У цьому випадку вибір рішень й готовність 

приймати ризик виявляється обумовленою рефлексією – уявленнями суб’єкта 

про якості іншої людини та про його реакції на те, що відбувається. 

Систематизація якостей рефлексивного суб’єкта вимагає спеціального 

аналізу, але вже сьогодні можна говорити про дві базові особистісні якості. 

Перше – самооцінка, результат усвідомлення себе як особливої унікальної 

цілісності, що відрізняється від інших людей, і одночасно здатність поставити 

себе в позицію іншого. Друге – система цінностей [2, c. 220]. 

Відомо, зокрема, що люди з високою самооцінкою схильні применшувати, 

недооцінювати ймовірність негативних наслідків, перебільшувати свої 

можливості досягнення мети. Для такої особистості «поріг» небезпеки, при якому 

він може відмовитися від дії, зрушать в бік більшої ймовірності несприятливого 

результату, а для особистості з низькою самооцінкою – в бік меншої ймовірності. 

Характер можливих наслідків, в тому числі шкоди, людьми з різними системами 

цінностей оцінюється по-різному, що, в свою чергу, визначає, чи буде суб’єкт 

діяти в ситуації небезпеки або відмовиться від дії. 

Повторимо: і ймовірність, і розмір матеріальної шкоди як об’єктивно-

статистичні характеристики ситуації впливають на поведінку людини не самі 

по собі, а опосередковано: через рефлексію – усвідомлення ситуації, 

«примірювання» її до себе, до своїх можливостей. У цьому випадку ризик і 

виступає як імовірнісна прогностична характеристика дій особистості, 

регульованих рефлексивним механізмом. 

Сказане означає, що ризик відображає лише свідому людську діяльність і є 

характеристикою свідомо діючого суб’єкта. Зокрема, переживання майбутнього 

успіху як результат рефлексії власних дій для людини, особливо схильного до 

такого переживання, може виявитися настільки привабливим, що затьмарює 

переживання реальної небезпеки або негативних наслідків. Цінність перемоги 

сама по собі може виявитися значущою раціонального розрахунку. 

Всі фактори принципово по-новому висвітлюють проблему управління 

ризиками в складних технологічних і економічних системах. Очевидно, що без 

урахування уявлень, розроблених в рамках психологічних та теоретико-ігрових 

підходів будь-які оцінки та прогнози ризику самі по собі виявляться в кращому 

випадку абстрактними. 

 

Список використаних джерел: 

1. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик: навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 2013. 316 с. 

2. Ілляшенко С. М. Економічний ризик. Київ: Центр навч. літ., 2004. 220 с.  



33 

3. Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю. Аналіз, моделювання та управління 

економічними ризиками: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 

2011. 256 с. 

 

 

УДК 657.6 

Гумінська І. М. 

здобувач освітнього ступеня «Магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ОБЛІК ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ 

 

У статті висвітлено питання обліку товарних операцій на підприємствах 

оптової торгівлі та їх документальне оформлення, утворення цін на товари 

та утворення націнки, відображення господарських операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
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собівартість. 

В 21 столітті поширений термін «дистриб’ютор». Дистриб’ютор – це 

організація, що здійснює збут на основі оптових закупівель у великих 

промислових фірм-виробників. Дистриб'ютор має власні оптові склади, на яких 

зберігаються товари для подальшої реалізації. Дистриб’ютор заключає 

довгострокові відносини з виробником, він фактично представляє виробника на 

ринку.  

Однією із основних проблем роботи оптової фірми (дистриб’ютора) є 

правильне відображення в обліку надходження товарів на склади, їх реалізація, 

переміщення товару між складами (при необхідності), реалізація товару як 

зразків та подарків, списання товару, відображення в обліку доходу, витрат, 

проведення інвентаризації, проведення акцій та правильне документальне 

оформлення даних господарських операцій. 

Процес відвантаження товару та його оприбуткування має декілька етапів. 

Першим етапом є аналіз товарного запасу, аналіз необхідності замовлення 

товару, створення заявки на замовлення. 

При необхідності оптова компанія робить замовлення товару виробнику. 

Для цього необхідно проаналізувати залишки товару на складах, 

проаналізувати попит на даний товар, скласти план продаж товару. На підставі 

отриманих даних оформляється замовлення постачальнику (виробнику). Дана 

господарська операція зазвичай оформляється документом «Замовлення 

постачальнику». Документ бухгалтерських проводок не містить, він є 

внутрішнім документом і складається в довільній формі, адже створений для 

того, щоб надати дані постачальнику та в подальшому звірити дані по поставці 

із замовленням. 

Другим етапом є фактичне прийняття товару та оформлення документів. 
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Порядок оформлення приймання залежить від місця приймання товарів 

(склад постачальника чи покупця), виду поставки товарів (у тарі чи без тари), 

способу доставки товарів (за рахунок постачальника чи за рахунок покупця) та 

від інших факторів. 

Для отримання товару на складі постачальника покупцем призначається 

відповідальна особа, якій видається довіреність на отримання товару, завірена 

штампом, підписом директора та головного бухгалтера. В довіреності 

зазначається найменування і кількість товарів, які необхідно отримати за 

відповідним документом («Замовлення постачальнику»). Також вказуються 

дані працівника, на якого виписана довіреність, номер та дата довіреності, 

термін дії (якщо термін не вказано, то довіреність дійсна до першого 

використання). 

Приймання товарів на складі одержувача (оптового підприємства) 

проводиться відповідальною особою (працівником складу). При прийнятті 

товару, працівник звіряє фактичну кількість відвантаженого товару із даними в 

накладній (оформленій постачальником). Також необхідно при цьому звірити 

дані, що вказані в накладній із даними в замовленні. 

Якщо при прийманні товарів виявлено нестачу, дефекти тощо, необхідно 

відразу скласти акт про встановлення розходжень за кількістю та якістю товарів 

(в присутності працівника постачальника). 

Підприємства оптової торгівлі купляють у виробників (постачальників) 

товари за відпускними цінами, що раніше узгодженні (згідно договору, 

специфікації тощо) із сумою ПДВ. Постачальник при відвантаженні товару за 

вимогою покупця зобов’язаний надати податкову накладну, підписану 

уповноваженою особою. 

Продавець зобов’язаний виписувати рахунок-фактуру та товаросупровідні 

документи (накладні), що підтверджують факт передачі товарів покупцеві із 

зазначенням суми ПДВ. 

Третім етапом є оформлення первинної документації прийняття товарів да 

відображення даної господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку. 

При відвантаженні товару постачальник оформляє видаткову накладну. 

Після фактичного прийняття товару, уповноважена особа оформляє дану 

видаткову накладну згідно стандартів бухгалтерського обліку і завіряє її 

підписами та штампом. Один екземпляр віддається постачальнику, другий 

залишається у покупця. На підставі даної видаткової накладної товар 

оприбутковується в програмі документом «Прибуткова накладна». 

У бухгалтерському обліку oптoвогo підприємства oпeрацiї, пов’язані з 

придбанням товарів у постачальників, відображаються в такому порядку: 

- Перша подія – надходження товарів: 

1) Oприбуткoванo придбані товари за відпускними цінами - Дт 281/Кт 631 

2) Зараховано до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану 

постачальниками при придбанні товарів у звiтнoму перioді – Дт 641/Кт 631 
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3) Перeрaхованo з потoчнoго рaхунку оптовoго пiдприємствa 

пoстaчaльникaм в oплaту вaртoсті придбaних товарів (включаючи ПДВ) – Дт 

631/КТ 311 

- Перша подія – передоплата: 

1) Пeрeрахoванo пoстaчaльникам по передоплаті за тoвaри, що пiдлягaють 

пoстaвцi згiднo з дoгoвoром за вiдпускнoю вaртiстю (включаючи ПДВ) – Дт 

371/Кт 311 

2) Зaрaхoвано до пoдaткoвoго крeдиту суму ПДВ, сплaчену 

пoстачaльникам – Дт 641/Кт 644 

3) Oприбуткoвано одeржанi від пoстaчальникiв пoпeредньо oплачeні 

тoвaри за вiдпускнoю (договірною) вaртiстю (без ПДВ) – Дт 281/Кт 631 

4) Однoчасно — на суму пoдаткoвого крeдиту по ПДВ – Дт 644/ Кт 631 

5) Зaрaхованo в пoгaшення забoргoванoсті пoстачальникам сума видaнoго 

авaнсу – Дт 631/Кт 371  

У бухгалтерському обліку оптового підприємства на рахунку 281 «Товари 

на складі» відображається вартість фактично отриманого товару згідно 

видаткової накладної. Тому нестача товарів, що виявлена під час прийняття 

товару оформляється відповідним актом і на бухгалтерських рахунках не 

відображається. Товар, що не відповідає вимогам відображається в акті і 

відразу повертається постачальнику. 

Куплені у постачальника товари (згідно з П(С)БУ 9 «Запаси») 

відображаються на балансі підприємства за первинною вартістю (собівартістю). 

Собівартість товару включає фактичну вартість товару, що оплачується 

постачальнику, транспортні та інші витрати, пов’язані з придбанням товарів. 

Оптові фірми зазвичай використовують прямий метод розподілу 

транспортно-заготівельних витрати. Тобто витрати розподіляються між 

одиницями придбаних товарів пропорційно їх вартісному, кількісному чи 

ваговому співвідношенню і включаються до собівартості придбаних товарів. 

Такі витрати відображаються на рахунку 281 «Товари на складах». 

Оптові підприємства ведуть облік товару за покупними цінами. 

При реалізації товарів з оптових складів, сума транспортних витрат 

списується з Кт 289 «Транспортно-заготівельні витрати» на Дт 902 

«Собівартість реалізованих товарів». 

Згiдно з П(С)БУ 9 «Зaпaси» пiдприємствo мaє прaво сaмoстійно oбирати 

oдин з метoдiв оцiнки списaння зaпaсів, у тoму числi тoвaрів у рaзі їх вибуття: 

 iдентифiкованої сoбівартoсті одиницi запaсу; 

 сeредньoзваженої сoбiвартoсті; 

 сoбiвартості пeрших за чaсом нaдхoдження запaсів (ФІФО); 

 собiвартoсті остaннiх за часoм надхoджeння зaпaсів (ЛІФО); 

 цiни прoдажу (для рoздрiбних пiдприємств). 

 Зазвичай оптові підприємства використовують метод ФІФО 

При застoсувaнні мeтоду ФІФO в oцiнці вибуття тoвaрів вaртiсть їх 

кiнцeвих зaлишків наближається до ринкової, а собівартість реалізації є 

заниженою. 
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Відвантаження товару на підприємствах оптової торгівлі може відбуватися 

зі складів такого підприємства, або зі складів виробника (транзитом). 

Реалізація товарів транзитом є економічно більш доцільною, оскільки 

сприяє швидкому просуванню товарів від виробників до покупців і зниженню 

витрат обігу. 

Відвантаження товару з оптових складів підприємства до покупців 

відбувається на підставі підписаного договору поставки. Постачальник 

відвантажує товар покупцю при наявності довіреності уповноваженої особи, що 

приймає товар. При цьому оформляється видаткова накладна та рахунок. 

Реалізація товарів відображається на рахунках бухгалтерського обліку 

таким чином: 

- Перша подія відвантаження товарів: 

1) Дохід від реалізації (в т. ч ПДВ) – Дт 361/Кт 702 

2) Відображено суму податкового зобов’язання- Дт 702/Кт 641 

3) Списано на собівартість реалізовані товари за обліковими (покупними) 

цінами -Дт 902/ Кт 281 

4) Списано на собівартість реалізації транспортно-заготівельні витрати, 

що відносяться до реалізованих товарів – Дт 902/ Кт 289 

5) Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, 

отримані від покупців за реалізовані товари -Дт 311/361 

6) Відображено суму податку на прибуток, нараховану за звітний місяць – 

Дт 981/Кт 641 

7) Списано суму чистого доходу – Дт 701/Кт 791 

8) Списано собівартість реалізованих товарів – Дт 791/Кт 702 

- Перша подія — надходження коштів від покупців (передоплата): 

1) Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, 

одержані від покупців у порядку попередньої оплати за товари, що підлягають 

до поставки згідно з договором (у т.ч. ПДВ) – Дт 311/Кт 681 

2) Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ – Дт 643/ Кт 641 

3) Відвантажено покупцям попередньо оплачені товари за відпускними 

(договірними) цінами (визнано дохід) – Дт 361/Кт 702 

4) Відображено податкове зобов’язання по ПДВ із суми доходу від 

реалізації – Дт 702/Кт 643 

5) Списано за обліковою (покупною) вартістю реалізовані товари – Дт 

902/ Кт 281 

6) Списано на собівартість реалізації транспортно-заготівельні витрати, 

що відносяться до реалізованих у звітному періоді товарів – Дт 902/Кт 289 

7) Відображено суму нарахованого податку на прибуток – Дт 981/ Кт 641 

8) Списано на фінансовий результат суму чистого доходу – Дт 702/ Кт 791 

9) Списано суму нарахованого податку на прибуток – Дт 791/Кт 981 

10) Списано собівартість реалізованого товару –Дт 791/Кт 902 

При транзитній реалізації товар покупцям відвантажує посередник (оптова 

фірма) із складу виробника. Дана форма реалізації дозволяє прискорити 

просування товару до роздрібних підприємств торгівлі, знижує витрати обігу, у 
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зв’язку із зменшенням проміжних операцій з розвантаження, складування, 

зберігання і реалізації товарів.  

При транзитній реалізації товарів дистриб’ютор (оптове підприємство) 

виписує виробнику наряд (замовлення) на відвантаження товарів. Наряд 

виписується на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з 

постачальником і покупцем. 

Виробник на відвантажені транзитом товари виписує покупцеві 

розрахунково-платіжні документи (рахунок-фактуру). При цьому один 

екземпляр рахунку-фактури надсилає дистриб’ютору. Дистриб’ютор на підставі 

даного документу зобов’язаний провести розрахунки. За організацію 

транзитного обороту й приведення розрахунків між постачальникам і покупцем 

оптове підприємство нарaховує нaцінку (винагороду) в пeрeдбаченому 

догoвoром прoценті до вiдпускної вaртoсті тoварiв пoстачальникa. Опeрації по 

рeалiзації тoварiв трaнзитoм за учaстю в рoзрaхунках вiдобрaжаються в тiй же 

систeмі рахункiв, щo і при рeалiзації тoварів зі склaдiв оптoвoго пiдприємствa з 

тiєю рiзницeю, що придбaння (тобто виникнeння забoргoванoсті 

пoстачaльнику) та відвaнтажeння тoварів пoкупцеві вiдoбражаються однoчaсно, 

минaючи рaхунок 281 «Тoвaри на складі»). 

Приклад обліку операцій, пов’язаних з реалізацією товарів транзитом за 

участю оптового підприємства в розрахунках: 

1) Відвантажено виробником оптовому підприємству товари за 

відпускними (договірними) цінами (в тому числі ПДВ) – Дт 361/ Кт 631 

2) Відображено заборгованість покупця на суму винагороди за 

організацію транзитної поставки товарів згідно договору – Дт 361/ Кт 702 

3) Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за 

встановленою ставкою до суми винагороди – Дт 702/ Кт 641 

4) Зараховано на поточний рахунок оптового підприємства кошти, 

одержані від покупця за реалізовані транзитом товари (для подальшого їх 

перерахування постачальнику) (в тому числі сума винагороди) – Дт 311/ Кт 361 

5) Перераховано постачальнику належну суму за реалізовані транзитом 

товари –Дт 631/ Кт 311 

6) Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати суму чистого 

доходу від реалізації товарів – Дт 702/Кт 791 

Для подальшого просування (з метою реклами) оптові фірми можуть 

відвантажувати товар безкоштовно (зразки, подарки, тощо). 

Така господарська операція здійснюється за наказом керівника на підставі 

службової записки, наказу, або іншого підтверджуючого документу, де 

вказується найменуваття, кількість, ціль безкоштовного відвантаження та назва 

клієнту, який приймає участь. Даний документ підписується директором. 

При цьому в бухгалтерському опліку дана операція відображається в такій 

послідовності: 

1) Списано за обліковою вартістю зразки товарів, безоплатно роздані в 

рекламних цілях у межах 2 %-ї норми – Дт 93/ Кт 281 
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2) Списано за обліковою вартістю товари, розповсюджені за рекламною 

акцією –Дт 377/ Кт 719 

3) Відображено податкові зобов’язання по ПДВ – Дт719/ Кт 641 

4) Списано за собівартістю зразки товарів, витрачені понад 2 %-норму – 

Дт 93/ Кт 281 

Безоплатне відвантаження товару оформляється накладною, яка 

складається в двох примірниках. 

Законом України «Про ціни та ціноутворення» дозволяється торговим 

підприємствам застосовувати ціни на товари двох видів: регулярні та фіксовані 

(державні та вільні ринкові). 

Вільна ціна реалізації торговельного підприємства (дистриб’ютора) 

встановлюється підприємством самостійно та погоджується із покупцями 

(роздрібними підприємствами торгівлі) для подальшої реалізації. Дана ціна 

складається із собівартості продукції і націнки (яка включає в себе відсоток 

прибутку). 

Націнка встановлюється на товари для покриття сплачених податків, для 

поrриття витрат операційної діяльності та для одержання прибутку. 

Вільні роздрібні ціни на товари вітчизняного виробництва, а також на 

імпортні товари формуються підприємствами роздрібної торгівлі, виходячи з 

вільної відпускної ціни виробника (або відпускної ціни оптового підприємства) 

і торгової націнки самого роздрібного підприємства (призначеної для покриття 

власних витрат операційної діяльності, сплати податків і одержання прибутку). 

Згідно із Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» вільні 

ціни формуються з урахуванням відпускної ціни виробника, суми непрямих 

податків, транспортно-заготівельних витрат, націнки та інших витрат, 

пов’язаних із збутом товарів. 

Держава може регулювати ціни на соціальні товари шляхом встановлення 

фіксованих цін, граничних рівнів торгових націнок. До соціальних груп товарів 

відносяться продовольчі і непродовольчі товари першої необхідності, продукти 

дитячого харчування, готові лікарські вироби тощо. Держава може 

встановлювати фіксовані ціни або націнку на продукцію, товари і послуги, що 

виробляються монопольними підприємствами. 

За домовленістю оптові підприємства можуть відвантажувати товар зі 

знижкою. При відвантаженні товару зі знижкою в бухгалтерському обліку дана 

господарська операція відображається проводкою: Дт 285/Кт 282. Після чого 

знижка списується на собівартість реалізованих товарів (Дт 902/ Кт 285).  

Згідно даних, що описані в статті можна зробити висновок, що правильне 

ведення бухгалтерського обліку та правильне оформлення господарських 

операцій та первинної документації допомагає оптовому підприємству 

збільшити свої доходи, уникнути помилок, що призведуть до додаткових 

витрат та в подальшому призведе по прийняття правильних управлінських 

рішень, що допоможуть компанії розвиватися. Бухгалтерська інформація 

потрібна як сполучна ланка між усіма господарюючими суб'єктами. Саме 
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бухгалтерська інформація є найбільш важливою, тому що виконує головну роль 

в управлінні підприємством. 
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АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОРГІВЛІ 

 

У статті висвітлено питання аналізу товарних операцій на 

підприємствах оптової торгівлі. 

Ключові слова: товарооборот, витратомісткість, товарний запас, 

товарний баланс, середній товарний запас. 

Ефективна та прибуткова робота підприємства залежить від економічно 

грамотного управління підприємством та від правильних рішень керівництва. 

Для прийняття таких рішень підприємство потребує обширного аналізу його 

господарської діяльності, показники якого мають бути лаконічними і 

достовірними. Аналіз господарської діяльності може проводитися після 

закінчення певного звітного періоду: звітного місяця, кварталу, півріччя, року. 

Іноді на підприємстві аналіз господарської діяльності проводиться частіше (при 

необхідності). 

Завдання аналізу – прогнозувати фінансові та виробничі ризики, виявляти і 

прогнозувати проблеми, пов’язані з господарською діяльністю, визначити 

впливи управлінських рішень на фінансовий стан підприємства, визначити 

прибутковість підприємства тощо. Завдяки аналізу підприємство може легко 
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адаптуватися до ринкової ситуації, знайти правильні рішення, вирішити 

проблеми, що псують прибутковість підприємства, уникнути в майбутньому 

помилок та ризиків. 

Оптові підприємства мають великий товарооборот за звітний період, при 

цьому підприємством проводяться різні господарські операції для подальшого 

просування товару. Щоб оцінити роботу такого підприємства, прийняти 

правильні управлінські рішення, на оптових підприємствах щомісячно 

проводиться внутрішній аналіз товарообороту та аналіз інших господарських 

операцій, що пов’язані з товарооборотом. Об’єктами внутрішнього аналізу 

товарних операцій є наявність та рух товарів. 

При аналізі товарних операцій увагу слід приділити рівню товарного плану 

реалізації товарів. Рівень товарного забезпечення визначається за формулою:  

рівень товарного забезпечення = обсяг товарних запасів на складах / план 

по реалізації товарів.  

Одним із головних факторів успішного виконання завдань товарообороту є 

забезпечення його товарними запасами. Обсяг товарного обороту на 

підприємстві залежить від виконання плану надходження товарів і стану 

товарних запасів. На товарооборот також впливає і вибуття товарів. Даний 

вплив можна проаналізувати за допомогою формули товарного балансу: 

 

Зп + Н = Р + В + Зк, 

 

де: Зп – запаси на початок звітного періоду; 

Н – надходження товарів; 

Р – реалізація товарів; 

В – вибуття товарів; 

Зк – запаси на кінець звітного періоду. 

 

Збільшення товарного запасу на складах на початок періоду та 

надходження товару позитивно впливає на суму реалізації товару. І навпаки – 

зменшення товарного запасу на складах призводить до зменшення обсягів 

реалізації. Але при даному аналізі потрібно враховувати декілька факторів, 

таких як попит, сезонність тощо. Так як дані фактори можуть негативно 

відобразитися на економічних показниках. Наприклад, оптова закупівля у 

великих розмірах товарних запасів, що не користуються попитом у покупців 

може призвести до збитків. Так як такий товар не зможе продаватися у великих 

об’ємах і в подальшому його підприємство може списати на збитки, як 

непридатний до реалізації.  

При правильній економіці товари не повинні бути дефіцитними, чи мати 

повільний цикл обіговості. Товари повинні постійно знаходитись в торгівлі, 

поки на нього є попит, а темп прискорення чи уповільнення обіговості покаже 

темп збільшення чи зменшення попиту.  
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При аналізі товарообороту і економічних показників від торгової 

діяльності, торгівля не буде закуповувати товари, на яких немає попиту, або 

товари, час виробництва яких менший за час реалізації. 

Велику увагу потрібно приділяти уцінці товарів. Її наявність свідчить про 

те, що на складі містяться товари, які не користуються попитом. Але вчасно 

проведена уцінка товарів, які частково втратили свої споживчі якості, може 

активізувати торгівельний процес в звітному періоді. 

Для розгляду показників ефективної господарської діяльності 

підприємство може проаналізувати три основні показники: 

1. Показник обіговості середньої величини товарних запасів (Оз), який 

розраховують в днях обороту за формулою: 

 

Оз = (Зп + Зо + Зр)/Ть 

 

де: Зп – сума середнього товарного запасу; 

Зо – сума середніх товарних запасів в оптовій торгівлі; 

Зр – сума середніх товарних запасів в роздрібній торгівлі; 

Ть – середньоденний товарообіг відповідного періоду. 

 

2. Інтегральний показник витратомісткості виробництва і реалізації товарів 

на суму 1 грн (В), який розраховують за формулою: 

 

В = Вп х Во х Вр 

 

де: Вп – витратомісткість виробництва; 

Во – витратомісткість оптової реалізації; 

Вр – витратомісткість роздрібної реалізації. 

 

Аналіз надходження товарів на склад проводиться на підприємстві в 

розрізі групи товарів, в розрізі постачальників, по торговим маркам. При цьому 

для аналізу використовуються вартісні і натуральні показники. Товари в 

оптовій торгівлі надходять на підприємство на основі замовлень-угод, угод 

купівлі-продажу. Темпи росту надходження товарів не повинні випереджати 

збільшення роздрібного товарообороту, так як це може призвести до 

затоварення підприємства. Велике значення для оптового підприємства має 

перевірка дотримання угоди поставки товарів окремими постачальниками. В 

процесі аналізу надходження товару потрібно визначити ступінь виконання 

угоди по строкам відвантаження товару, по дотриманню обсягів асортименту і 

якості товару, по умовам транспортування і упаковки. Також необхідно 

виявити випадки порушення договірних зобов’язань та встановити причини, що 

призвели до їх утворення. Потрібно виявити по чиїй вині виникли порушення 

договірних умов (з вини постачальника, чи з вини покупця). Якщо порушення 

виникли з вини постачальника, то потрібно проаналізувати, які міри 
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приймалися, щоб запобігти порушенням, які міри можуть прийнятися згідно 

законодавчих законів.  

При вивченні товарних запасів потрібно аналізувати темпи росту товарних 

запасів в цілому та в розрізі товарних груп з темпами росту реалізації. При 

нормальній реалізації темпи росту товарообороту і темпи росту товарних 

запасів на складах не повинні співпадати. 

Обсяг товарних запасів в торгівлі може змінюватись під впливом багатьох 

факторів, які пов’язані з виробництвом, обертанням і споживанням. Слід 

розглянути фактори, які проявляють себе в сфері обігу. До числа основних 

факторів в торгівлі відносять обсяг товарообороту, його структуру та швидкість 

обертання. 

Обсяг товарного обороту впливає на розмір товарних запасів 

підприємства. Наприклад, при зменшенні обсягу товарообороту розмір 

товарного запасу також зменшується. Але дану залежність не можна приймати 

як лінійну, тому що темпи росту реалізації товарів випереджають темпи росту 

товарних запасів. 

Безперервний процес купівлі-продажу передбачає процес системного 

оновлення товарних запасів. Час, який потрібен для повного оновлення запасів 

характеризується товарообіговістю. Товарообіговість – це швидкістю обертання 

товарів. Швидкість обертання товарів показує, скільки разів на протязі звітного 

періоду (що досліджується) відбулось оновлення товарних запасів на складах 

підприємства. Дані показники відображаються не у натуральному вимірі а у 

вартісному (тобто обертаються не самі товари (кількість), а гроші, які в них 

вкладено.  

3. Товарообіговість визначається на підставі даних про середні товарні 

запаси та товарооборот за формулою:  

 

Тдн = Зср х Д/Р 

 

де: Тдн – товарообіговість; 

Д – кількість днів періоду; 

Р – середній обсяг товарообороту. 

 

Швидкість обертання товарів визначають по формулі: 

 

Тоб = Р/Зср 

де: Тоб – товарообіговість. 

 

В процесі аналізу даних показників також визначають причини, які 

впливають на прискорення товарообіговості. До таких причин відносять: 

- удосконалення системи товаропросування; 

- зростання реалізації товарів; 

- удосконалення організації торгівлі. 

- підвищення якості товарів; 
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До факторів, які зменшують товарообіговість належать: 

- продаж нових товарів; 

- розширення асортименту товарів; 

- сезонні коливання попиту та пропозиції. 

В процесі аналізу товарних запасів виникає потреба визначити 

оптимальний розмір партій завозу, який забезпечить мінімальний розмір витрат 

на замовлення, завезення та зберігання. Для цього застосовують наступну 

формулу: 

 

ОТ = 2 ОС1/ ТС 

 

де: от – оптимальний розмір партії; 

О – загальний обсяг попиту; 

Т – час надходження товару; 

С1 – витрати на замовлення на завезення партії товару; 

С2 – витрати на зберігання одиниці товару в одиницю часу. 

 

Виходячи з цієї формули обсяг завозу повинен бути рівний нулю, можна 

вирахувати оптимальні періоди завозу товарів та розмір витрат: 

 

Т = 2 ТС1/ ОС 

 

де: ТС1 – оптимальний період завозу; 

ОС – оптимальний розмір втрат. 

 

Порівняльний аналіз товарних запасів та швидкості обертання товарів 

ведеться в безпосередньому зв’язку. На розмір товарних запасів впливають, як і 

на товарообіговість, структура товарообороту та його маса. 

Для підвищення ефективності управління господарсько-фінансовою 

діяльністю підприємство автоматизує аналітичну роботу. Це призводить до 

швидкого та якісного аналізу, допомагає уникнути помилок, які могли 

допустити людські фактори. Для автоматизації даного процесу використовують 

різні програми, найпоширеніша з них Excel, яка має широкі можливості. 

При організації автоматизованої обробки даних про товарні ресурси 

підприємства потрібно, щоб форми одержання вихідної інформації 

забезпечували контроль за наявністю, рухом і збереженням товарного запасу на 

складах, виконанням плану товарообігу тощо. 

Управління економічною діяльністю підприємства торгівлі в ринкових 

умовах потребує проведення аналізу товарних запасів. 

Мета вирішення задачі аналіз товарних запасів – це вивчення системи 

аналітичних показників наявності і руху товарних запасів, виявлення резервів і 

підготовка інформації про прийняття управлінських рішень по підвищенню 

ефективності використання товарних запасів підприємства. 



44 

Основними показниками, що характеризують розмір товарних запасів на 

складах підприємства є: 

1) показники товарного балансу 

 

Зn + Н = Р + В + 3k, 

 

де: Зn – запаси товарів на початок року;  

Н – надходження товарів;  

Р – реалізація;  

В – інше вибуття товарів;  

3k – запаси товарів на кінець року.  

 

2) середній товарний запас 

З = (З1/2+З2+З3+…+Зn/2)/(n – 1) 

де: З – середній товарний запас; 

З1, З2, З3, …, Зп – товарний запас; 

n – кількість членів динамічного ряду 

 

3) норматив товарних запасів. 

При загальному аналізі товарних операцій вивчається темп росту, 

структурні порушення, приріст показників, відхилення їх від нормативу. 

Факторний аналіз встановлює фактори, які впливають на показники 

товарних запасів і обчислює розмір цього. 

При оцінці впливу факторів на оборотність товарних запасів 

використовується формула:  

D = З х Т/О 

 

де: D – товарооборотність в днях; 

З – середній товарний запас; 

Т – кількість днів в періоді; 

О – обсяг товарообігу. 

 

При оцінці впливу факторів на розмір середніх товарних запасів 

вищенаведена формула перетворюється у наступну:  

 

З = D х O/Т, 

 

Отже, в умовах ринкової економіки значно підвищується роль 

економічного аналізу як основи прийняття управлінських рішень, змінюються 

підходи до методики його проведення. Це в першу чергу відноситься до 

наявності і руху товарних запасів підприємства. В нових умовах 

господарювання трудові колективи та їх керівники зацікавлені в поліпшенні 

результатів своєї діяльності, так як їх економічні можливості цілком залежать 

від того, якого зрушення досягло підприємство. 
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АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сільське господарство є однією з найбільш важливих галузей економіки 

України. У його структурі питома вага тваринництва за оцінкою валової 

продукції становить 45%. Але протягом останніх років більшість видів його 

продукції збиткові, існуючі ціни не відшкодовують витрат виробництва. 

Збитковість галузі призвела до зменшення обсягів виробництва і споживання 

тваринницької продукції. В зв’язку з цим важливим є пошук шляхів 

підвищення ефективності управління виробництвом, основними складовими 

яких є в тому числі і оцінка тваринницької продукції для виявлення резервів 

зниження її собівартості. 

Виходячи з цього, метою даної статті є розкриття методичних засад 

оцінки біологічних активів тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах, внесення пропозицій щодо удосконалення порядку оцінки та 

визначення справедливої вартості біологічних активів тваринництва. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 

- дослідити теоретичні аспекти обліку та оцінки біологічних активів 

тваринництва в сільськогосподарських підприємствах; 
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- вивчити сучасну методику здійснення оцінки біологічних активів 

тваринництва; 

- виробити основні напрями вдосконалення оцінки біологічних активів 

тваринництва. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти обліку та аналізу 

біологічних активів в системі управління сільськогосподарським 

підприємством.  

Згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи» – біологічний актив це тварина або 

рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].  

Відповідно біологічним активом є будь-яка тварина або рослина на 

утримання та/або вирощування якої спрямована діяльність підприємства, до 

того ж не обов’язково сільськогосподарська. Тобто процес якісних і кількісних 

змін біологічних активів контролюється і управляється підприємством. Це є 

ключовим моментом при визнанні біологічних активів. 

Виходячи з критеріїв визнання, підприємства діяльність яких спрямована 

на отримання продукції рослинного та тваринного походження з джерел, 

управління якими не здійснюється, наприклад господарства, які здійснюють 

морську і річкову риболовлю, не визнають, а відповідно і не ведуть облік 

активів від яких отримують таку продукцію (риба у морі чи річці). Разом з тим, 

господарства діяльність яких спрямована на розведення (вирощування та 

вилов) риби в штучних та природних водоймах (стави, озера) мають 

забезпечити облік риби як біологічного активу. 

Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних аспектів оптимізації 

обліку і аудиту використання біологічних активів сільськогосподарських 

підприємств зроблено такими науковцями, як: Бланк І. О., Безруких П. С., 

Бондарєва І. А., Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Еквілайн Н. Дж., Єфіменко В . І., 

Завгородній В. П., Пушкар М. С., Саблук П. Т., Сопко В. В., Сук Л. К., 

Ткаченко Н. М., Чебанова Н. В., Чейз Р. З. та інші. Однак зазначимо: попри 

значні напрацювання щодо розкриття проблемного питання сутності 

біологічних активів рослинництва, єдиної позиції серед вчених не існує. Це 

питання потребує подальших досліджень та напрацювань. 

Упровадження нового галузевого стандарту зумовлює формування 

принципово нових методологічних засад аналізу сільськогосподарської 

діяльності, заснованих на ринковій вартості активів, визначенні фінансових 

результатів діяльності протягом господарського циклу. Згідно з цим стандартом 

на кожну дату складання балансу біологічні активи необхідно переоцінювати за 

справедливою вартістю. Така оцінка дає можливість відобразити реальні 

показники фінансової звітності, які використовуються при отриманні 

сільськогосподарськими підприємствами інвестицій і кредитів банків. 

Собівартість реалізованих біологічних активів, яка також обліковується за 

справедливою вартістю, дорівнює їх справедливій вартості без витрат на місці 
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продажу на останню дату складання балансу, по тій вартості, за якою вони 

відображені в обліку на дату реалізації. [3, c. 8-12]. 

У зв’язку з цим більш доцільно було б результат переоцінки поточних 

біологічних активів рослинництва вносити до додаткового капіталу. Тобто 

збільшення вартості біологічних активів буде збільшувати суму додаткового 

капіталу, відповідно зменшення призведе до його зменшення. Останнє не 

впливатиме на фінансовий результат діяльності підприємства на проміжні 

звітні дати [4]. 

В умовах гармонізації бухгалтерського обліку біологічних активів із 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку особливого значення 

набуває їх аналіз як важливий метод формування інформаційної бази для 

управління аграрним виробництвом і підприємством. Незважаючи на 

актуальність цього питання, відсутні теоретичні розробки щодо аналізу 

біологічних активів як окремого об’єкта обліку, з урахуванням нових засад 

оцінки та визначення фінансових результатів діяльності підприємств. 

Недостатнє науково-методичне забезпечення утруднює виявлення резервів 

поліпшення кількісних та якісних параметрів біологічних активів 

рослинництва, підвищення ефективності їх використання.  

Для дослідження динаміки та рівня використання біологічних активів 

пропонуємо розроблену методику аналізу біологічних активів. Рекомендуємо 

сільськогосподарським підприємствам запроваджувати визначені нами етапи, 

мету, об’єкти, види та показники економічного аналізу біологічних активів 

рослинництва на підприємстві (рис. 1) [2]. 

Дослідження показують, що оцінка поточних біологічних активів 

рослинництва за справедливою вартістю, а, отже, і їх відповідне балансове 

узагальнення доцільне лише в окремих випадках. До таких випадків ми 

відносимо: залучення до статутного капіталу інвестицій; реорганізацію 

підприємства; вихід з підприємства учасника; оцінка застави під кредитування, 

підведення підсумків роботи на збори засновників та ряд інших подій, котрі 

вимагають оцінки активів за ринковою ціною. У цих випадках користувачі 

фінансової звітності зорієнтовані на оцінку активів за справедливою вартістю 

та, як правило, вимагають аудиторських підтверджень її достовірності. За 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» облік поточних біологічних активів 

рослинництва за справедливою вартістю впливає на фінансові результати 

діяльності підприємства без урахування суттєвої сукупності ризиків щодо 

отримання таких доходів чи збитків у майбутньому.  

В аналізі діяльності більшості сільськогосподарських підприємств, надав 

можливість оцінити ефективність виробництва, виявити так звані «слабкі 

місця» та на базі цього розробити конкретні шляхи удосконалення облікового 

процесу та оптимізації виробництва продукції загалом. Для дослідження 

динаміки та рівня використання біологічних активів запропоновано механізм 

оптимізації обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств, 

який містить головні етапи, мету, об’єкти, види та показники їх економічного 

аналізу. 
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Рисунок 1 – Механізм оптимізації аналізу біологічних активів 

сільськогосподарських підприємств 

 

Висновки. Сільське господарство є однією з найбільш важливих галузей 

економіки України. Організація і методика контролю достовірності облікового 
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відображення біологічних активів повинна враховувати, що біологічні активи 

відносяться до особливої групи активів, які піддаються високому фактору 

ризику, зв’язаного з можливістю їхнього незаконного присвоєння 

(розкрадання).  
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ERP – МЕТОД ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ 

РЕСУРСІВ 

 

Використовуючи планування ресурсів підприємства як інструмент 

управління, ви можете збалансувати джерела, ресурси та їх дохід для 

стратегічних рішень. Стаття розглядає сучасні інформаційні системи, що 

дозволяють планувати ресурси компанії. 

Ключові слова: планування ресурсів підприємства, система ERP, принципи, 

завдання, методи фінансових ресурсів, фінансовий план. 

Постановка проблеми. Фінансове планування є характерним інструментом 

управління фінансовими ресурсами компанії. Розвиток ринкових відносин в 

Україні потребує значної трансформації фінансового планування в економіці. З 

точки зору економіки планування, планування таким чином відображало 

настанови виробництва та соціального розвитку компанії. 

У той же час конкурентні ринкові умови оновлюють якість та важливість 

планування і через недостатню ефективність негативно впливають на 

виробничу та господарську діяльність банків та компаній. Тому планування як 

процес управління фінансовими ресурсами компанії, їх джерелами та 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF06097.html
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напрямами використання вимагає складних, ефективних програмних продуктів, 

які використовуються в управлінні бізнесом. Складність та зв’язок сучасних 

програмних продуктів забезпечує швидкість та якість обробки великого обсягу 

інформації. Тому роль та значення перспективного, поточного та оперативного 

фінансового планування для забезпечення стійкого фінансового становища та 

підвищення прибутковості компанії має особливе значення. Аналіз проблем 

фінансового планування компанії допоможе виявити суперечності та 

обґрунтувати шляхи підвищення її ефективності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що проблема сучасного 

фінансового планування є предметом численних наукових досліджень, 

прикладні перетворення яких відображають різні аспекти. Зокрема, на 

проблему фінансового планування вплинули роботи зарубіжних дослідників 

Е. Гріналла, Е. Брігама та Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, Р. Брейлі, 

Ван Хорн Дж. Д., Росс С., Сичіліано Дж., Ченг Ф. Лі, Етрілл П. та інші, які 

приділяють більше уваги корпоративному фінансовому плануванню. 

У той же час вагомою роботою з підвищення ефективності фінансового 

планування компанії є робота таких авторів, як Славлюк Р.А., Новаківський І.І., 

Батюк А.Є., Дволіт З.П., Обелевська К.М., Огородник І.М., Шалева О.І. та інші. 

У статті розглядаються, аналізуються та конкретизуються системи 

планування ресурсів підприємства, а також плюси та мінуси використання 

складного програмного продукту при плануванні ресурсів підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Планування ресурсів підприємства 

(Enterprise Resource Planning System) – це бізнес-інформаційна система (СНД), 

яка автоматизує облік та управління. Зазвичай ERP системи є модульними і 

певною мірою охоплюють усі ключові процеси підприємства [1]. 

Класичні ERP системи дозволяють планувати та керувати: 

 фінансовий менеджмент; 

 планування та контроль виробництва; 

 безпека запасів та управління продажами; 

 впровадження та управління маркетингом; 

 управління боргом; 

 управління контрагентом; 

 управління інноваціями; 

 управління сервісом; 

 управління системами якості. 

На початку 1990-х група Gartner представила нову концепцію: системи 

MRP II називалися системами планування ресурсів підприємств (ERP) у 

поєднанні з плануванням фінансових вимог (FRP). термін планування ресурсів 

підприємства [3]. 

У минулому концепція ERP розвивалася з більш простих концепцій MRP 

(Планування матеріальних потреб) та MRP II (Планування виробничих 

ресурсів). Програмні засоби також використовуються в ERP-системах, що 

дозволяють планувати виробництво, моделювати потік замовлень та оцінювати 
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здатність впроваджувати їх у служби та відділи компанії та пов’язувати їх з 

продажами [1]. 

Основою ERP-систем є можливість створення єдиного сховища даних, 

який містить всю інформацію про бізнес-підприємство: планування, фінансові, 

виробничі, персональні дані і т. Д. Використання єдиної пам’яті підприємства 

позбавляє від необхідності передачі даних з однієї системи інший (наприклад, 

від виробничої системи до фінансового чи персоналу), а також забезпечує 

одночасний доступ до інформації будь-якої кількості працівників компанії з 

відповідними повноваженнями. Мета ERP-систем полягає не тільки в 

удосконаленні управління виробничою діяльністю компанії, але і в зниженні 

витрат і тягаря на підтримку її внутрішнього потоку інформації. 

Існує багато визначень ERP-систем. Одним з найпоширеніших є: 

Система ERP – це набір інтегрованих програм, які можна використовувати 

для створення інтегрованого інформаційного середовища (EMU) для 

автоматизації планування, виставлення рахунків, контролю та аналізу всіх 

ключових бізнес-операцій компанії. Основою ЕПС підприємства є система 

ERP. 

Згідно з оригінальним визначенням Американського товариства з 

управління виробництвом та запасами (APICS): «ERP – це метод ефективного 

планування та контролю всіх ресурсів, необхідних для отримання, 

виготовлення, відправки та розрахунку замовлень клієнтів при виробництві, 

розподілі або сервісу компанії». Остання редакція APICS потім зазначає: «ERP 

– це підхід до організації, визначення та стандартизації бізнес-процесів, 

необхідних для організації, щоб організація могла використовувати внутрішні 

знання для отримання зовнішніх вигод» [3, 6]. 

Зазвичай ERP системи є модульними і, так чи інакше, охоплюють усі 

ключові процеси компанії. За допомогою програмного інструменту, що 

використовується в ERP-системах, ви можете здійснювати планування 

виробництва, моделювати потік замовлень та оцінювати можливість його 

реалізації в службах та відділах компанії та пов’язувати їх з продажами. 

Основними функціями ERP-систем є: 

 дотримання проектних та технічних умов, що визначають склад 

виготовленої продукції, а також матеріальних ресурсів та операцій, 

необхідних для їх виготовлення; 

 встановлення планів збуту та виробництва; 

 планування потреб у матеріалах та компонентах, терміни поставки та 

кількості для виконання плану виробництва; 

 управління запасами та закупівлями: управління контрактами, 

централізоване забезпечення, виставлення рахунків та оптимізація 

складських запасів; 

 планування виробничих потужностей від детального планування до 

використання окремих машин і установок; 
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 оперативне управління фінансами, включаючи підготовку фінансового 

плану та контроль за його виконанням, фінансовий та адміністративний 

рахунок; 

 управління проектами, включаючи планування необхідних етапів та 

ресурсів. 

Пізніше в системах ERP почався додатковий модуль під назвою APS 

(Advanced Planning and Scheduling) - метод планування, який використовує 

методи математичної оптимізації календарних графіків, оскільки звичайні 

алгоритми стають неактивними для вирішення навіть, здавалося б, простих 

задач дискретного планування розподіленої розподільної мережі через великий 

розмір оброблюваних даних. 

Класичні ERP системи, на відміну від так званого "коробкового" 

програмного забезпечення, належать до "важкої" спеціальної категорії 

програмного забезпечення - їх вибір, придбання та реалізація зазвичай 

вимагають ретельного планування в рамках довгострокового проекту, в якому 

беруть участь партнер або консультант. Оскільки СНД є модульним, замовник 

часто купує (принаймні, на ранній стадії таких проектів) не весь спектр 

модулів, а лише обмежений набір модулів. Під час впровадження команда 

проекту зазвичай адаптує поставлені модулі протягом декількох місяців (до 

одного року). 

Багато проблем, пов’язаних з ERP, пов’язані з відсутністю інвестицій у 

підготовку персоналу та відсутністю вказівок щодо внесення та підтримання 

актуальності даних у ERP. 

Обмеження та помилки: 

 Малий бізнес не може дозволити собі інвестувати достатню кількість 

коштів у ERP та належним чином навчати всіх працівників. 

 Іноді важко або неможливо адаптувати ERP до робочого процесу 

компанії та її конкретних бізнес-процесів. 

 Система може страждати від проблеми «слабкого зв’язку» - 

ефективність всієї системи може бути порушена департаментом або 

партнером. 

 Спротив відділу в наданні інформації знижує ефективність системи. 

 Сумісність з попередніми системами. 

 Помилки розробника в системі призводять до значних втрат грошей та 

частки ринку. 

Сьогодні, з поширенням хмарних технологій, такі системи доступні для 

малого та середнього бізнесу. Зараз бізнесу не потрібні сервери та підтримка 

управління бізнес-процесами. На ринку є такі рішення, як хмарна операційна 

система Corezoid.com. І навчання користувачів спрощується, а також 

вирішуються проблеми з управлінням документами та сумісністю з іншими 

системами. 

Найвідоміші програмні продукти, що реалізують концепцію ERP, 

включають системи SAP AG, Oracle E-Business Suite, JD Edwards та PeopleSoft 

Enterprise, а також системи mySAP ERP, MySAP All-in-One та SAP Business One 
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Oracle. На українському ринку малих та середніх підприємств (SMB) Microsoft 

є лідером у системах Microsoft Dynamics ™ (Axapta) та NAV (Navision). 

Рішення ERP, такі як ALTUM та ALTUM XL від Comarch, а також шведська 

система CRM ERP та Enterprise від HansaWorld [7], міцно вийшли на 

український ринок. 

Інші рішення включають: infor: ERPnext COM, MAX +, SSA ERP LN 

(Baan) та SyteLine від Infor [5].  

Існує також не меншь універсальні пропозиції на основі функціональних 

удосконалень. Один із прикладів – IFS Applications IFS з розширеними 

функціями виробництва та ремонту. 

Ряд українських програмних систем також в різній мірі реалізують 

перераховані вище функції ERP. 

Так, 1C: Enterprise Management 8.0 дехто вважає повнофункціональною 

ERP-системою. Інформаційна система підприємства (СНД) "Парус - 

Підприємство 8.5" також є яскравим прикладом російської ERP системи. Ця 

система використовується як в Росії, так і в Україні. Іншими прикладами 

російських ERP-систем є: INTALEV: Управління компаніями, флагман, Frigate 

Corporation, AVA Systems [5]. 

Білоруська компанія-розробник систем ERP та CRM-FLOW - VIPSOFT 

Деякі українські постачальники програмного забезпечення позиціонують 

свої системи як ERP. По-перше, є системи Finexpert, IT Enterprise, Megapolis, 

BSI, Debit Plus і ERP Universal. 

Висновки. Отже ми розглянули основні характеристики ERP-системи. За 

допомогою ERP-системи ви можете використовувати інтегровану програму 

замість кількох окремих програм. Єдина система може керувати процесами 

обробки, логістики, розподілу, запасів, доставки, виставлення рахунків, 

бухгалтерського обліку, податкових та лояльних програм. 

ERP-системи використовуються для розмежування доступу до інформації, 

яка (у поєднанні з іншими заходами корпоративного захисту інформації) 

використовується для протидії зовнішнім загрозам (наприклад, промисловому 

шпигунству) та внутрішнім загрозам (наприклад, крадіжкам). ERP-системи, 

впроваджені спільно з CRM та системами контролю якості, розроблені для 

максимального задоволення бізнес-вимог до бізнес-інструментів. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ БЮДЖЕТ 

АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розглянуто сутність фінансового планування на підприємстві як 

комплексної структури, що містить відокремлені та узгоджені між собою 

бюджети активів та ресурсів підприємства.  

Ключові слова: фінансове планування, прогнозування, бюджетування. 

Актуальність обумовлена перш за все тим, що фінансове планування є 

найважливішою складовою системи управління фінансами підприємства. 

Постановка проблеми. Вирішення проблем в області оцінки фінансових 

ресурсів підприємства – сучасна теорія фінансового аналізу. Суттєвий 

теоретико-методологiчний внесок із питань фiнансового аналiзу зробили такi 

дослідники, як В.Ковальов, І.Бланк, О.Івашко, Л.Гришина, О.Смольська, 

І.Зятковський, С.Романюк, О.Філімоненков, Н.Хрущ та ін. Проте, незважаючи 

на значний доробок, все ще потребують вирішення практичні аспекти оцінки 

фінансових ресурсів для забезпечення розвитку підприємства. Тому це питання 

потребує більш поглибленого вивчення. Використання сучасних підходів в 

фінансовому плануванні, дозволяє якісно оцінити фінансові ресурси для 

подальшого розвитку суб’єкта господарювання. 

Метою статті є аналіз системи фінансового планування та 

прогнозування на підприємстві, дослідити види та форми планування. 

Виклад основного матеріалу. Фінансове планування відіграє ключову роль 

у структурі управління фінансами компаній. Він розглядається як процес 

підготовки управлінських рішень перспективного виміру, що прямо чи 

опосередковано впливає на розрахунок потреб у фінансуванні господарської 

діяльності та забезпечує збалансованість джерел фінансування відповідно до 

запланованих потреб комерційної та іншої діяльності. 

Реалізація цього процесу потребує адекватного аналітичного забезпечення, 

яке розглядається як система доведення та аргументації параметрів фінансового 

плану (розробка бізнес-планів на календарний рік, календар платежів, касовий 
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план та кредитний план). Вибір та обґрунтування запланованої фінансової 

стратегії об’єднує два комплекти аналітичних досліджень: аналіз зовнішнього 

та внутрішнього середовища управління фінансами, аналіз виконання 

попередніх фінансових планів та оцінка положень щодо імплементації суб’єктів 

господарювання. Основними завданнями аналітичного забезпечення 

перспективного фінансового планування є забезпечення достатніми ресурсами, 

структури капіталу компанії та впорядкування потоків капіталу відповідно до 

фінансової стратегії, якісна параметризація стану фінансів, фінансова 

стабільність, платоспроможність, оборот активів та капіталу, параметризація 

грошових потоків за видами діяльності, а також ризик фінансових операцій [1]. 

Аналітичне забезпечення фінансових операцій у системі бізнес-планування 

здійснюється за такою системою аналізу: діяльність за періодами, аналітичні 

оцінки обсягу витрат за видами та періодом діяльності, обґрунтування суми 

оборотних активів та їх структури, обґрунтування обсягу та структури джерел 

покриття потреби в оборотних коштах за рахунок власного капіталу та боргу, 

оптимізація грошових потоків за критеріями фінансової стійкості та можливість 

платити. Плани формують аналітичну основу оперативного фінансового 

планування для створення платіжного календаря касового плану та кредитного 

плану. Під час складання календаря платежів проводяться такі аналітичні 

роботи: забезпечення збалансованості грошових потоків та відтоків, 

компенсування грошових потоків у резервах, мобілізація резервів для 

непродуктивного використання коштів та зміни навколишнього середовища, 

нарахування заробітної плати, авансових платежів та інших платежів за 

операційні періоди. Короткострокові вимоги до позики, вибір кредитора для 

погашення короткострокових позик та інші аспекти поточного кредитування 

(вибір валюти, коригування умов позики тощо). У фінансовому прогнозуванні 

найбільш поширеними є такі методи розрахунку прогнозних показників: 

а) метод прогнозування обсягу реалізації; б) метод відсотків (від продажу); 

в) метод, який використовується для прогнозування балансу активів та пасивів 

компанії [2]. 

Фінансове планування тісно пов’язане і базується на маркетингових, 

виробничих та інших планах компанії. Це підпорядковане місії та загальній 

стратегії компанії. Загальні правила організації передбачають, перш за все, 

визначення мети передбачених заходів, відповідне завдання компанії, потім 

визначення порядку цих заходів, використовуваних методів, інструментів, 

запланованих методів аналізу та оцінки отриманих результатів, а також 

коригуючих заходів.  

Фінансове планування безпосередньо пов’язане з плануванням виробничої 

діяльності підприємства. Майже всі фінансові показники базуються на 

показниках обсягу виробництва, асортименту продукції (товарів, заводів, 

послуг) та виробничих витрат. 

Фінансове планування допомагає визначити внутрішні резерви компанії та 

відповідність економічним вимогам. По-перше, досягнення прогнозованого 

прибутку та інших фінансових показників можливе лише залежно від 
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запланованих норм витрат на оплату праці та матеріальних ресурсів; по-друге, 

обсяг фінансування, розрахований на основі фінансових планів, усуває надмірні 

запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, незаплановані фінансові 

інвестиції тощо, по-третє, створює необхідні умови для ефективного 

використання виробничих потужностей та покращення якості продукції.  

Фінансове планування – це процес розробки системи заходів щодо 

забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та 

підвищення ефективності її фінансової діяльності у найближчий період. 

Усі три види фінансового планування пов’язані та реалізуються у 

визначеному порядку. Перший етап фінансового планування – це прогноз 

фінансової діяльності, який визначає цілі поточного планування. Поточне 

планування фінансової діяльності в свою чергу створює основу для подальшого 

оперативного планування. 

1. Прогнозування фінансової діяльності компанії – це найскладніший етап 

планування і вимагає висококваліфікованих виконавців. Під прогнозом 

фінансової діяльності компанії розуміється формування системи 

довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найбільш ефективних 

способів їх розуміння для досягнення. Прогноз фінансової діяльності компанії є 

частиною загальної стратегії економічного розвитку компанії та підлеглих і 

повинен відповідати її цілям та напрямкам. 

У рамках прогнозування фінансової діяльності розробляється загальна 

концепція фінансового розвитку та фінансової політики компанії щодо певних 

аспектів фінансової діяльності 

2. Поточне планування фінансової діяльності полягає у розробці системи 

фінансових планів окремих аспектів фінансової діяльності компанії. Поточне 

планування дозволяє виявити всі джерела фінансування діяльності компанії 

протягом найближчого періоду, сформувати систему доходів і витрат, 

забезпечити постійну платоспроможність компанії та визначити структуру її 

активів та пасивів на кінець планового періоду. 

Рівень деталізації показників для кожного виду фінансового плану 

визначається підприємством самостійно з урахуванням особливостей його 

діяльності та сучасної практики організації фінансового та операційного обліку. 

3. Оперативне планування фінансової діяльності полягає у розробці 

бюджетної системи. 

У практиці оперативного фінансового програмування використовують два 

типи бюджету: бюджет на інвестиції та доходи від фінансів та бюджет 

поточних витрат та доходів. 

Бюджет на капітальні витрати та доходи (заради стислості капітального 

бюджету) – це бюджет, створений на етапі фактичних інвестицій у будівництво, 

реконструкцію та модернізацію об’єкта. 

Поточний бюджет грошових витрат та доходів (поточний бюджет) – це 

бюджет, що виділяється на окремі господарські операції або на діяльність 

всього підприємства в окремі короткострокові періоди (у порядку встановлення 

плану витрат та доходів для основної діяльності бізнесу). було створено. 
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Багато можливостей фінансового планування дають підстави вважати їх 

вихідним пунктом для ефективних економічних та фінансових рішень. Однак 

для цього потрібна належна організація цього процесу, тобто. впорядкувати 

всю управлінську діяльність, пов’язану з формуванням та реалізацією 

фінансових завдань. 

Планування є важливою частиною ділової практики. Багаторічний досвід 

іноземних та вітчизняних компаній показав, що недооцінка планування в 

умовах ринку та їх частіша мінімізація призводять до значних економічних 

втрат. Досвідчені керівники розуміють, що всі основні битви виграються 

спочатку на папері – за планом і лише потім у реальному житті. 

Успішні компанії не тільки здійснюють довгострокове планування, але і 

створюють детальний оперативний поточний план для кожного підрозділу та 

кожного робочого місця. 

План потрібен не тільки великим і середнім підприємствам, але і малому 

бізнесу. 

На сучасному етапі розвитку економіки фінансова рівновага стає 

найважливішою ознакою бізнесу компанії та її надійності. Фінансова рівновага 

визначає конкурентоспроможність компанії, її потенціал у діловій співпраці та 

гарантує ефективну реалізацію економічних інтересів усіх учасників 

господарської діяльності. В умовах економічної реальності роль та значення 

аналізу фінансового планування значно зростають як для самої компанії, так і 

для її різних партнерів, власників, податкових та фіскальних органів. 

Необхідність поєднання формалізованих та неформалізованих процесів 

прийняття рішень формує як процес підготовки документів, так і порядок 

процедур фінансового планування. Саме таке розуміння логіки фінансового 

планування найкраще відповідає логіці функціонування бізнесу в умовах 

ринкової економіки. 

Найважливішим елементом власних коштів є прибуток, який є основним 

джерелом формування капіталу для компанії. 

Висновки. Одним із керівних принципів підвищення ефективності 

фінансового планування в компанії є впровадження системи бюджетування як 

інструменту контролю витрат. Для виконання бюджету необхідно формувати 

операційний та фінансовий бюджети, а також варіант регулювання бюджету 

оборотних витрат. Як результат, бюджетування є ефективним інструментом 

контролю за витратами, а його застосування у бізнесі дозволяє покращити 

фінансові результати та, відповідно, фінансове планування. 
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МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Під електронним урядуванням слід розуміти використання цифрових 

технологій для покращення ефективності системи публічного управління, її 

прозорості та зручності. Основним завданням є створення (удосконалення) 

реєстрів даних громадян, юридичних осіб, земельних ділянок і нерухомості, 

податків, соціального страхування, забезпечення функціональної сумісності 

систем та здійснення обміну даними замість подання довідок та інших 

документів.  

Функціональна сумісність систем сприятиме здійсненню обміну даними 

між реєстрами (кожен елемент даних повідомлятиметься і вводитиметься до 

реєстру один раз) та установами. Реєстри будуть відкритими для користування 

органами державного управління із забезпеченням гарантованого захисту 

персональних даних, що сприятиме спрощенню процедури надання органами 

державного управління адміністративних послуг громадянам і юридичним 

особам з підтвердження фактів та інформації, що міститься в офіційних 

державних реєстрах, зокрема в електронній формі, через веб-сервіси [3, 4]. 

Розвиток електронного урядування в Україні передбачає все більше 

залучення інновацій та використання цифрових технологій для надання послуг, 

залучення людей до процесу прийняття рішень. Зростатиме попит на більш 

персоналізовані послуги, які відображають індивідуальні потреби, а також 

прагнення людей бути ширше залученими до розробки та надання послуг [2]. 

Методологія моніторингу ґрунтується на законодавстві України щодо 

діяльності органів місцевого самоврядування та враховує попередній досвід 

досліджень [2, 4]. Для оцінки рівня розвитку електронного урядування виділені 

такі категорії електронного урядування:  

1) доступ до інформації;  

2) зворотний зв’язок з громадськістю;  

3) адміністративні послуги;  

4) доступ до публічної інформації;  

5) зручність користування веб-сайтом;  

6) оцінка системи електронного документообігу органу місцевого 

самоврядування (ОМС);  

7) оцінка організації діяльності центрів надання адміністративних послуг. 

У табл. 1 неведений рейтинг деяких міст України за рівнем розвитку 

електронного урядування [1].  
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Таблиця 1 – Рейтинг деяких міст України за рівнем розвитку електронного 

урядування 
Рейтинг Місто Бал 

1  Київ, Славута, Шостка 211 

2  Вінниця, Лубни, Рівне, Суми 201 

3  Івано-Франківськ 198 

4  Артемівськ, Павлоград 196 

5  Дубно 194 

6  Одеса 192 

7  Херсон 191 

8  Олександрія 189 

9  Луцьк 188 

10  Тернопіль 187 

11  Вознесенськ 184 

12  Краматорськ 183 

13  Бердянськ 181 

14  Дніпродзержинськ 178 

15  Харків 175 

16  Черкаси 174 

17  Коломия, Маріуполь, Чернівці, Чернігів 173 

18  Бориспіль, Кременчук 172 

19  Каховка 169 

20  Дніпропетровськ 168 

 

Японський університет Waseda для оцінки розвитку електронного 

урядування запропонував власну систему індикаторів з 9 індикаторів та їх 

субіндикаторів. Європейський Союз використовує власну методику оцінки 

рівня розвитку електронного урядування, що спрямована на виконання Плану 

дій ЄС з розвитку електронного урядування та побудована у відповідності з 

його політичними пріоритетами:  

– розширення прав і можливостей користувачів;  

– єдиний цифровий ринок;  

– ефективність та дієвість;  

– передумови [1]. 

Отже, в Україні існує практика оцінювання розвитку електронного 

урядування громадськими організаціями за власними методиками та з часом 

механізм оцінювання буде удосконалюватись. 
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ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ ЗА ВЕРСІЄЮ ООН 

 

За підрахунками ООН в наступні 30 років чисельність всесвітнього 

населення зросте на 2 мільярди людей до сьогоднішньої цифри 7,7 мільярда 

(рис. 1), і до кінця століття планеті доведеться підтримувати близько 11 

мільярдів жителів [3].  

 
Рисунок 1 – Прогнозування росту чисельності населення по версії ООН [1] 

 

Індія покаже найвищий приріст населення з 2020 по 2050 р., випередивши 

Китай як найбільш населену країну у світі приблизно до 2027 року. Індія разом 

з вісьмома іншими країнами становитиме більшу частина прогнозованого 

приросту населення з 2020 по 2050 рік [2].  
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Зростання в цих країнах відбувається на тлі уповільнення світового рівня 

народжуваності. У 1990 році середня кількість народжених на одну жінку 

становила 3,2. До 2019 року це впало до 2,5 народжень на жінку, і до 2050 року 

прогнозується, що це ще більше знизиться до 2,2 народжених [2]: рівень 

народжуваності на 2,1 народження на жінку необхідний, щоб уникнути 

скорочення національного населення в довгостроковій перспективі (за 

відсутності імміграції). 

Чисельність населення дедалі у більшості країн фактично падає. З 2010 

року у 27 країнах чи районах спостерігається падіння щонайменше на один 

відсоток через постійно низькі показники народжуваності. Між нинішнім і 2050 

роком, це, як очікується, розшириться до 55 країн, де спостерігатиметься 

зменшення чисельності населення на один відсоток або більше, і майже 

половина з них зазнає падіння щонайменше на 10 відсотків. 

«Багато населення, що швидко зростає, перебувають у найбідніших 

країнах, де зростання чисельності населення приносить додаткові проблеми», - 

заявив Лю Женьмін, заступник генерального секретаря ООН з економічних та 

соціальних питань (DESA) [2].  

До 2050 року чверть населення Європи та Північної Америки буде мати вік 

старше 65 років. Очікується, що більша частка та кількість людей похилого віку 

чинитимуть посилений фінансовий тиск на країни в найближчі десятиліття, при 

цьому збільшуватимуться в ціні системи охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

Хоча загальна тривалість життя збільшиться (з 64,2 років у 1990 р. до 77,1 

років у 2050 р.)[2], тривалість життя у бідніших країнах продовжуватиме 

відставати. Основними причинами є високий рівень дитячої та материнської 

смертності, насильство та вплив епідемії ВІЛ. 

«Світові перспективи народонаселення 2019: основні моменти», 

опублікований відділом народонаселення Департаменту економічних та 

соціальних питань ООН (DESA) надає вичерпний огляд глобальних 

демографічних закономірностей та перспектив [3]. Звіт ґрунтується на оцінках 

населення за 1950 рік по теперішній час для 235 країн чи районів, підкріплений 

аналізом історичних демографічних тенденцій.  

Підсумуємо: впродовж наступних 30 років населення Землі зросте до 

майже 10 мільярдів при тому, що в більшості країн світу буде й далі 

спостерігатися зменшення приросту населення і зменшуватися кількість дітей 

на 1 жінку. Тривалість життя збільшиться до 77 років, що покладе більше 

фінансових і матеріальних зобов’язань на країни, також при цьому дорожчими 

ставатимуть системи охорони здоров’я та соціального захисту.  
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ОБОРОТНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА 

СУТНІСТЬ 

 

В умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір 

особливого значення набуває підвищення ефективності використання 

оборотних активів, що забезпечить виконання поставлених перед 

підприємством задач з мінімальною їх сумою. Від ефективності використання 

оборотних активів залежить фінансовий стан підприємства, прискорення 

оборотності активів зумовлює не тільки фінансову стійкість, 

платоспроможність підприємства, а й перспективи його подальшого 

економічного зростання  

Вивченням питань управління оборотними активами займалася значна 

кількість відомих вітчизняних і зарубіжних науковців. Значний внесок у 

дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вітчизняні 

науковці: Ф. Ф. Бутинець, В. В. Биковський, О. С. Бондаренко, Г. В. Брушко,  

Д. Л. Ящук, В. І. Чобіток, К. С. Пятилокотова та ін.  
Метою даного дослідження є визначення сутності оборотних активів 

підприємств та необхідності ефективного їх використання. 

Оборотні активи – сукупність матеріально-речовинних цінностей і 

грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, в повній мірі 

споживаються у виробничому процесі та повністю переносять свою вартість на 

виробничий продукт протягом операційного циклу або 12 місяців з дати 

балансу [1]. 

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі оборотних 

активів та впливає на фінансовий стан підприємства. Значення управління 

дебіторською заборгованістю особливо зростає в період інфляції, коли 

іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною. 
Недотримання договірної і розрахункової дисципліни, несвоєчасне 

пред’явлення претензій щодо боргів, що виникають, призводять до значного 

зростання невиправданої дебіторської заборгованості, а отже, до нестабільності 

фінансового стану підприємства. 
Природно, що підприємства зацікавлені продавати продукцію замовникам, 

які своєчасно оплачують рахунки, незалежно від контролюючих заходів, 

розроблених підприємством з метою запобігання збутові продукції 

https://population.un.org/wpp/%20Graphs/Probabilistic/POP/TOT/900
https://cutt.ly/7eEGmhW
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неплатоспроможним покупцям і замовникам. Ці рахункові реєстри містять 

необхідну інформацію для аналізу якості дебіторської заборгованості. На 

основі відомості цілеспрямовано здійснюють ранжування цієї заборгованості за 

термінами оплати рахунків.  
У процесі торговельної діяльності часто трапляються випадки, коли 

кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Деякі економісти-

теоретики вважають, що це свідчить про раціональне використання коштів, 

оскільки підприємство залучає в оборот більше коштів, ніж відволікає з 

обороту. Але практики оцінюють таку ситуацію тільки негативно, оскільки 

підприємство мусить погашати свої борги незалежно від стану дебіторської 

заборгованості. Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської 

заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення кожного виду 

заборгованості, виходячи з конкретної ситуації на підприємстві [3, с. 88].  
На наш погляд, специфіка діяльності торговельних підприємств у сфері 

управління оборотними активами вимагає вирішення наступних завдань:  

- аналізу стану, у тому числі виявлення причин, в силу яких склалося 

теперішнє положення з поточними активами підприємства;  

- проведення аналізу товарних запасів розробка напрямів прискорення 

оборотності товарів;  

- встановлення обґрунтованості завдань з товарообігу із зазначення обсягу 

та структури його, виявлення резервів підвищення товарообігу;  

- розрахунок окремих показників, необхідних для складання касового 

бюджету підприємства [2, с. 97]. 
Безумовно управління та облік оборотних коштів пов’язаний з ризиками. 

Тому завдання управління оборотними коштами полягає в умілому їх 

балансуванні між ризиками: 
1) пов’язаними з нестачею оборотних коштів і можливою загрозою зриву 

виконання плану товарообігу із-за нестачі товару або відсутності можливості 

задовольнити запити покупців; 
2) обумовленими надлишком оборотних коштів, тобто “заморожуванням” 

грошових коштів у неліквідних товарах і дебіторській заборгованості. 

У свою чергу, за умови забезпечення вдалого управління оборотними 

активами на підприємстві вдається досягти деякого вивільнення активів, які 

можна застосувати для забезпечення зростання прибутковості його 

функціонування, пришвидшення обіговості оборотних коштів, забезпечення 

безперебійної виробничої діяльності та максимізації прибутковості, що 

беззаперечно є першочерговою місією для кожного суб’єкта господарювання. 
Таким чином, ефективність використання оборотних активів – це 

неодмінна умова існування підприємства в умовах конкурентної боротьби. 

Значною мірою вона залежить від досконалості методики аналізу ефективності 

їх використання, що в свою чергу дозволяє поліпшити якість управлінських 

рішень не тільки стосовно підвищення ефективності використання оборотних 

активів, а й ефективності діяльності підприємства в цілому. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Одним із необхідних та важливих чинників збільшення обсягу та 

поліпшення якості виробленої продукції є забезпеченість підприємств 

необоротними активами та ефективність їх використання. Розширення, 

підтримання належного функціонального стану, оновлення, модернізація та 

раціональне використання необоротних активів сприятимуть сталому 

функціонуванню та розвитку підприємств, а отже, підвищуватимуть рівень їх 

конкурентоспроможності.  

Актуальним проблемам оцінки та управління необоротними активами 

присвячені роботи таких учених-економістів, як Головко В.І., Базилевич В.Д., 

Бланк І.А., Гура Н.О., Єрмошенко М.М., Ілляшенко С.М., Мамонтова Н.А., 

Купалова Г.І., Савицька О.В., Туріло А.М., Швець В.Г. та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів аналізу 

ефективності використання необоротних активів підприємства. 

Згідно з НП(С)БО, «необоротні активи – всі активи, що не є оборотними». 

У цьому ж Положенні зазначено, що до оборотних активів належать «грошові 

кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 

призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 

протягом дванадцяти місяців з дати балансу» [4]. 

Таким чином, під необоротними активами треба розуміти активи, що 

використовуються підприємством у його діяльності протягом тривалого 

періоду часу (більше одного року) та від використання яких підприємство 

отримає в майбутньому економічні вигоди; та їх вартість може бути достовірно 

визначена. 

У свою чергу, ефективність – це показник, що характеризує 

результативність діяльності економічних систем. Основною особливістю таких 
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систем є вартісний характер засобів (видатків, витрат) досягнення цілей 

(результатів), а в деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибутку). 

Простіше кажучи, ефективність визначається відношенням результату (ефекту) 

до витрат, що забезпечили його отримання або іншими словами економічна 

ефективність - досягнення найбільших результатів за найменших затрат живої 

та уречевленої праці. Економічна ефективність є конкретною формою дії 

закону економії часу [2, с. 191]. 

На нашу думку, варто застосовувати наступні основні показники оцінки 

ефективності використання необоротних активів, як рентабельність 

необоротних активів, коефіцієнт виробничої віддачі, коефіцієнт виробничої 

місткості. Останні два показники включають в себе лише операційні необоротні 

активи. 

Але усі існуючі показники оцінки ефективності використання необоротних 

активів є статичними й потребують бази порівняння для прийняття кінцевого 

рішення щодо визначення ефективності. Тому необхідно використовувати такі 

показники, які б не тільки визначали статичний рівень ефективності, а й 

відображали його динамічну складову й при цьому не потребували бази 

порівняння. З цієї точки зору, можна доповнити дану групу показників, 

коефіцієнтом еластичності прибутку від необоротних активів та коефіцієнтом 

еластичності товарообігу від операційних необоротних активів, які 

відображають вплив зміни необоротних активів на зміну результативних 

показників ефективності – товарообігу або прибутку. Логічно, що стан 

ефективності характеризує ситуація, коли збільшення вартості необоротних 

активів викликає більше збільшення товарообігу чи прибутку. Тому дані 

коефіцієнти для засвідчення ефективності використання повинні бути більше 

ніж одиниця [3, с. 230]. 

Завдання аналізу можна виділити в певні групи (рис. 1) [1, с. 89]. 

 
Рисунок 1 – Групи завдань аналізу  

Групи завдань аналізу: 

 

 
Виявлення міри забезпеченості підприємства необоротними активами відповідно 

до виробничої програми (яка повинна вписуватися в загальну стратегію розвитку 

підприємства) бізнес-плану тощо. 

 

Виявлення і вимір резервів підвищення ефективності необоротних активів. 

 

Вивчення міри використання необоротних активів за узагальнюючими і 

частковими показниками. Виявлення і вимір чинників, що вплинули на рівень цих 

показників. 

 

Встановлення міри використання основного (технологічного) устаткування і 

виробничої площі. 
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Таким чином, на сучасному етапі розвитку економіки забезпеченість 

підприємств необоротними активи є важливим фактором поліпшення якості 

виробленої продукції. Модернізація, раціональне використання та збільшення 

обсягу необоротних активів суттєво впливають на стабільний розвиток 

підприємств та сприяють зростанню їх конкурентоспроможності. Тому, 

управління необоротними активами є невід’ємною складовою діяльності будь-

якого підприємства. Лише при створенні відповідної матеріально-технічної 

бази, підприємство може сприяти зменшенню збитковості та підтримкою 

фінансової стійкості. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ АВТОКРЕДИТУВАННЯ 

 

В наш час далеко не кожен може дозволити купити авто своєї мрії. Або ж 

просто транспортний засіб для родини чи роботи. Тому досить широкого 

розмаху набуло питання автокредитування. Банки навперебій пропонують 

найвигідніші умови, рекламуючи всі переваги покупки машини в кредит. 

Лицьова сторона медалі виглядає дуже привабливо. 

Розвиток споживчого кредитування розглядали вітчизняні вчені, такі як: 

А. Євтух, О. Куценко, Г. Панова, Л. Торубка, В. Мамутов, С. Щеглова та ін. 

Швидка покупка автомобіля навіть при відсутності накопичень ‒ вагомий 

плюс в автокредитуванні. Машина купується в найкоротший термін, а 

розплачуватися потрібно поступово. Ця обставина підштовхує до покупки 

людей, яким для накопичення суми, що дорівнює вартості машини потрібен 

тривалий час. Причина значуща і для тих, хто купує машину для роботи, 

автомобілем можна користуватися вже зараз, а розплатитися пізніше. 
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Умови кредитування досить вигідні. Процентні ставки істотно нижче, ніж 

у більшості інших кредитних продуктів. Нижче тільки ставки по іпотеці. 

Простота оформлення кредиту. Пакет документів для оформлення кредиту 

мінімальний. Сама позику доступна всім працездатним громадянам, що мають 

стабільний підтверджений дохід. Важливо також те, що багато банків 

практикують співпрацю з автосалонами та оформити кредит можна одночасно з 

вибором автомобіля, що сподобався. Існують також способи оформлення 

автокредиту в режимі онлайн, для цього знадобиться подати заявку і отримати 

схвалення банку. Виплати за кредитом. Термін, тривалості кредиту, 

підбирається індивідуально і становить в середньому від року до п’яти років. 

Чим термін кредиту більше, тим менше щомісячні виплати. Для громадян з 

невеликим доходом це дуже істотна умова. 

Автомобілі, куплені в кредит повинні мати страховий поліс КАСКО. 

Страховка оформляється одночасно з покупкою і входить у вартість кредиту, це 

зручно. Оформляється страховка на користь банку і якщо виникне страховий 

випадок (форс-мажор ‒ звичайна справа), то кредит буде виплачений банку за 

рахунок коштів страхової компанії. 

Державна підтримка автокредитування. В якості підтримки вітчизняних 

автовиробників державою реалізується ряд програм, які роблять автокредити 

більш доступними населенню. Полягають вони в зниженою процентною 

ставкою, або компенсації частини вартості автомобіля. Скористатися пільгами 

можна при покупці нового автомобіля і дотриманні ряду умов. Державою 

запущені кілька таких програм. Наприклад, для сімей мають двох і більше дітей 

‒ «Сімейний автомобіль», для автомобілістів, які купують машину вперше ‒ 

«Перший автомобіль». 

Основні недоліки автокредитування. Часто мінуси автокредиту стають 

очевидні вже після того як договір оформлений. Щоб радість від покупки 

автомобіля не була затьмарена, варто розібратися в можливих ризиках 

заздалегідь. 

Мінусами автокредитування є в першу чергу істотне подорожчання 

автомобіля. Переплата по кредиту протягом 5 років може становити близько 

50% від первісної вартості. Крім того обов’язкове страхування КАСКО 

збільшує суму переплати ще на порядок. Та й сам автомобіль з часом втрачає в 

ціні, навіть через годину після покупки його ціна падає в середньому на 10%. 

У разі втрати доходу, або інших фінансових труднощів, є ризик стати 

неплатоспроможним. Існує ймовірність втратити і автомобіль і вже виплачену 

частину грошей, так як автомобіль до повного погашення боргу залишається 

власністю банку. 

Неможливість продати автомобіль до остаточного розрахунку з банком. 

Навіть в разі дозволу банком продажу, виручка за машину буде на порядок 

нижче витрачених коштів. 

Навантаження на бюджет істотно зростає. Не всі майбутні автовласники 

при оформленні кредиту враховують витрати на утримання автомобіля. Іноді 

нестача грошей стає несподіваним сюрпризом. 
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Страхування КАСКО кредитних машин може бути значно дорожче, ніж 

для автомобілів, куплених на власні кошти. Зазвичай страхова компанія 

вибирається банком. А покупець позбавлений можливості вибору страхової 

компанії з більш вигідними умовами. 

Не всі потенційні покупці знаходяться в рівних умовах перед банком. 

Зазвичай в кредиті відмовляють студентам, пенсіонерам, тим, хто не має 

документів, що підтверджують дохід, тим, хто відпрацював менше півроку. 

Якщо кредит схвалюється, то вимоги щодо нього більш жорсткі 

Збільшені процентні ставки при покупці машини без початкового внеску, 

при оформленні кредиту на тривалий термін звична політика банків. Як видно, 

не всі умови автокредитування настільки гарні, як може здатися на початку. 

Зворотний бік медалі істотно програє лицьовій. 

Отже, купувати чи ні машину в кредит? На це питання кожен повинен 

відповісти самостійно. Зваживши всі за і проти, оцінивши ризики і необхідність 

термінової покупки автомобіля. Мабуть, єдиний випадок, коли автокредит 

виправданий ‒ придбання транспортного засобу для роботи або ведення 

бізнесу. Адже не дарма був створений такий банківський продукт, як лізинг. 

Багато успішні підприємці користуються лізингом авто, оформляючи його як на 

фізичні, так і на юридичних осіб. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ «СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ» У МІСТІ 

ВІННИЦЯ 

 

Розвиток України як демократичної держави пов’язаний з адаптацією 

публічної влади до стандартів урядування європейських країн. В зв’язку з цим 

важливим є максимальне використання сучасних цифрових технологій, що 

сприяють ефективній взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування з громадянами. Завдяки новітнім інформаційним технологіям 

відбуваються докорінні зміни в системі управління, піддаються автоматизації 

процеси розроблення, обґрунтування і реалізації політики, професійний рівень 

фахівців, зайнятих в управлінській діяльності, підвищується.  
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Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1]. 

Ситуаційний центр – це спеціальний підрозділ, який здійснює збір, пошук і 

аналіз інформації, формування моделей і прогнозування розвитку подій, що 

дозволяє приймати рішення і керувати ситуацією. 

Метою створення ситуаційного центру є підтримка управління діями 

підвідомчих служб, на основі актуальної, вичерпної та достовірної інформації. 

Основними функціями ситуаційного центру є: 

 безперервний збір, накопичення, передача і первинна обробка 

інформації; 

 безперервний аналіз ситуації, виявлення її негативних змін і вироблення 

рекомендацій щодо складу, послідовності і параметрів власних дій; 

 контроль виконання прийнятих рішень керівництва. 

Іншими словами, ситуаційний центр – це організаційно-технічна система, 

головною метою якої є інформування та підтримка прийняття рішень 

керівництвом. 

Ситуаційні центри є невід’ємною складовою інформаційної 

інфраструктури електронного урядування, спрямованої, насамперед, на 

підвищення ефективності діяльності органів влади за рахунок оперативного 

формування більш обґрунтованих управлінських рішень. 

Ситуаційний центр призначений для вирішення наступних завдань: 

 Збір інформації з різних джерел (інформаційні системи, системи відео 

спостереження, системи голосового зв’язку і т.п.); 

 Статистична та аналітична обробка накопиченої інформації; 

 Візуалізація накопиченої інформації в зручному для сприйняття вигляді 

(діаграми, таблиці, географічні карти, колірна і звукова сигналізація, 

відео, аудіо); 

 Моніторинг розвитку ситуацій; 

 Прогнозування розвитку ситуацій; 

 Підтримка прийняття рішень; 

 Моніторинг виконання рішень; 

 Управління силами і засобами. 

Дані центри містять інформаційний простір для ефективного моніторингу, 

прогнозування, прийняття рішень та контролю їх виконання, що дозволяє 

реалізувати новий формат управління в умовах жорсткого дефіциту часу та 

ресурсів, оцінювати можливі стратегічні, політичні, економічні, соціальні, 

екологічні ризики, які можуть виникати при різних сценаріях управлінських 

ситуацій [2, 3]. 

Розглянемо досвід впровадження ситуаційного центру у місті Вінниця. 
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16 січня 2018 року у Вінницькій міській раді відбулася презентація 

Муніципального ситуаційного центру, який був створений у рамках програми 

«Безпечне місто». 

Ситуацій центр було розміщено у будівлі Вінницької міської ради. 

Працював у тестовому режимі з жовтня 2017 року, а починаючи з 16 січня 2018 

року повноцінно виконує свої обов’язки. Центр являє собою диспетчерську, в 

якій ведеться онлайн-спостереження ситуації у місті завдяки наявній системі 

відеоспостереження. Працівники центру здійснюють моніторинг місць 

найбільшого скупчення людей, об’єктів, які потребують посиленої уваги з 

погляду громадської безпеки. Зокрема, камери встановлені на виїздах та в’їздах 

у місто, магістральних вулицях, перехрестях, площах, вокзалах, зупинках, 

навчальних закладах тощо. 

Наразі до Ситуаційного центру під’єднано 588 камер, які встановлені по 

місту а також у всіх школах Вінниці. Працівники центру активно співпрацюють 

з поліцією в розкритті злочинів. При ситуаційному центрі діє штучний інтелект, 

який збирає та формує аналітику по заданих параметрах, що дозволяє не тільки 

бачити відео на моніторах, а й результати опрацьованих даних. Наразі 

збирається статистика по таких показниках як: кількість транспортних засобів, 

їхній тип, марка, колір, напрямок руху та державний номерний знак. 

За виявленими завдяки камерам спостереження правопорушеннями у 2018 

році складено 1473 постанови, також надано інформаційну допомогу з 

розкриття кримінальних правопорушень. В момент вчинення виявлено 13 000 

правопорушень, з них 720 ДТП, понад 1000 адміністративних правопорушень, 

понад 3000 порушень у сфері благоустрою. Надано понад 400 відеозаписів на 

ухвалу суду, запити та заяви. Опираючись на статистичні дані можна 

констатувати, що від початку роботи Ситуаційного центру правопорушень у 

місті значно зменшилось. 

Завдяки роботі Ситуаційного центру міська патрульна поліція Вінниці 

займає перше місце в Україні по розшуку транспортних засобів, які зникають з 

місця скоєння ДТП. 

На Всеукраїнському конкурсі від Мінрегіону Ситуаційний центр Вінниці 

було визнано кращою практикою. Відзнаку отримали у галузі формування 

безпечного життєвого середовища [4]. 

Отож, стрімка динаміка розвитку та впровадження цифрових технологій 

впродовж останніх 5-ти років сприяє появі великих масивів інформаційних, 

комунікаційних, аудіо-відео даних, що потребують структурування, 

аналізування та систематизації для прийняття адекватних управлінських 

рішень. Водночас зменшується допустимий лаг для відповідної реакції органів 

публічної влади, особливо в кризових ситуаціях. Тому з метою своєчасних, 

адекватних, оптимальних рішення з мінімальними витратами часу доцільно 

впроваджувати такий ефективний інструмент як ситуаційний центр. Реалізація 

ситуаційних центрі дозволяє змоделювати варіанти розвитку подій, оцінити 

можливі ризики, не чекаючи настання кризової ситуації. 

 



71 

Список використаних джерел: 

1. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80 (дата звернення: 

29.10.2019). 

2. Бондаренко О. Г. Удосконалення нормативно-правового регулювання 

державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним 

забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1430 

(дата звернення: 29.10.2019).  

3. Свешников С.В., Бочарников В.П. Основы нечеткой технологии и 

примеры решения аналитических задач в государстве и бизнесе. М.: ДМК 

Пресс, 2014. 408 с. URL: 

https://ozlib.com/851853/informatika/situatsionnyy_tsentr_osnovnye_komponenty 

(дата звернення: 29.10.2019). 

4. Офіційний сайт Вінницької міської ради. URL: 

https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=5685 (дата 

звернення: 29.10.2019). 

 

 

Масло Т. О. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Ніколіна І. І., к.н.держ.упр., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ 

 

Під дією інновацій у сфері цифрових технологій сучасний світ 

розвивається дуже швидко. Все більше управління державами, містами та 

громадами здійснюється за допомогою цих технологій. Фундаментом для 

відповідного управління стають відкритість, прозорість, підзвітність влади а 

доступність цих процесів забезпечують новітні технології.  

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

допомагає підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, спрямованої на задоволення потреб громадян. У процесі 

державотворення та державного управління все більше застосовуються 

інструменти електронної демократії, для розширення можливостей участі 

громадян [1]. 

 Е-демократія допомагає визначати пріоритети державної політики, 

розробляти політичні заходи та брати участь у їх реалізації в консультативній 

формі (наприклад, шляхом електронних консультацій або електронного 

https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=5685
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голосування), тому вона є складовою електронного урядування. Це стосується 

заходів, що збільшують рівень участі громадян, зокрема віртуальних міських 

зборів, відкритих нарад, збору відгуків, опитувань громадської думки й 

форумів громад. 

Демократія була визнана кращою формою правління переважною 

кількістю країн світу, а вперше вона була використана в США. З її допомогою 

громадяни мають право визначити, які саме послуги і яким чином надаватиме 

їм держава, формувати образ держави і суспільства та електронного 

урядування.  

Сенс електронної демократії полягає у використанні цифрових технології, 

як головного засобу для залучення громадян до державотворення та публічного 

управління. Метою е-демократії є створення основи для участі громадянина у 

прийнятті державних рішень, підвищення впливу на формування і 

впровадження державної політики, вирішення питань місцевого значення, 

посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам. Також є 

засобом захисту людиною та громадянином своїх інтересів і визначення форм 

співробітництва з державою за допомогою інструментів електронного 

урядування. Електронна демократія дає громадянам можливість ініціювати, 

контролювати та впливати на вироблення та впровадження найважливіших 

державно-управлінських рішень [2 ]. 

До компонентів електронної демократії можна віднести: електронний 

парламент, електронне законодавство, електронний суд, електронне 

посередництво, електронні вибори, електронний референдум, електронне 

голосування, електронні петиції, електронні кампанії, електронні опитування 

тощо. Всі ці складові передбачають інтерес громадянина в результатах 

діяльності влади в усіх сферах. З метою здійснення впливу на процес прийняття 

рішень громадян залучають в межах громад і це залучення полягає в організації 

громадян та їх цілей через діяльність недержавних організацій. Е-голосування – 

це вибори, які передбачають використання електронних інструментів, а 

віддалене е-голосування прискорює процедури, допомагає здійснювати е-

моніторинг голосування та е-облік голосів. Також воно полегшує участь для 

громадян, які мешкають на далеких відстанях, та осіб з особливими 

потребами [3]. 

Засобом збору поглядів визначених осіб або широкої громадськості з 

конкретного політичного питання без необхідності зобов’язувати їх діяти 

відповідно з його результатом є е-консультації. Існують вони в різних формах : 

формальні та неформальні, регульовані та нерегульовані державою. У процесі 

можуть залучатися та збиратися різні погляди громадян і в той час 

передбачається простір для дискусії чи продовження дебатів. 

Е-ініціативи виражають можливість громадян розробляти та висувати 

політичні пропозиції за допомогою засобів ІКТ й, тим самим, брати участь у 

складанні політичного порядку. Е-звернення має на меті електронну доставку 

зауважень чи рекомендацій, тобто громадяни, формуючи та підписуючи 



73 

звернення, можуть брати участь в обговоренні важливої суспільної теми в 

режимі онлайн [3]. 

Найбільш поширеними інструментами електронної демократії, що 

застосовуються сьогодні в Україні як на загальнодержавному, так і на 

місцевому рівні, є електронні консультації, електронні петиції, електронні 

звернення, громадські бюджети. Також створені ресурси для оприлюднення 

наборів даних у формі відкритих даних, у тому числі з використанням 

електронних платформ, наприклад «Громадянське суспільство і влада», 

«Розумне місто» чи «Єдина система місцевих петицій», які поєднують у собі 

кілька електронних інструментів участі.  

Програма EGAP співпрацює з органами влади та місцевого 

самоврядування, щоб удосконалити нормативно-правову базу, на основі якої 

працюють ці інструменти, та запропонувати кращі технічні рішення для їхньої 

роботи. Зокрема, в рамках програми була створена Єдина система місцевих 

петицій та онлайн-платформа «Громадський бюджет». Станом на середину 

2019 року українці ініціювали через Єдину систему місцевих петицій понад 12 

тисяч петицій до місцевої влади. До системи приєдналися понад 170 громад [4]. 

Великого розвитку у Вінниці набув такий інструмент е-демократії як 

громадський бюджет. З 1 по 15 жовтня тривало голосування за ідеї вінничан, 

які змінять місто. Загалом, на голосування винесли 36 проектів: 8 — малих, з 

обсягом фінансування до 200 тисяч гривень та 28 — великих проектів, які місто 

профінансує на суму до 1 мільйона гривень. Усього на реалізацію проектів 

«Бюджету громадських ініціатив» у 2020 році виділять 7 мільйонів гривень. 

Тож оберуть ті ідеї, що зберуть найбільшу підтримку серед вінничан (рис. 1). 

Переможцями голосування у 2019 році будуть визначені проекти, які набрали 

найбільшу кількість балів за рейтинговою системою [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результати голосування за проекти «Бюджету громадських 

ініціатив» у Вінниці у 2019 році 
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громадянами. Відповідно, для цього слід використовувати технології е-

залучення. Політичні відносини, які передбачають залучення більшої кількості 

громадян до процесів управління, можуть стати одним з ефективних механізмів 

підвищення рівня легітимності влади, а участь громадськості у виробленні 

політики створює умови для демократичних перетворень у країні загалом.  

Е-демократія може допомогти забезпечити зв’язок між державою і 

громадянами, створити дієві інструменти для моніторингу контролю влади, 

реалізації громадських ініціатив, соціальної та політичної інклюзії населення 

тощо. Одне із визначень – це постійна участь громадян у реалізації державної 

політики з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Це стосується різних ініціатив від виборів і до разових акцій. Електронна 

демократія справді може допомогти зміцнити економіку України. Хоча вона все 

ще знаходиться на стадії ефективного становлення, значних успіхів ми 

досягнули за відносно короткий період.  
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МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ КРАЇН СВІТУ ТА 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

Проблема глобальної трансформації всієї системи публічного управління 

як на центральному так і на місцевих рівнях є назрілою. В сучасних умовах 

переходу від інформаційного до цифрового суспільства врядування потребує 

налагодження новітніх комунікаційних каналів між громадянським 

суспільством та владою. 

https://egap.in.ua/componenty/e-demokratiia
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Задеклароване на законодавчому рівні прагнення України стати 

рівноправним партнером Європейського Союзу, передбачає неухильне 

підведення законодавства до норм євроспільноти. 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування з використанням цифрових 

технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення 

потреб громадян. 

Провівши аналіз наукових матеріалів щодо стану електронного урядування 

країн-лідерів, можна прийти висновку, що саме електронне урядування є 

основним фактором, який дає змогу забезпечити успішність реформ, підвищити 

конкурентоспроможність держави [1]. 

Проте останні дослідження ООН вказують, що Україна значно відстає в 

швидкості розвитку електронного урядування [2] (рис.1). 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг країн за значенням індексу EGDІ  

впродовж 2012-2018 рр. 

 

На сьогодні у світі загальновизнаної, універсальної моделі електронного 

урядування не існує. Проте і загальноприйнятий поділ має істотні відмінності. 

Континентально-європейська модель охоплює країни Західної, Центральної та 

Східної Європи, функціонують наддержавні інститути політичної державності 

– Європарламент, Європейський суд, Єврокомісії. Рекомендації цих інститутів 

обовʼязкові для виконання усіма членами Європейського Союзу та мають такі 

основні характеристики: 

 високий ступінь інтегрованості, до єдиного інформаційного простору; 

 жорстке законодавство, регулює інформаційні правовідносини; 

 використання високих технологій з орієнтацією на користувачів; 

 отримання інформації в режимі реального часу [3]. 
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Континентально-європейська модель – найбільш збалансована через те, що 

повинна враховувати значну відмінність в економічному, політичному, 

культурному та технічному потенціалі членів Європейського товариства. 

Найбільш успішно європейська модель реалізовується у Франції, Німеччині, 

Естонії, Норвегії, Австрії, Болгарії, Ірландії, Іспанії [4]. 

Модель митного союзу – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія 

– міждержавне електронне урядування основним напрямком розвитку якого є 

реалізація проекту єдиного вікна. Темпи розвитку митного союзу в цій сфері на 

національному та міждержавному рівні характеризуються, як комплексні та 

досить швидкі. 

Азіатській моделі притаманні : 

 азіатський тип корпоративної культури; 

 багаторівнева система управління; 

 спрямованість на інформатизацію соціальної сфери – освіта, культура, 

охорона здоров’я. 

Найбільш успішно азіатська модель реалізовується в Південній Кореї та 

Сінгапурі, де під час формування головна увага була приділена механізмам 

задоволення інформаційних потреб населення, що дозволило громадянам 

відчути індивідуальну значущість та реально впливати на думку суспільства та 

державні справи. 

Англо-американська модель – США, Велика Британія, Канада. Ця модель 

спрямована на спрощення механізмів взаємодії влади та її громадян. В основі 

англо-американської системи лежать три принципи : 

 уряд повинен концентруватися на громадянах, а не на бюрократії; 

 уряд повинен орієнтуватися на результати своєї діяльності; 

 уряд повинен базуватися на ринку, активно просуваючи інновації. 

Особливими ознаками англо-американської моделі є те, що всі електронні 

послуги надаються через будь-які інформаційні канали. Країни, що 

використовують цю модель лідери з впровадження, застосування різних форм 

дистанційного навчання [5]. 

Загалом запровадження електронного урядування — це складний процес, 

який потребує значних ресурсів, зокрема матеріальних, інтелектуальних та 

фінансових, а також вимагає вирішення, правових, організаційних і 

технологічних проблем. Попри значні витрати ресурсів на провадження, 

науковці визначають його доцільність і великий економічний ефект [6]. 

Сучасний етап розвитку вітчизняних моделей характеризується 

впровадженням елементів онлайн-спілкування влади, громадян та бізнесу через 

сектор державних установ та органів місцевого самоврядування в мережі 

Інтернет. 

Отже, електронне урядування може видозмінити філософію публічної 

влади та створити її більш прозорою для суспільства в цілому та конкретного 

громадянина окремо. Система забезпечує вихідні дані для розвитку бізнесу, 

інвестиційного клімату, зростання економіки, заохочує партнерство громадян у 

політичних процесах. Пріоритетами має стати розроблення, розвиток, а також 
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повторне використання різноманітних рішень та інструментів для досягнення 

цієї мети. 

В Україні розвиток електронного урядування відбувається не лише на 

загальнодержавному, але й на місцевому та регіональному рівнях, тому 

постійним завданням має бути забезпечення сумісності між інструментами та 

процесами, які необхідні для розвитку. Отож, втілення проектів електронного 

урядування має відбуватися лише у тісній співпраці всіх державних структур, 

органів місцевого самоврядування, а також з підтримкою міжнародних 

партнерів. 

Проблемами й перешкодами на цьому шляху є: різноманітне програмне 

забезпечення, яке використовується органами державної влади та місцевого 

самоврядування, неузгодженість дій на місцевому і загальнодержавному рівні, 

відсутність єдиних стандартів, щодо надання електронних послуг тощо. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

У XXI столітті важливу роль відіграють інформаційні технології, тому 

перед урядом держав про постає питання розвитку цифрової економіки, яка 

стає підґрунтям для суспільного розвитку на базі інформаційно-комунікаційних 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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технологій. Реалізація цифрових можливостей та переваг новітніх технологій, 

необхідність набуття лідируючих позицій і зміцнення конкурентоспроможності 

секторів економіки у глобалізованому цифровому світі вимагають від уряду 

зваженої політики щодо діджиталізації, лібералізації регулювання, адаптації 

нормативної бази, стимулювання інвестицій для просування цифрової 

економіки, враховуючи власні традиції і спираючись на наукове підґрунтя 

теорій і концепцій економічного розвитку.  

Значну роль у вивчення розвитку цифрової економіки та 

трансформаційним процесам відіграли дослідження відомих зарубіжних та 

вітчизняних учених: Краус Н., Добринін А., Ніколіна І., Карчева Г., Маслова А., 

Юдіна Т. та ін.  

Окремі науковці та практики рекомендують використовувати термін 

«цифровізація» як омонім, оскільки наведена категорія досить багатогранна та 

має значну кількість трактувань. Загальною метою цифровізаційних процесів в 

економіці є перебудова виробництва у більш гнучке та пристосоване до реалій 

сьогодення, що підвищує конкурентоспроможність держави у «цифровому 

світі». Цифровізація є засобом одержання очікуваного результату, який 

відповідає вимогам та потребам суспільства і влаштовує виробників та 

власників бізнесу щодо можливостей отримання високих прибутків.  

Цифровізація економіки трактується науковцями Т. Юдіною та 

І. Тушкановим [1] у вузькому та широкому значенні: у вузькому значенні – 

створення на різних рівнях економіки інформаційно-цифрових платформ і 

операторів, які дозволяють вирішувати різні завдання, у тому числі стратегічні: 

розвиток медицини, науки, освіти, транспорту, нової індустріалізації, 

державного регулювання економіки і т.д.; у широкому сенсі – зміна природи 

виробничих або економічних відносин, зміну їх суб’єктивно-об’єктивної 

орієнтованості. За допомогою алгоритмів виникають відносини типу машина-

машина (М2М), де людина може вже не виступати суб’єктом. Змінюються 

виробничі сили суспільства та (або) фактори виробництва [2]. 

Принципи цифровізації економіки — основні закони, положення й рушійні 

сили просування інформаційно-комунікаційних технологій в повсякденне 

життя держави, підприємств та соціуму. Єдиним фундаментальним принципом 

цифровізації є ідея покращення процесів життєдіяльності людей за рахунок 

застосування сучасних технологій у різних сферах суспільного життя. Основою 

діяльності економічних суб’єктів, які функціонують з використанням основних 

принципів цифровізації є необхідність задоволення суспільних потреб 

найбільш ефективним – цифровим способом. Основні принципи діджиталізації 

економіки представлені на рисунку 1. 

Розвиток цифрової економіки зумовить створення нових професій, які 

тісно пов’язані із інформаційними технологіями, проте водночас зникнуть інші, 

що може створити безробіття в державі. 

Проте це не єдина загроза, яка може виникнути при діджиталізації. 

Кіберзлочинність – головна проблема інформаційно розвиненого суспільства. 

Тому що основна частина процесів обробки та зберігання баз даних, 
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інформації, приватних даних і т.п. будуть зберігатись на серверах. У свою 

чергу, це спричинить попит на покращення кіберзахисту та створення 

додаткових кваліфікованих робочих міст. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основні принципи діджиталізації економіки 

 

Отже, цифровізація економіки – впровадження інформаційних технологій 

у галузі промисловості, процес виробництва та систему врядування. При її 

впроваджені буде виникати чимало труднощів, головним з яких буде безробіття 

(пошук кваліфікованих робітників, спеціалістів, навчання потрібних кадрів). 

Проте в довгостроковій перспективі вона має чимало плюсів: нові професії, 

просування цифрових технологій, виходи на нові ринки збуту, підвищення 

якості життя населення тощо.  
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На сьогоднішній день все більшого значення набуває проблематика 

фінансування установ державного сектору, які функціонують за рахунок 

держави. Основною метою їх створення є забезпечення освітніх, наукових, 

культурних і соціальних цілей, задоволення повсякденних потреб громадян. 

Виконання поставлених на них функцій неможливе без належного їх 

фінансування. 

Подальший розвиток економіки України потребує у посиленому контролі 

за ефективністю розподілу бюджетних коштів та використання бюджетних 

ресурсів на основі проведення аналітичних методів та процедур. Особливе 

значення контроль фінансування бюджетних установ набув в даний історичний 

момент – в період світової фінансової кризи та політичної нестабільності в 

країні. В період політичної та фінансової нестабільності, підвищеної загрози 

дефолту країни контроль за розподілом та витрачанням державних коштів має 

першочергове значення в процесі зменшення витрат в державному секторі, 

зменшення нецільового використання коштів бюджетними установами. 

Метою даного дослідження є виявлення аналітичних методів та процедур, 

якими необхідно керуватись при здійсненні контролю бюджетних установ 

державного сектору. 

Об’єктами дослідження є: доходи та видатки бюджетної установи, а також, 

методи та прийоми фінансування бюджетних установ тощо. 

Не дивлячись на те, що питання контролю фінансування бюджетних 

коштів є досить проблемним, їхнім дослідженням займались не зовсім велика 

кількість теоретиків та практиків. Так, проблеми обліку, контролю та аналізу 

господарської діяльності підприємств та організацій різних форм власності 

знайшли відображення в наукових працях українських вчених: М.Т. Білухи, 

Ф.Ф. Бутинця, К.Ф. Ізмайлової, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, 

Л.А. Лахтіонової, В.Г. Лінника, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, В.С. Рудницького, 

П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Б.Ф. Усача, М.Г. Чумаченка, С.І. Шкарабана, 

Н.П. Шульги та російських вчених: В.Д. Андрєєва, О.М. Андронова, 

І.Т. Балабанової, П.С. Безруких, В.В. Ковальова, О.І. Ковальова, В.Ф. Палія, 
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В.П. Привалова, А.Д. Шеремета. У переважній частині робіт контроль 

фінансування бюджетних установ розглядають як інструмент забезпечення 

централізованого управління діяльністю зазначених організацій. 

Досі серед вітчизняних науковців немає єдиної думки стосовно визначення 

поняття «аналітичні методи» контролю. 

Даючи приблизно однакове за суттю визначення поняття «аналітичний 

огляд», О. Петрик називає його методом контролю, а А. Бодюк під аналітичним 

оглядом розуміє один з розрахунково-аналітичних методів. Тобто можна ще раз 

констатувати відсутність єдиної точки зору серед вітчизняних науковців при 

визначенні поняття «аналітичні методи» контролю діяльності підприємства [4]. 

Професор Ф. Бутинець критично відноситься взагалі до всіх вітчизняних 

науковців, які намагаються обґрунтувати теоретичну субстанцію «аналітичних 

методів контролю». Досліджуючи аналітичні процедури контролю, він 

стверджує, що науковці тільки пишуть, що такі процедури є дуже необхідними, 

і всі відмічають актуальність їх проведення, але жоден з них досі не розробив 

дієвої системи практичного застосування цих процедур [1]. Однак, дослідивши 

видання професора Ф. Бутинця, я не знайшла жодної рекомендації щодо 

практичного застосування аналітичних методів контролю. 

Бюджетне фінансування зумовлене економічними умовами, у яких 

функціонує бюджетний фонд держави. Воно відіграє важливу роль у соціально-

економічному розвитку суспільства, оскільки соціально-культурні галузі 

практично не мають додаткових надходжень фінансових ресурсів для власного 

розвитку [5, с. 105]. 

Варто дослідити методи, які можна використовувати у процесі аналізу 

фінансування бюджетних коштів (рис.1).  

 
Аналітичні прийоми контролю фінансування бюджетної установи 

 

Економічний аналіз 
 

Статистичні розрахунки  
Економіко-математичні 

методи 

 
система прийомів в 

контролі для розкриття 

причинних зв’язків, що 
зумовлюють результати 

явищ і процесів. 

Застосовують при 

попередньому, 
поточному і заключному 

контролі виробничої і 

фінансово-господарської 
діяльності підприємства.  

 дають можливість визначити 

сукупний (валовий) продукт, 

який є сумою матеріальних благ, 
створюваних за певний період 

(переважно за рік) у галузях 

матеріального виробництва. 

Завданням контролю є 
проведення статистичних 

розрахунків та елімінування 

впливу зовнішніх факторів на 
виконання планових завдань 

підприємством, яке контролюють 

тощо. 

 визначення впливу факторів 

на результати господарських 

процесів з метою їх 
оптимізації на стадії 

планування і проектування. 

У процесі контролю 

економіко-математичні 
методи використовують для 

виявлення невикористаних 

резервів раціонального 
господарювання, 

економного витрачання 

матеріальних і трудових 
ресурсів. 

Рисунок 1 – Аналітичні прийоми контролю фінансування бюджетної 

установи [3] 
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Для яскравого відображення усіх структурних частин фінансування 

бюджетних коштів, побудуємо організаційно-інформаційну модель аналізу, 

розподілу та використання бюджетних коштів. Основним принципом побудови 

такої моделі є розкриття в повному обсязі інформацію щодо обсягів, структури 

і якості послуг відповідно до напрямків функціональної діяльності установи 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Організаційно-інформаційна модель контролю фінансування 

бюджетних установ 
Елемент аналізу Характеристика 

Об’єкти і суб’єкти аналізу 

Об’єкти: Обсяг діяльності бюджетної установи, зовнішні і внутрішні 

чинники, що впливають на результати діяльності, трудові ресурси, 

матеріальні ресурси. 

Суб’єкти: Вищі посадові особи установи, економічні служби установи, 

керівники функціональних та структурних підрозділів установи, 

органи державного управління, зовнішні користувачі інформації.  

Система економічних показників 

Абсолютні показники: Натуральні показники: фізичний обсяг діяльності за видами даних 

послуг, потужність бюджетної установи, фізичний обсяг ресурсів, 

фізичні норми витрачання ресурсів на одиницю послуг, 

чисельність населення, яке підлягає обслуговуванню, норми 

обслуговування населення. 

Вартісні показники: ресурсний потенціал установи, вартість 

використаних ресурсів, норми витрачання ресурсів на одиницю 

послуг у грошовому вимірі. 

Відносні показники: Відносні показники структури наданих послуг, відносні показники 

динаміки наданих послуг у цілому та за видами, відносні 

показники виконання плану діяльності установи, відносні 

показники структури ресурсного потенціалу, відносні показники 

динаміки ресурсного потенціалу. 

Інформаційне забезпечення аналізу 

Зовнішня інформація Правова, нормативна, довідкова 

Внутрішня інформація Планова, фактографічна 

Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації 

Економіко-логічні 

методи 

Групування, порівняння, розрахунок відносних і середніх 

показників, деталізація, елімінування 

Економіко-математичні 

методи контролю 

Методи теорії масового обслуговування, методи лінійного 

програмування, методи моделювання, методи регресійно-

кореляційного аналізу 

Узагальнення і реалізація результатів аналізу 

Узагальнення 

результатів 

Систематизація інформації, кількісна оцінка втрачених 

можливостей щодо збільшення обсягу та підвищення якості 

послуг. 

Реалізація результатів Оцінка заходів щодо підвищення рівня обслуговування населення з 

точки зору найбільшої відповідності. 

Вибір оптимального варіанту заходів щодо підвищення рівня 

обслуговування населення. 

Прийняття рішень щодо реалізації обраного варіанту заходів. 
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Отже, організаційно-інформаційна модель аналізу розподілу й 

використання бюджетних ресурсів являє собою стислу характеристику 

аналітичного процесу, вибудовану відповідно до його мети і завдань. Основні 

складові моделі – характеристика суб'єктів і об'єктів дослідження, системи 

показників, інформаційного та методичного забезпечення. 

Аналіз розподілу й використання бюджетних ресурсів в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій ґрунтується на визначенні 

основних елементів процесу дослідження обсягу і якості наданих послуг з 

метою формування взаємопов'язаних етапів виконання відповідних аналітичних 

процедур і розробки логічно обґрунтованих алгоритмів розрахунку аналітичних 

показників, на основі яких узагальнюються й оцінюються результати діяльності 

та приймаються управлінські рішення щодо подальшого розвитку бюджетної 

установи [4]. 

Для вирішення конкретних задач контролю фінансування застосовується 

низка спеціальних аналітичних прийомів та методик. Серед них трендовий, 

структурний, порівняльний, інтегральний аналіз, а також аналіз фінансових 

коефіцієнтів (рис. 2). 

Прийоми та методи аналізу 

 
Трендовий 

 

Структурний 

 

Порівняльний 

 

Інтегральний 

 

Аналіз 

фінансових 

коефіцієнтів 

 

Вивчення 

динаміки 

окремих 
показників в 

часі 

 

Розрахунок 
питомої ваги 

окремих 

структурних 

частин одного 
об’єкта 

 

Співставлення 

окремих груп 

аналогічних 
фінансових 

показників 

 

Система 
взаємопов’язаного 

використання 

окремих 

фінансових 
коефіцієнтів 

 

Розрахунок 
співвідношень 

різних 

абсолютних 

показників 
між собою 

Рисунок 2 – Прийоми та методи аналізу 

 

Отже, дослідивши прийоми та методи аналізу необхідно зазначити, що в 

теперішньому часі, досить легко провести комплексний аналіз різних об’єктів 

дослідження, що дасть нам змогу оцінити стан діяльності, знайти проблемні 

зони а також надати рекомендації для їх вирішення. 

Щоб більш детальніше розглянути окремі методи, використаємо їх на 

конкретному об’єкті – Комунального закладу "Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №10 Вінницької міської ради", а саме фінансової звітності за 2018 рік.  

У звіті про фінансовий результат можна розглянути доходи, кошти які 

установа отримує від держави, тобто фінансування в даний об’єкт дослідження, 

а також видатки, які установа несе, задля нормального функціонування. 

Відобразимо вхідну інформацію, а також здійснимо структурний аналіз 

показників доходів та видатків (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Структурний аналіз показників фінансового результату 

Комунального закладу "Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №10 

Вінницької міської ради" за 2018 рік 

Стаття Код рядка 
Показники 

звітного періоду 

Питома 

вага 

ДОХОДИ 

Доходи від обмінних операцій 

Бюджетні асигнування 2010 14804130 98,11 

Доходи від надання послуг (виконання 

робіт) 
2020 72375 0,48 

Усього доходів від обмінних операцій 2080 14876505 98,59 

Доходи від необмінних операцій 

Інші доходи від необмінних операцій 2130 212789 1,41 

Усього доходів від необмінних операцій 2170 212789 1,41 

Усього доходів 2200 15089294 100 

ВИТРАТИ 

Витрати на виконання бюджетних 

програм 
2210 15140461 99,59 

Витрати на виготовлення продукції 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

2220 51122 0,34 

Інші витрати за обмінними операціями 2250 2220  

Усього витрат за обмінними операціями 2290 15193803 0,01 

Витрати за необмінними операціями 

Інші витрати за необмінними операціями 2310 8696 0,06 

Усього витрат за необмінними 

операціями 
2340 8696 0,06 

Усього витрат 2380 15202499 100 

Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -113205 Х 

 

Проаналізувавши структуру доходів та видатків ми вияснили, що 

основним надходженням, який збагачує школу фінансовими ресурсами є 

держава, що надає кошти у вигляді бюджетних асигнувань (98,11%), інші 2% є 

доходами від надання послуг та необмінні операції. 

Аналіз витрат показує, куди установа витрачає свої кошти протягом 

звітного періоду. 99,59% усіх витрат є витрати на виконання бюджетних 

програм.  

Наступний метод дослідження показників є горизонтальний аналіз, який 

дозволяє нам виявити зміни, які відбулись протягом двох або більше періодів, 

шляхом абсолютного відхилення. За основу береться Звіт про фінансовий 

результат за 2017 та 2018 рік (таблиця 3). 

З використанням горизонтального аналізу, нами було досліджено 2 звітних 

періоду. В результаті ми виявили, що бюджетних асигнувань у минулому році 

було надано на 2 524 480 грн менше ніж у звітному періоді. Це зумовлюється 

тим, що і витрат на виконання бюджетної програми було менше на 2 620 200 

грн. Але розглядаючи фінансовий результат Комунального закладу 
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«Загальноосвітньої школи» як і в 2017 році так і в 2018 році було отримано 

дефіцит бюджетних коштів. 

 
Таблиця 3 – Розрахунок абсолютного відхилення показників фінансового 

результату Комунального закладу "Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№10 Вінницької міської ради" за 2017-2018 рр. 

Стаття 
Код 

рядка 
2017 рік 2018 рік 

Абсолютне 

відхилення 

ДОХОДИ 

Доходи від обмінних операцій 

Бюджетні асигнування 2010 12279650 14804130 2524480 

Доходи від надання послуг 

(виконання робіт) 
2020 19135 72375 53240 

Усього доходів від обмінних 

операцій 

2080 12298785 14876505 
2577720 

Доходи від необмінних операцій 

Інші доходи від необмінних операцій 2130 148676 212789 64113 

Усього доходів від необмінних 

операцій 

2170 148676 212789 
64113 

Усього доходів 2200 12447461 15089294 2641833 

ВИТРАТИ 

Витрати на виконання бюджетних 

програм 
2210 12520261 15140461 2620200 

Витрати на виготовлення продукції 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

2220 9306 51122 41816 

Інші витрати за обмінними 

операціями 

2250 240 2220 
1980 

Усього витрат за обмінними 

операціями 

2290 12529807 15193803 
2663996 

Витрати за необмінними операціями 

Інші витрати за необмінними 

операціями 

2310 6087 8696 
2609 

Усього витрат за необмінними 

операціями 
2340 6087 8696 2609 

Усього витрат 2380 12535894 15202499 2666605 

Профіцит/дефіцит за звітний 

період 

2390 -88433 -113205 Х 

 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що аналіз 

фінансування бюджетних установ є необхідною умовою для здійснення 

контролю над бюджетними коштами. Сукупність прийомів та методів дозволяє 

широко розглянути об’єкти з різного боку, після чого дасть змогу виявити 

слабкі місця та допоможе прийняти необхідні управлінські рішення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

У конкурентних умовах сучасної економіки кожен суб’єкт повинен чітко 

аналізувати і передбачувати хід розвитку власної діяльності. Невід’ємною 

частиною обов’язків досвідчених підприємців є також спостереження та 

прогнозування загальних економічних процесів та явищ. Одним з найбільш 

наочних способів аналізу, що допомагає не лише зрозуміти суть перебігу 

явища, а й оцінити його переваги та недоліки є побудова економічних та 

математичних моделей. 

У своїх працях актуальність дослідження економічних процесів за 

допомогою моделювання висвітлювали як вітчизняні вчені (В. Є. Краскевич, 

Ю. М. Солодковський, А. М. Кривогуб), так і зарубіжні (В. Гінсбург, К. Беренс 

та ін.). 

Суттєвий вплив на розвиток ринкових процесів в економічній системі має 

те, що більшість підприємців та економістів-аналітиків не враховують у своїх 

рішеннях того, що кожний учасник ринку взаємопов’язаний з іншими членами 

суспільства, а отже має вплив фактично на всю ринкову систему. Протиріччя, 

що виникають внаслідок неврахування цього факту й спричиняють наявні 

негаразди у проведенні ринкових реформ створюють умови, що не дають 

нормально функціонувати об’єктивним ринковим законам. В основному 

підприємці намагаються якомога швидше отримати якнайбільший прибуток і 

зберегти мобільність капіталу. Наслідком таких помилок може бути як 

банкрутство підприємства, так і розпад економічної системи країни внаслідок 

помилок на рівні державних рішень. Саме тому невід’ємною частиною 

управління підприємством є економічний аналіз [4, с. 234]. 
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Економічний аналіз – всезагальна функція управління, адже він тісно 

пов’язаний з усіма іншими функціями і забезпечує їх виконання. Так, реалізація 

функції планування неможлива без економічного аналізу. Кожне підприємство 

в умовах ринкових відносин повинно починати свого діяльність з науково 

обґрунтованого бізнес плану. Він забезпечує увагу акціонерів, привертає 

інвесторів, дає можливість отримати кредит. Тому виконання функції 

планування є надзвичайно важливим і вимагає вивчення ринку, оцінки 

незадоволених потреб споживачів, виявлення їх смаків і вподобань, отримання 

відомостей про головних конкурентів, про якісну характеристику 

запропонованої ними продукції, вивчення каналів збуту продукції тощо. На 

основі цих даних планують обсяг продукції, розраховують її орієнтовну ціну, 

очікувану величину прибутку, а відтак і всі основні показники 

діяльності [2, с.17]. 

У процесі пізнання законів ринку приходить на допомогу ефективний 

інструментарій сучасної математичної науки. За наявності залежностей, які 

можна виразити математично, нескладно оцінити стан та явища, що 

відбуваються в системі, а також спрогнозувати її подальший розвиток. Дані 

математичні моделі – це інструменти оцінки наявної ситуації та впливу 

чинників ринку на розвиток системи або окремого суб’єкта. Також вони 

допомагають визначити тенденції розвитку системи за конкретних значень 

параметрів ринку. 

В основі імовірнісних моделей лежить передумова про стохастичний 

(кореляційний або регресійний) зв’язок між величиною залежної змінної і 

факторами, що її обумовлюють. Тобто поряд з головними вирішальними 

чинниками розглядаються також й другорядні та випадкові причини, що 

визначають варіацію результативної ознаки в просторі та часі. Це досить 

адекватна постановка задачі, оскільки в реальній економічній дійсності діє саме 

такий механізм формування рівня більшості показників [1, с. 198]. 

Якщо модель побудована у відповідності до економічних законів, то вона 

може досить точно прогнозувати процес розвитку існуючої системи, 

охарактеризованої конкретними параметрами. Такими параметрами моделі 

мають бути лише основні чинники, що впливають на діяльність економіко-

виробничої системи, наприклад: місткість ринку; дефіцит ринку; ціна 

рівноваги; постійні та змінні витрати; тривалість виробничого циклу; 

початковий обсяг пропозиції. Але жодна модель, скільки б факторів ринку вона 

не враховувала, не здатна повністю кількісно передбачити наслідки змін в 

системі. Іншими словами, застосування математичних моделей не є панацеєю 

від усіх неприємностей та несподіванок, які так часто трапляються на ринку. 

Але беззаперечним позитивним аспектом моделей є зниження ризиків в 

діяльності економіко-виробничої системи, тобто вони дозволяють отримати 

точні та однозначні тенденції розвитку. Отже побудова і використання моделей 

в роботі економіко-виробничої системи є дуже важливою складовою 

управлінського процесу на ньому. Варто зазначити, що необхідним на даний 

час є створення і формування громадської думки щодо використання 
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математичних моделей в економіці, особливо на рівні потужних фінансових 

інститутів та у виробленні стратегічних державних рішень, які стосуються 

розвитку ринкових відносин. За таких умов можуть бути зроблені важливі й 

виважені кроки до довгоочікуваної стабілізації економічних процесів [3]. 

Математичні моделі сприяють відслідковуванню динаміки зміни 

економічних параметрів, наприклад, для економіко-виробничої системи – як 

буде змінюватися рівень пропозиції в залежності від зміни того або іншого 

параметра при фіксованих інших. Так, на ринку дефіцитних товарів попит на ці 

товари досить великий, що є причиною дуже високих цін, в той час як витрати 

на виробництво цих товарів в середньому можуть бути невеликими. Це аж ніяк 

не може свідчити про ефективність ведення діяльності, а говорить лише про 

інтуїцію власника даного підприємства, який вчасно і вдало може вкласти 

гроші у виробництво і забезпечити для себе економічний успіх. Але тривалий 

час така ситуація не зберігатиметься, прибутковість такого виробництва 

приверне увагу багатьох виробників, і товар перестане бути дефіцитним. В 

такому випадку уціліють лише ті економіко-виробничі системи, які через 

ефективне керування та використання ресурсів, зможуть реально знизити 

собівартість своєї продукції. 

Аналогічно можна розглянути вплив зміни тривалості виробничого циклу 

на обсяг пропозиції виробника. Чим коротший виробничий цикл товару, тим 

скоріше будуть обертатися вкладені у виробництво кошти. Так, якщо 

економіко-виробничій системі вдається скоротити свій виробничий цикл ( при 

незмінних інших показниках господарської діяльності), то її прибуток 

збільшиться. А виходячи з припущення про те, що швидкість зміни пропозиції 

пропорційна швидкості зміни прибутку, то логічно зробити такий висновок: 

чим менша тривалість виробничого циклу, тим більший обсяг виробництва 

продукції. 

В підтвердження важливості модельних експериментів аналізу впливу 

параметрів економіко-виробничої системи на обсяг пропозиції необхідно також 

сказати про дефіцит ринку. З ростом дефіциту на той чи інший товар, ціна на 

нього також буде змінюватися в бік її збільшення. Це означає, що прибуток, 

який отримує економіко-виробнича система, буде збільшуватись і це 

підтверджують модельні дослідження. 

Отже, аналіз проведених досліджень показує, що успішний розвиток 

підприємства, чи будь-якого іншого суб’єкта економіки неможливий без 

регулярної перевірки раціональної роботи всіх складових елементів, а також 

вимагає обов’язкового передбачення та прогнозування перспективи. 

Невід’ємною частиною та корисним інструментом для перебігу цих процесів є 

саме моделювання, яке дозволить без значної втрати часу та ресурсів 

проаналізувати ефективність діяльності підприємства і виявити його 

можливості в майбутньому. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНИХ 

ДАНИХ 

 

Швидкозмінне зовнішнє середовище продукує великі обсяги даних на 

сучасних підприємствах, в інтернеті або в дослідницьких проектах. Добування 

даних дає можливість автоматичного аналізу Big Data шляхом застосування 

генетичних алгоритмів, методів математичної статистики, штучних нейронних 

мереж, генетичних алгоритмів або теорії нечітких множин. Метою аналізу є 

виявлення правил та закономірностей, наприклад, статистичних подій. Так, 

наприклад, можуть виявлятись зміни у поведінці клієнтів або груп клієнтів для 

покращення політики підприємства. 

Комп’ютерне моделювання процесів обробки текстів різної складності 

дасть змогу автоматизувати різні види інтелектуальної діяльності людини, 

розширити його можливості щодо прийняття ефективних управлінських 

рішень. Ефективність автоматизованих інформаційних систем визначається 

їхньою здатністю опрацьовувати неформалізовану або слабо формалізовану 

інформацію. Задача створення пакетів ділової документації є однією з таких 

актуальних галузей обробки інформації [3]. Теоретичні основи інформаційних 

технологій, пов’язаних з автоматизацією та обробкою економічних даних, 

досить широко представлені у дослідженнях вітчизняних і закордонних 

науковців, таких як А. Анісімов, В. Антоненко, С. Мамченко, Ю. Рогушина, 

Г. Асеєв, М. Глушков, П. Кузнецов, та ін. 

У межах окресленої проблематики важливою вбачаємо і роль економіко-

математичного моделювання, що обумовлюється адекватністю його 

використання в ситуаціях, коли необхідно знайти оптимальне рішення для 

успішного функціонування комплексної системи зі складними взаємозв’язками 

в умовах невизначеності [2]. Економіко математичні моделі часто інтегруються 

в системи підтримки прийняття управлінських рішень для розробки методів, 

моделей, алгоритмів і програм, які здійснюють моделювання процесів 

інтелектуальної обробки даних. 



90 

Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і 

розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються 

системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based 

Decision Support Systems). Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається 

в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і 

зв’язки предметної області. Виявлення знань в базах даних (Knowledge 

Discovery in Databases, KDD) – це процес пошуку корисних знань в "сирих" 

даних. 

KDD включає етапи підготовки даних, вибору інформативних ознак, 

очищення даних, застосування методів видобування знань, кінцевої обробки 

даних, інтерпретації отриманих результатів. Основою цього процесу є методи, 

що дозволяють знаходити закономірності і знання.  

Розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Етапи KDD 

 

Джерела даних, при зборі даних ставиться головна мета — дістати точне, 

своєчасне, достовірне і повне відображення вибору значущих параметрів, у 

тому числі з різних джерел. 

Обробка вхідних даних. На обробку впливають характер і поводження 

джерела інформації, дані можуть бути неповними, в надмірний чи недостатній 

кількості, містити шуми, аномальні значення і т.д. Вхідні дані повинні бути 

коректними та якісними. 

Трансформація, нормалізація даних. Цей етап необхідний для методів, які 

вимагають представлення початкових даних в певному вигляді. Різні алгоритми 

аналізу вимагають спеціальним чином підготовлені дані.  

Шаблони. На цьому етапі застосовуються готові алгоритми для 

видобування знань, такі як алгоритми кластеризації, дерева рішень, виявлення 

асоціацій, нейронні мережі та інші.  

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування 

отриманих знань для покращення політики підприємства.  
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Таким чином, на підприємстві застосовується нова модель виробництва, за 

допомогою якої життєвий цикл виробництва використовує автономне 

зондування, взаємозв’язок, співпрацю, навчання, аналіз, прийняття рішень, 

контроль та використання інформації про людину, машину, матеріали та 

зовнішнє середовище, щоб забезпечити інтеграцію та оптимізацію різних 

аспектів підприємства.  

Це надає аналітикові нові переваги, вже завдяки самій моделі, стає 

можливим полегшення виробництва та забезпечення високої ефективності 

обслуговування клієнтів та надання якісних послуг чи продуктів.  

Сфери застосування KDD (табл. 1) [1]. 

 

Таблиця 1 – Сфери застосування KDD 

Застосування Опис 

Ринкова сегментація 
Ідентифікує загальні характеристики клієнтів, що 

купують одинакові вироби у вашої компанії 

Характеристики клієнтів 
Прогнозує, які клієнти, імовірно, можуть залишити 

вашу компанію і піти до конкурента  

Виявлення шахрайства 
Ідентифікує тих, чиї дії, найбільше імовірно, 

будуть шахрайськими 

Прямий маркетинг 

Ідентифікує, які пропозиції повинні бути включені 

в список розсилки, щоб одержати саму високу 

ефективність  

Інтерактивний маркетинг 
Показує індивідуумів, що звертаються на сайт 

фірми, як найбільш цікавих для спостереження 

Аналіз споживчого 

кошика 

Передбачає, які вироби чи послуги купуються 

разом 

Аналіз тренду 
Показує відмінності між типовим клієнтом у 

поточному місяці та попередньому місяці 

 

Отже, головною перевагою KDD можна вважати наступне: отримані у 

такий спосіб знання чудово вписуються в концепцію ”Шеренгової економіки”, 

тобто побудовану однією людиною модель можуть використовувати інші, без 

необхідності розуміння методик побудови цієї моделі, даний підхід 

універсальний і не залежить від предметної області. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ 

ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

У статті досліджено зміст поняття «малоцінних та швидкозношуваних 

предметів», наведено критерії визнання малоцінних та швидкозношуваних 

предметів активом, охарактеризовано синтетичний та аналітичний облік 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Обґрунтовано необхідність 

удосконалення їх обліку та розроблені пропозиції щодо удосконалення. 

Ключові слова: малоцінні та швидкозношувані предмети, строк 

користування синтетичний облік, аналітичний облік, вартісний критерій. 

 

У сучасних умовах ринкової економіки в Україні зростає потреба в 

удосконаленні бухгалтерського облік особливо на тих підприємствах, в яких у 

виробничій діяльності задіяно багато малоцінних та швидкозношуваних 

предметів ( далі – МШП). Адже МШП є засобами праці з невисокою вартістю 

та недовгим терміном використання. Але від правильності відображення 

господарських операцій в обліку залежать результати діяльності підприємства.  

Особливе місце у господарській діяльності суб’єкта господарювання 

займають малоцінні та швидкозношувані предмети адже вони є засобами праці 

невисокої вартості з недовгим терміном корисної експлуатації. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети відносяться до класу запасів. 

Разом з тим, МШП суттєво відрізняється від інших видів запасів. Малоцінні та 

швидкозношувані предмети багаторазово беруть участь у виробництві та 

зберігають свою натурально-речову форму до кінця терміну корисного 

використання. Отож питання удосконалення бухгалтерського обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів актуальним є і сьогодні. 

Основні аспекти удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів досліджували у своїх наукових працях такі вітчизняні вчені, як: 

Макаренко А.П., Огійчук М.Ф., Беленкова М.І., Данілов О.Д., Плаксієно В.Я. та 

інші.  

Теоретичні та методологічні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів та 

її розкриття в фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) 
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бухгалтерського обліку 9 Запаси та Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій [1, 2]. 

Вивчивши наукові праці вчених економістів, слід зауважити, що науковці 

по різному тлумачать визначення поняття малоцінних та швидкозношуваних 

предметів.  

 

Таблиця 1 – Визначення поняття терміну «малоцінні та швидкозношувані 

предмети» 

№ 

з/п 

Автор, джерело Визначення поняття 

1 О.Д. Данілов, 

 

 

Т.В. Паєнтко 

МШП – це засоби праці, які підприємство очікує 

використовувати менше одного року. 

 

До МШП також належать ті засоби праці, які як 

очікують, використовуватимуть менше одного 

операційного періоду, якщо він перевищує один рік 

[7].  

2 М.Ф. Огійчук 

В.Я. Плаксієнко 

М.І. Беленкова 

МШП є засобами праці, але на відміну від основних 

засобів їх вартість включають у запаси [6]. 

3 Л.К. Сук МШП – це предмети, які використовують не більше 

одного року або нормального операційного циклу, 

якщо він триває понад один рік. Визначення поняття 

«малоцінні» у стандартах не має. Підприємство 

самостійно визначає, які предмети в нього малоцінні 

і мають обліковуватися на рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети» [8]. 

 

Але основні складові, що входять до малоцінних та швидкозношуваних 

предметів залишаються незмінними Наукові підходи до трактування поняття 

«малоцінні та швидкозношувані предмети» узагальнено в табл.1. 

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси 

малоцінні та швидкозношувані предмети визнаються активом, якщо: 

 існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає 

економічні вигоди, пов’язані з їх використанням; 

 вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів може бути 

достовірно визначена. 

У Методичних рекомендаціях, затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 10.01.2007 року № 2 (із останніми змінами та 

доповненнями від 30.12.2013 р.) зазначені ще два критерії визнання малоцінних 

та швидкозношуваних предметів активом: 
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 підприємству перейшли ризики й вигоди, пов’язані з правом власності 

або з правом повного господарського оперативного управління на 

придбані (отримані запаси); 

 підприємство здійснює управління та контроль за малоцінними та 

швидкозношуваними предметами. 

Основним та єдиним критерієм віднесення активів до малоцінних та 

швидкозношуваних предметів є строк їх корисного використання. Відповідно 

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [2] 

для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, що знаходяться у складі запасів підприємства 

призначено рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». 

Характеристика рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

представлена на рис. 1. 

 

Сальдо на початок звітного періоду 

Дт Кт 

Оприбутковуються придбані 

(отримані) або виготовлені малоцінні 

та швидкозношувані предмети за 

первинною вартістю 

(+) 

Списуються за обліковою вартістю на 

рахунки обліку витрат відпущені в 

експлуатацію малоцінні та 

швидкозношувані предмети а також 

списання нестач і втрат від псування 

таких предметів  (-) 

Сальдо на кінець періоду 

 

Рисунок 1 – Характеристика рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані 

предмети» 

 

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться 

за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб 

підприємства. 

 Отож для підвищення аналітичності облікової інформації про малоцінні та 

швидкозношувані предмети та відповідності їх синтетичного та аналітичного 

обліку пропонуємо ввести зміни до робочого плану рахунків. 

Така деталізація робочого плану рахунків дасть змогу своєчасно і більш 

достовірно отримувати інформацію про рух малоцінних та швидкозношуваних 

предметів (МШП) на підприємстві (табл. 2). 

Вивчаючи первинну документацію з обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів пропонуємо створення додаткового реєстру 

оперативного (кількісного) обліку руху МШП, які знаходяться в експлуатації 

(табл.2). 
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Таблиця 2 – Рекомендовані субрахунки до рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети» 
Рахунок Назва рахунку Субрахунок I 

порядку 

Назва субрахунку Субрахунок ІІ 

порядку 

1 2 3 4 5 

22 МШП 2201 Спецінструменти 22011 

22012 

22013 

  2202 Інструменти 22022 

22023 

22024 

  2203 Господарський 

інвентар 

22031 

22032 

22033 

  2204 Спеціальний одяг 22041 

22042 

22043 

  2205 МШП власного 

виробництва 

22051 

22052 

22053 

 

Такий реєстр повинен включати за кожним видом малоцінних та 

швидкозношуваних предметів таку інформації: 

 найменування малоцінних та швидкозношуваних предметів; 

 інформацію про надходження; 

 інформацію про передачу в експлуатацію; 

 інформацію про припинення експлуатації; 

 інформацію про вибуття; 

 інформацію про наявність МШП на підприємстві. 

Записи до реєстру повинні здійснюватися на підставі первинних 

документів, що підтверджують здійснення господарських операцій, пов’язаних 

з рухом малоцінних та швидкозношуваних предметів з обов’язковим 

відображенням даних документів у реєстрі. 

Вирішуючи поставлені питання удосконалення обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів на підприємстві, не можливо не приділити увагу 

покращенню аналітичного обліку. Аналітичний облік малоцінних та 

швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів за однорідними 

групами, установленими, виходячи з потреб підприємства. Отож з метою 

отримання більш оперативної інформації про наявність і їх рух, актуальним є 

запровадження «Картки складського обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів», в якій буде відображено надходження, вибуття та залишок 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Така картка складського обліку 

полегшить оперативний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

Таким чином, за результатами проведеного дослідження обґрунтовано 

визначення поняття терміну «малоцінні та швидкозношувані предмети». 

Вивчено їх синтетичний та аналітичний облік. Запропоновано зміни до плану 

рахунків з метою підвищення деталізації облікової інформації про «малоцінні 
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та швидкозношувані предмети», що дасть змогу своєчасно і більш достовірно 

отримувати інформацію про наявність та рух МШП. 
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У статті розглянуто місце і роль малоцінних швидкозношуваних 

предметів в ресурсному забезпечені діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності. Досліджено законодавче регулювання обліку та оподаткування 

руху малоцінних швидкозношуваних предметів. 

Ключові слова: ресурси підприємств, оборотні активи, запаси, малоцінні 

швидкозношувані предмети, оподаткування. 

З переходом вітчизняних підприємств до господарювання в умовах 

ринкової економіки, частою зміною цін на оборотні активи, зростає значення 

малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП), які є важливим оборотним 

активом господарюючих суб’єктів, важливою складовою виробничого процесу. 

Особливе місце малоцінних швидкозношуваних предметів як складової 

виробничих запасів, зумовлюється тим, що вони є засобами праці невисокої 

вартості з недовгим терміном служби. МШП відносяться до класу запасів. Такі 

предмети суттєво відрізняються від інших видів запасів, бо беруть багаторазову 

участь у виробництві та зберігають свою матеріально-речову форму до кінця 

терміну корисного використання. Тому питання правого забезпечення їх є 

досить важливим для всіх стадій процесу кругообороту та потреб зовнішніх і 

внутрішніх користувачів. 
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Питання нормативно-правового забезпечення обліку малоцінних 

швидкозношуваних предметів є предметом наукових досліджень вчених-

економістів. Вагомий внесок в розроблення теоретичних основ і 

методологічних засад обліку малоцінних швидкозношуваних предметів 

зробили такі вчені як: Дем’яненко М. Я., Кірєйцева Г. Г., Кузмінський А. М., 

Огійчук М. Ф., Сук Л. К., Саблук П. Т. та інші. Разом з тим, незважаючи на 

значні напрацювання вчених з питань обліку та оподаткування руху 

малоцінних швидкозношуваних предметів єдиної позиції у висвітленні 

трактування визначення терміну «малоцінні швидкозношувані предмети» не 

існує. Неоднозначність підходів до нормативно-правового, податкового, та 

облікового трактування категорій «малоцінні швидкозношувані предмети», 

«малоцінні швидкозношувані активи» свідчить про необхідність і актуальність 

подальших досліджень щодо уточнення та поглиблення їх правової сутності. 

Господарська діяльність підприємств здійснюється та регулюється 

певними правилами та законами. Основою регулювання в економіці є 

нормативно-правова база. Законодавче забезпечення складає основу правової 

бази та визначає основні правила діяльності будь-якого підприємства. Саме 

таке регулювання відповідає за налагодженість відносин не лише між 

суб'єктами господарювання, але й між юридичними і фізичними особами. Отож 

законодавче регулювання утворює фундамент та здійснює низку функцій, які 

на законодавчу систему та безпосередньо впливають на ведення 

підприємницької діяльності. 

До нормативно-правових документів, які визначають порядок організації 

та обліку малоцінних швидкозношуваних предметів належать нормативні 

документи різних рівнів. Вони визначають основи діяльності підприємств в 

сфері обліку, оподаткування, здійснюють опосередкований вплив на процес 

руху малоцінних швидкозношуваних предметів та відповідно його облікове 

відображення.  

Варто зауважити, що на рівні нормативного регулювання представленого 

кодексами та законами з руху малоцінних швидкозношуваних предметів 

регулюються виходячи з певних організаційних моментів, які можуть мати 

опосередкований вплив на бухгалтерське відображення операцій руху таких 

предметів. 

Найбільший вплив на здійснення діяльності та визначення особливостей 

операцій з малоцінними швидкозношуваними предметами має Податковий 

кодекс України, який регулює відносини в сфері податків і зборів та визначає 

вичерпний їх перелік. У Податковому кодексі України не дано визначення 

терміну «малоцінні швидкозношувані предмети». Головне тут те, що такі 

предмети не можна віднести до основних засобів, оскільки вони 

використовуються менше одного року і їх вартість у більшості випадків менша 

за 6000 грн. малоцінні швидкозношувані предмети слід обліковувати за тими 

самими правилами, що й звичайні запаси (списання малоцінними 

швидкозношуваними предметами на виробництво чи використання). 
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В бухгалтерському обліку, залежно від того, для чого використовують 

малоцінні швидкозношувані предмети, витрати на їх придбання відносяться до: 

 собівартості виготовленої та реалізованої продукції (виконаних робіт, 

наданих послуг), згідно Податкового кодексу України; 

 адміністративних витрат; 

 витрат на збут; 

 інших витрат. 

Витрати на малоцінні швидкозношувані предмети відображають у тому 

звітному періоді, у якому вони були здійсненні. Згідно Податкового кодексу 

України передбачено включення до податкового кредиту тільки ті суми 

податку на додану вартість, по яких вірно оформлені податкові накладні. 

Підставою для нарахування податкового кредиту під час надходження та 

оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів за готівку є 

розрахунковий документ належно оформлений із зазначенням загальної суми 

такого платежу та податкового номера постачальника. 

 Податковий кредит у повному обсязі відображається лише за тими 

малоцінними та швидкозношуваними предметами, які призначені надалі 

використовувати оподаткованих операціях в межах господарської діяльності 

платника податку на додану вартість. При цьому платник податку – покупець 

малоцінних та швидкозношуваних предметів включає суму податку на додану 

вартість до складу податкового кредиту на підставі виписаної постачальником 

податкової накладної. 

Якщо малоцінні та швидкозношувані предмети не втратили своїх якісних 

характеристик під час експлуатації протягом періоду корисної експлуатації і 

згодом може використовуватися знову. Наприклад, спеціальний одяг, який 

обліковувався на підприємстві як малоцінні та швидкозношувані предмети, а 

згодом був переданий в експлуатацію, може повернутися на склад.  

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які видаються працівникам для 

виконання службових функцій, є власністю підприємства та залежно від 

терміну використання підлягають обов’язковому поверненню у випадках: 

 звільнення працівника з підприємства; 

 переведення працівника на іншу роботу (до іншого цеху, відділу); 

 зміни виду робіт, впровадження нових технологій, введення нових або 

заміни наявних знарядь праці; 

 завершення виконання робіт працівником, для яких був потрібний такий 

малоцінний та швидкозношуваний предмет; 

 дострокового зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 

про малоцінні та швидкозношувані предмети та розкриття її у фінансовій 

звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси 

(П(с)БО). В П(с)БО 9 дається визначення первісної оцінки малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, оцінки їх вибуття, та оцінки на дату балансу. 

Згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси малоцінні та 

швидкозношувані предмети – це активи, що використовуються протягом не 
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більше як одного року або операційного циклу, якщо твін понад один рік. 

Вартісну межу малоцінних та швидкозношуваних предметів чинним 

законодавством не встановлено. Її може бути встановлено підприємством 

самостійно наказом про облікову політику. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети у бухгалтерському обліку саме 

як частину запасів показують за первісною вартістю згідно з П(с)БО 9 Запаси. 

Так, первісною вартістю малоцінних та швидкозношуваних предметів, що 

придбані за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат: 

 суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику, за мінусом 

непрямих податків; 

 суми ввізного мита; 

 транспортно-заготівельні витрати; 

 інші витрати, які безпосередньо пов’язані з їх придбанням та 

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із 

запланованою метою. 

Надлишки малоцінних та швидкозношуваних предметів виявлені при 

інвентаризації оприбутковуються, як безплатно отримані. 

Деталізований перелік предметів, що належать малоцінних та 

швидкозношуваних предметів Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 

Запаси, на жаль, не обумовлює. Водночас, певну підказку із цього питання 

містить Інструкція № 261, яка зобов’язує обліковувати на рахунку 22 

«Малоцінні та швидкозношувані предмети», зокрема: 

 інструменти; 

 господарський інвентар; 

 спеціальне оснащення; 

 спеціальний одяг та взуття [1]. 

Важливою складовою удосконалення правового забезпечення малоцінних 

та швидкозношуваних предметів є ефективна облікова політика підприємства, 

затверджена Наказом керівника підприємства. Це внутрішній нормативний 

документ, що затверджує вибір способу ведення об ліку та відображення у 

фінансовій звітності малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження, можна зробити 

висновок, що нормативно-правове регулювання обліку та оподаткування 

малоцінних та швидкозношуваних предметів в цілому сформоване. Але мають 

місце певні розбіжності в нормативно-правовому забезпеченні щодо 

класифікації малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1991 

(зі змінами). 
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2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси: затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 20.11.1999 № 246 (зі змінами та 

доповненнями). 

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та 

доповненнями). 
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ПРОГНОЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз основних тенденцій розвитку будівельних підприємств України за 

останні 10 років показав їх складне фінансово-економічне становище і 

неспроможність подолати наслідки економічної кризи. Незважаючи на 

поступове пожвавлення діяльності та зростання обсягів будівництва, більшість 

показників ефективності роботи залишаються невисокими і є нестабільними. 

Зокрема, значно скоротилась кількість будівельних підприємств: з 41 491 в 

2007 р. до 29 132 в 2017 р.), рентабельність операційної діяльності знизилася до 

мінімального значення (-7,6%), негативною виявились тенденція індексу 

виконаних будівельних робіт (його зростання спостерігалось лише в 2016 р. 

(117,4 %), враховуючи низьку базу поліпшення за попередні роки). 

О. Оскома прослідкувала сильний зв’язок між величиною капітальних 

інвестицій в економіці та обсягом виконаних будівельних робіт, що свідчить 

про необхідність залучення інвестицій для покращення роботи будівельних 

підприємств [1, 2]. 

В структурі джерел формування активів будівельних підприємств 

переважає позиковий капітал, що свідчить про велику залежність від зовнішніх 

джерел фінансування і потребує постійного контролю за рівнем рентабельності 

та вартістю підприємства [1]. 

Прогноз як ймовірне передбачення про майбутні перспективи розвитку 

будівельних підприємств дозволяє менеджерам різних рівнів зрозуміти основні 

орієнтири змін, що відбуваються. Це дає їм можливість ухвалювати 

обґрунтовані рішення, оскільки будь-яке управлінське рішення зрештою є 

своєрідною реакцією на прогнозне уявлення про майбутнє керованого об’єкта.  

Прогнозне моделювання дозволяє охарактеризувати майбутній розвиток, 

враховуючи гіпотезу, що основні чинники і тенденції минулого періоду будуть 

зберігатися на період прогнозу, або з того, що можна обґрунтувати і врахувати 

напрямки їх змін у певному горизонті прогнозування.  
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Проаналізуємо основні трендові моделі для чистих активів ТОВ «ФАМА 

БУД» та значення їх коефіцієнтів детермінації, отриманих за допомогою 

засобів табличного процесора MS Excel (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Трендові рівняння чистих активів ТОВ «ФАМА БУД» 

 

Поліноміальний вид 3 ступеня трендової моделі чистих активів має 

найбільший коефіцієнт детермінації, який рівний 0,937, що свідчить про 

необхідність вибору даної моделі, адже у інших значення коефіцієнту нижчий.  

Спрогнозуємо значення чистих активів ТОВ «ФАМА БУД» у 2018 році за 

допомогою графічного методу. Результати наведені на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз чистих активів ТОВ «ФАМА БУД» у 2018 р. 

 

Оскільки, лінійна трендова модель чистих активів має коефіцієнт 

детермінації, який приблизно рівний 0,91. 

Побудуємо прогноз чистих активів на наступні 2 роки на основі лінійної 

моделі тренду.  

Основною ідеєю методу створення лінійного тренду є побудова прямої, 

яка «в середньому» якнайменше відхиляється від масиву точок (t, x) заданого 

часового ряду. Розрахунок коефіцієнтів ведеться по методу найменших 

квадратів і наведений у табл. 2. 

Визначимо параметри лінійного рівняння тренду: 

№ Тренд Вид рівняння 
Коефіцієнтів 

детермінації R² 

1 Лінійний y = 250,16x - 502767 0,9068 

2 Експонентна y = 4E-157e
0,1823x

 0,8112 

3 Логарифмічний y = 504013ln(x) - 4E+06 0,8066 

4 
Поліноміальний 

2 степеня 
y = 84,329x

2
 - 339594x + 3E+08 0,9352 

5 
Поліноміальний 

3 степеня 
y = 8,65x

3
 - 52205x

2
 + 1E+08x - 7E+10 0,9365 

6 Степеневий y = 0x
367,33

 0,811 
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Лінійне рівняння тренду має вигляд (1): 

 (1) 

 

Таблиця 2 – Обрахунок допоміжних показників лінійного рівняння тренду 

Рік 
Фактичне значення 

yt 

Змінна 

часу 

t 

yt t t
2
 Yt 

2013 937,3 -2 -1874,6 4 805,46 

2014 1098,2 -1 -1098,2 1 1055,66 

2015 978,1 0 0 0 1305,86 

2016 1557 1 1557 1 1556,06 

2017 1958,7 2 3917,4 4 1806,26 

Всього 6529,3 х 2501,6 10  

 

Екстраполяція здійснюється на основі середніх показників ряду динаміки 

або з допомогою рівняння тренду. При використання для прогнозу рівняння 

тренду в одержане рівняння підставляють наступні значення параметру часу. 

Прогнозні значення показника на основі лінійного рівняння тренду 

представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Прогнозні значення чистих активів ТОВ «ФАМА БУД» 
Рік Прогнозне значення, тис. грн 

2018 2056,46 

2019 2306,66 

 

Отже, прогнозування дозволяє охарактеризувати майбутній розвиток ТОВ 

«ФАМА БУД», враховуючи гіпотезу, що основні чинники і тенденції минулого 

періоду будуть зберігатися на період прогнозу, то можна стверджувати, що 

значення величина чистих активів зросте несуттєво і становитиме відповідно 

2056,46 тис. грн і 2306, 66 тис. грн у 2018 та 2019 роках.  

Використання запропонованого інструментарію моделювання, щодо 

прогнозування розвитку будівельного підприємства засвідчило, що своєчасне 

використанням достовірної інформації, отриманої на основі прогнозу є основою 

для планування стратегічної і тактичної діяльності й сприятиме раціональному 

управлінню економічним розвитком у нарощуванні конкурентоспроможності. 

Список використаних джерел: 

1. Оскома О. В., Колосова А. Р., Засікай К. О. Аналіз стану та тенденції 

розвитку будівельної галузі України. Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2015. № 8. С. 551-554. URL: http://www.global-national.in.ua/ (дата 

звернення: 04.11.2019). 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ  

 

Метою моделювання демографічного розвитку регіону є виявлення, 

попередження та нейтралізація різного роду соціальних регіональних 

диспропорцій, забезпечення ефективного формування та використання 

регіонального потенціалу з метою збалансованого розвитку регіонів.  

Прийняття адекватних ефективних управлінських рішень органами 

публічної влади щодо формування та реалізації регіональної соціальної 

політики повинно базуватись на результатах моделювання демографічного 

розвитку регіону, які репрезентують його кількісні та якісні характеристики на 

основі системних знань про склад, структуру, фактори динаміки населення [1].  

Необхідною умовою достовірності результатів діагностичних висновків 

має бути надійність показників, деталізуватимуть результати управління в 

сфері соціальної політики [2]. 

Демографічний розвиток – один з основних факторів соціального 

розвитку, який може бути охарактеризованим наступними вимірами: 

 кількість живонароджень; 

 кількість випадків прибуття; 

 кількість смертей; 

 кількість випадків вибуття. 

Числові значення згаданих показників для Вінницької області згруповано в 

таблиці (рис.1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Показники чисельності населення 

 



104 

В кожному з показників було відібрано максимальне і мінімальне 

значення. Застосуємо до цих показників формули обрахунку інтегрального 

індексу. Згідно алгоритму (табл. 1) реалізуємо моделювання чисельності 

населення Вінницької області засобами MS Excel. 

 

Таблиця 1 – Структурна схема обрахунку рейтингової оцінки  

 
 

Необхідною умовою для побудови інтегрального індексу є нормування 

даних. Результати обрахунку представлено на рисунку 2. 
 

 
Рисунок 2 – Результати моделювання 

 

Після обрахунку інтегрального індексу демографічного розвитку з метою 

прогнозування побудовано тренд у вигляді поліному 6 ступеня. Результати 

представлено на рисунку 3. 

 

 

Рисунок 3 – Графік рейтингової оцінки 
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Отже, результати прогнозування свідчать, що негативна динаміка 

чисельності населення вінницької області буде зберігатися.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЙМОВІРНОСНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ 

МЕТОДІВ У ЕКОНОМІЦІ  

 

Сучасна робота в різних фінансових сферах, наприклад, таких як 

маркетинг, бухгалтерський облік вимагає від фахівця глибоких знань з теорії 

ймовірностей.  

Метою дослідження є обґрунтування необхідності використання теорії 

ймовірності у економіці. 

Відомості відносно теми дослідження можна віднайти, ознайомившись із 

доробками таких дослідників: В.В. Барковський [1], Б.В. Гнєденко [1], 

А.Ф. Долгополова [3], О.Б. Скаскiв [4], Ю.М. Слюсарчук, Й.Я. Хром’як, 

Л.Л. Джавала, В.М. Цимбал [5] та ін.  

Теорія ймовірності – це математична дисципліна, що вивчає 

закономірності, які відбуваються в масових однорідних випадкових явищах і 

процесах. З виникненням теорії ймовірності наука отримала потужний апарат 

дослідження випадкових явищ і процесів. До цього досліджувалися лише 

детерміновані явища і досліди, в яких початкові умови однозначно дозволяли 

визначити результат. Між тим, випадкові явища присутні в багатьох галузях 

науки (агрономії, економіці, демографії, техніці і т.д.), коли заздалегідь 

неможливо передбачити результат досвіду. 

Одним з найважливіших інструментів економічних досліджень є методи 

математичної статистики. Це обумовлено тим, що переважна більшість мікро- і 

макроекономічних показників має характер випадкових величин, передбачення 

точних значень яких майже не представляється можливим. Зв’язки між цими 

параметрами зазвичай не мають строго функціонального характеру, а 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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допускають присутність випадкових відхилень. Внаслідок цього використання 

апарату математичної статистики в економіці має природний характер [1, с. 7]. 

В економіці, як і взагалі в повсякденному житті, часто доводиться 

стикатися з такими явищами і подіями, результат яких складно передбачити. Не 

можна заздалегідь дізнатися, наприклад, обсяг продажів, так як є багато 

факторів, які справляють на це вплив. Але оцінити ймовірні обсяги на основі 

достовірних даних і спрогнозувати свою діяльність можливо. 

Отже, розглянемо основні сфери застосування теорії ймовірностей та 

математичної статистики в економіці. По-перше, методи теорії ймовірності 

застосовуються при прийнятті управлінських рішень. Застосування 

конкретного ймовірнісно-статистичного методу прийняття рішень складається 

з трьох етапів: 

- перехід від економічних, управлінських і технологічних реалій до 

абстрактної математико-статистичної схеми, тобто створення імовірнісної 

моделі управління, технологічного процесу, порядку прийняття рішень, 

зокрема за результатами контролю, заснованого на статистичних даних. 

- проведення розрахунків і отримання висновків математичними методами 

в рамках ймовірнісної моделі; 

- уявлення отриманих раніше висновків стосовно наявної ситуації. 

Ухвалення відповідного рішення (наприклад, про відповідність або 

невідповідність якості продукції та послуг наявним стандартам, потреби в 

коригуванні технологічного процесу і т.п.), зокрема, висновок (про частку 

одиниць продукції в партії, які не відповідають вимогам; про конкретний вид 

законів розподілу контрольованих параметрів технологічного процесу та ін.) [3, 

с. 62].  

По-друге, ймовірнісно-статистичні методи можна застосувати скрізь, де є 

можливим побудувати і обґрунтувати імовірнісну модель розглянутої події або 

процесу. Їх використання обов’язкове, коли зроблені на основі вибіркових 

даних висновки переносяться на всю сукупність (наприклад, з вибірки на всю 

партію продукції). 

По-третє, розглянемо застосування теорії ймовірностей у фінансових 

сферах. Явища і події в економіці не можуть бути передбачені зі 

стовідсотковою точністю. Неможливо заздалегідь дізнатися точний обсяг угод 

на фінансовому ринку, оскільки на нього впливає безліч взаємопов’язаних 

економічних чинників. Однак, можна спрогнозувати свою діяльність, якщо 

оцінити приблизні імовірнісні обсяги даної події, використовуючи достовірні 

дані [5, с. 112]. 

У сучасних умовах ринкової економіки, в ситуації, пов’язаній з 

економічними ризиками, максимальний прибуток отримає той, хто зміг не 

тільки розрахувати і помітити всі кредитні ризики, але ще і спрогнозувати і 

мінімізувати їх. У кредитно-грошовій політиці це є головним критерієм 

успішності банку. 
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Якщо банк може проаналізувати всі фінансові показники певного клієнта, 

виявити платоспроможність фірми, він може не тільки активізувати додаткові 

резерви, але і стати більш надійним позичальником. 

У деяких задачах економічного змісту потрібно оцінити певну величину по 

відношенню до середньої характеристиці. Нерівність Маркова в теорії 

ймовірностей дає оцінку ймовірності того, що випадкова величина перевершить 

по модулю фіксовану позитивну константу [5, с. 117]: 

 

,      (2)  

де а >0. 

Інструменти математичної статистики застосовуються не тільки при 

кредитуванні, а й при страхуванні. Як відомо, настання страхового випадку є 

випадковою подією. Тільки використовуючи математичну статистику можна 

провести залежність між величиною страхового внеску та ймовірністю 

настання страхового випадку [2, с. 136].  

Таким чином, теорія ймовірності та математична статистика є тим 

невід’ємним математичним апаратом, який визначає ефективність розрахунків 

та досліджень, допомагає приймати рішення, перевірити достовірність 

отриманих результатів і, в кінцевому підсумку, досягати поставлених цілей. 

Правила теорії ймовірності поширюється на весь фінансовий ринок, 

оскільки його діяльність не є закономірною, її результати досить складно 

прорахувати і передбачити, однак, це можливо зробити, якщо висловити дані 

фінансові події через призму термінів моделей ймовірнісно-статистичного 

аналізу.  
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ФІНАНСОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

Лізинг являє собою найпоширеніший вид оренди у світовій практиці. Він в 

Україні, на превеликий жаль, є молодим видом економічної діяльності, тому не 

має юридичного оформлення в законодавчих законах, як спеціальна 

організаційно-правова форма господарювання. Дивлячись на те, що лізингові 

операції є прибутковими, та заслуговують на увагу суспільства. 

Лізингові операції, як економічні форми функціонування, створена на 

розмежуванні права володіння на актив та права застосування цього активу, і 

несе на собі основи кредиту, оренди та інвестицій. Зважають, що лізинг має 

багато пріоритет у зіставленні з інакшими формами фінансування. Пріоритети 

лізингу, що перераховують в літературі багато в чому дискусійні і того 

зобов’язують деталізованих трактувань із метою їхнього пояснення.  

Дана форма операції має пріоритети для всіх персон лізингових відносин. 

Наприклад, для орендарів лізинг припускає 100-процентне фінансування і не 

зобов’язують до жвавого повернення певної суми боргу. Це зокрема вигідно 

малим позичальникам, котрим неможливо настільки вигідне та хибке 

фінансування за допомогою або позички поновлюваного кредиту, яке 

отримують більш крупні фірми. 

Державна політика, як правило, діє на заохочування і поширення 

лізингових операцій, через те лізинг тривалий час слугує інструментом втілення 

продукту виробництва [1, с.45]. 

Лізинг – вид фінансових послуг, форма кредитування для придбання 

основних засобів фірмами і інших продуктів фізичними та юридичними 

особами. 

Перехід до ринкової економіки поставив перед фірмами ряд проблем, 

головною з яких є: як затвердити себе в умовах зростаючої конкуренції, 

скорочення ринку, збуту через низькі ціни товарів та нездатність виконувати 

фінансові обов’язки, складність пошуку постачальників ресурсів, матеріалів та 

обмеженості грошових коштів [2, с.70]. 

У теперішний час велика кількість українських фірм відчувають нестачу 

коштів в обороті. Вони не можуть відновлювати свої головні фонди, 

впроваджувати успіхи науково-технічного прогресу та змушенні брати кредити.  

Існують багато різних видів кредитування: під заставу цінних паперів, під 

заставу партій товару, нерухомості. Зокрема підприємству при потребі та 

відновлення своїх головних фондів краще брати обладнання в лізинг. При 

цьому економія грошових коштів фірми у порівнянні із звичайним кредитом на 

купівлі головних інструментів доходить до 10% від вартості за весь строк 

лізингу, який становить, зазвичай, від одного року до п’яти років. 
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В даний час економічна ситуація в Україні сприяє лізингу. Форма лізингу 

згладжує неоднаковість між фірмою, у якої немає грошових коштів на 

оновлення, і банком, який знехотя надасть цій фірмі кредит, тому що не має 

достатніх запевнень повернення грошових коштів. Лізингові операції вигідні 

усім суб’єктам: один одержить кредит, який буде виплачуватися поетапно, та 

необхідне устаткування, а інша сторона – запевнення повернення боргу, тому 

що об’єкт лізингу є володіння лізингодавця чи банка, що фінансує лізингову 

операцію, до отримання платежу [3, с.55]. 

Планування дій фірми має бути обраний таким образом, щоб числились всі 

витрати і всі податкові вигоди фірми-лізингоодержувача від використання того 

чи іншого джерела фінансування. Тому нетактовним є уподібнення грошових 

потоків за строк лізингу із грошовими потоками за строк кредиту. У дійсності 

після завершення строків кредитування та лізингу зупиняються витрати фірми 

на послуги джерел фінансування. Проте, якщо при лізингу за строк лізингу 

майно, як закон, абсолютно амортизується за рахунок використання 

коефіцієнта прискорення, тому при купівлі товар за рахунок кредиту після 

завершення кредитного договору в фірмі залишається майно із певною 

залишковою вартістю [4, с.33]. 

Лізингові операції також являють собою одними із способів відновлення 

головних інструментів. Фірму-користувача звільняють від необхідності 

вкладення одноразової суми, а тим часом звільнені суми грошових коштів буде 

можливо використаним на збільшення оборотного капіталу, який піднімає його 

фінансову стійкість. Гроші за оренду, відносять як поточні витрати, що входять 

у вартість товару, і результаті на дану суму зменшується оподатковуваний 

прибуток. Фірма-орендатор замість звичайного гарантійного терміну одержує 

обладнання на весь термін оренди. Виникає можливість швидкого збільшення 

виробничої потужності, упровадження науково-технічного прогресу, що 

спричиняє зростання конкурентоспроможності фірми [1, с.45]. 

Отже, лізингові операції як рішення фінансових прийомів змінює джерела 

довгострокового і короткострокового фінансування. Тому фінансову 

ефективність лізингу порівнюють насамперед з перевагами традиційних джерел 

фінансування інвестицій. Він має економічний сенс, коли економічно вигідний 

і для лізингодавця, і для лізингоотримувача. Налагоджуючи відносини, і у свою 

чергу шляхом залучення в дію режиму прискореної сплати боргу, держава 

може досить продуктивно регулювати інвестиції та лізинг на свою користь. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КВАНТОВОГО КОМП’ЮТЕРА 

ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Компанія Google створила найпотужніший квантовий комп’ютер, який 

може виконувати обчислення за межами можливостей традиційних машин. 

Команда дослідників на чолі з Джоном Мартінісом вперше продемонструвала 

так звану "квантову перевагу". Новина про це вперше прозвучала в кінці 

вересня. Але публікація в науковому журналі Nature з’явилася тільки зараз: 

"Наскільки нам відомо, цей експеримент знаменує собою перше обчислення, 

яке може бути виконане тільки на квантовому процесорі", - йдеться в статті 

Google.  

Суть квантових комп’ютерів полягає в тому, що деякі обчислювальні 

завдання можуть виконуватися експоненціально швидше на квантовому 

процесорі, ніж на класичному процесорі. Основним завданням є створення 

високоточного процесора, здатного запускати квантові алгоритми в 

експоненціально великому обчислювальному просторі. Компанія Google 

повідомляє про використання процесора з програмованими надпровідними 

кубітами для створення квантових станів на 53 кубіти, що відповідає 

обчислювальному простору стану розміром 253 (приблизно 1016). 

Вимірювання з повторних експериментів відбирають отриманий розподіл 

ймовірностей, який ми перевіряємо, використовуючи класичні симуляції. 

Процесору Sycamore потрібно близько 200 секунд, щоб відібрати один 

екземпляр квантового ланцюга мільйон разів - їхні показники в даний час 

вказують, що еквівалентне завдання для найсучаснішого класичного 

суперкомп’ютера займе приблизно 10 000 років. Це різке збільшення швидкості 

порівняно з усіма відомими класичними алгоритмами – це експериментальна 

реалізація квантової переваги для цього конкретного обчислювального 

завдання, що передбачає довгоочікувану обчислювальну парадигму. 

На початку 1980-х Річард Фейнман запропонував, щоб квантовий 

комп’ютер був ефективним інструментом для вирішення проблем фізики та 

хімії, враховуючи, що моделювати великі квантові системи з класичними 

комп’ютерами дорого. Реалізація бачення Фейнмана становить суттєві 

експериментальні та теоретичні проблеми. По-перше, чи може бути розроблена 

квантова система для проведення обчислень у досить великому 

обчислювальному (Гільбертовому) просторі та з достатньо низькою швидкістю 

помилок, щоб забезпечити квантове прискорення? По-друге, чи можемо ми 

сформулювати проблему, яка складна для класичного комп’ютера, але легка 

для квантового комп’ютера? Обчислюючи таку задачу-орієнтир на нашому 

надпровідному кубітному процесорі, ми вирішуємо обидва питання. У нашому 
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експерименті досягнуто квантової переваги, віхи на шляху до 

повномасштабних квантових обчислень. 

Досягаючи цієї віхи, вони показують, що квантове прискорення 

досягається в реальній системі і не перешкоджає жодним прихованим фізичним 

законам. Він також віщує епоху шумних проміжних квантових технологій 

середньої шкали (NISQ). Завдання, яке ми демонструємо, має негайне 

застосування у формуванні підтверджених випадкових чисел (С. Ааронсон, 

рукопис у процесі підготовки); Інші початкові можливості використання цієї 

нової обчислювальної можливості можуть включати оптимізацію, машинне 

навчання, матеріалознавство та хімію. Однак реалізація повної обіцянки 

квантових обчислень (наприклад, використання алгоритму Шора для 

факторингу, наприклад) все ще потребує технічних стрибків для створення 

інженерів-відмовних логічних кубітів. 

Для досягнення квантової переваги компанія зробила ряд технічних 

досягнень, які також прокладають шлях до виправлення помилок. Вони 

розробили швидкі розрахунки з високою точністю, які можна виконати 

одночасно через двовимірний кубітний масив. Вони калібрували та орієнтували 

процесор як на компонентному, так і на системному рівні, використовуючи 

новий потужний інструмент: крос-ентропійний бенчмаркінг. Нарешті, ми 

використали вірність на рівні компонентів, щоб точно передбачити 

продуктивність всієї системи, надалі показавши, що квантова інформація 

поводиться так, як очікувалося, при масштабуванні великих систем. 

У бесіді з FT керівник дослідження IBM Даріо Гіл сказав, що система 

Google представляє собою спеціалізоване апаратне забезпечення, призначене 

для вирішення однієї проблеми, і не відповідає розумінню комп’ютера 

загального призначення, на відміну від власної роботи IBM. 

Крім того, співробітники Google в своїй роботі стверджують, що їх 

процесор може за 200 секунд виконати розрахунки, на які існуючим 

суперкомп’ютерам знадобилося б 10 тис років. Але в IBM запевняють, що їх 

суперкомп’ютер може впоратися з таким завданням всього за 2,5 дня. 

За допомогою квантового комп’ютера, який представила корпорація 

Google, можна виконувати розрахунки набагато швидше і з більшою точністю, 

що у сотні разів полегшує роботу та покращує результати поставлених задач. 

Отже, квантові комп’ютери дозволять зробити економічні розрахунки більш 

ефективними та якісними.  
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АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ЕКОНОМІЦІ НА БАЗІ 

КОНЦЕПЦІЇ ТЕОРІЇ ІГОР 

 

Діяльність будь-яких суб’єктів економіки в наш час передбачає боротьбу з 

невизначеністю, суперечністю, конфліктністю та породженим ними 

економічними ризиком. Це змушує сучасних економістів приділяти значну 

увагу питанням вдосконалення методології аналізу економічних ризиків, їх 

моделювання, оцінювання і управління ними. Одним з найбільш актуальних і 

дієвих методів моделювання економічного ризику є використання теорії ігор. 

Особливі риси сучасної економіки формують певні умови функціонування 

економічних систем. Негативними наслідками цих умов є такі явища як 

нестабільність економічного середовища, брак або взагалі відсутність 

інформації, її спотворення та викривлення, з метою набуття конкурентних 

переваг. Зазначені вище особливості сучасної економіки та зміст прийняття 

управлінських рішень потребують від економічних суб’єктів постійного 

вдосконалення системи аналізу і методів дослідження ризику. 

У розвиток і поширення теорії ігор помітний внесок зробили наступні 

дослідники: Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн [6], М. Д. Медников, 

В. В. Глухов [1], М. Грант [2] , К. Монте [4], Е. Мулен [5] , А. В. Крушевський 

[3] та багато інших. 

Теорія ігор є однією з найбільш молодих економічних і математичних 

дисциплін. Датою її виникнення є 1944 рік ‒ вихід в світ монографії Неймана і 

Моргенштерна «Теорія ігор та економічної поведінки». Проте, за останні 

десятиліття теорія ігор стала ефективним методом аналізу взаємодії обмеженої 

кількості суб’єктів, що стали учасниками гри чи просто гравцями. Вона дає 

можливість економічним системам визначити стратегію боротьби з 

конкурентами і мінімізувати ризики. Окрім цього, вивчення ризикових ситуацій 

за методами теорії ігор змушує підприємця аналізувати всі можливі варіанти 

розвитку як своїх дій, так і тактики партнерів та конкурентів [5, с. 114]. 

https://www.coursera.org/learn/kvantovyyevychisleniya


113 

Як зазначив М. Гранта за останні роки теорія ігор зчинила справжню 

революцію в мікроекономічному аналізі й зробила величезний внесок в інші 

області стратегічного управління [2, с. 560]. 

Теорія ігор ‒ це теорія, що висуває індивідуальні раціональні рішення, що 

приймаються за умовами обмеженої кількості інформації щодо результатів цих 

рішень. Вона досліджує взаємозв’язок індивідуальних рішень при певних 

припущеннях, які стосуються діяльності економічних систем в умовах ризику, 

зовнішніх умов довкілля, кооперативної або некооперативної поведінки інших 

суб’єктів. На відміну від традиційної макроекономічної, що пропонує 

вирішення питань лише в умовах визначеності. 

З метою усунення труднощів, що виникають в процесі аналізу конфліктних 

ситуацій через наявність великої кількості несуттєвих факторів, будується 

спрощена модель даної ситуації, що називається грою. Сторони, які беруть 

безпосередню участь у конфлікті ‒ її гравці, результат конфлікту ‒ виграш. 

Правилами гри називають перелік прав та обов’язків гравців, ходом ‒ вибір 

гравцем однієї з запропонованих правилами гри дій. Хід може бути особистим 

(свідомо обраним гравцем) або ж випадковим ( не залежним від волі учасника 

конфлікту). 

Усі можливі варіації розвитку гри зводяться в платіжну матрицю (табл. 1), 

рядки якої відповідають стратегіям гравця А, стовпці ‒ стратегіям гравця Б, а qij 

називають ціною гри [1, с. 528]. 

 

Таблиця 1 – Платіжна матриця 
 Б1 Б2 …. Бn αi 

А1 q11 q12 …. q1n α1 

А2 q21 q22 …. q2n α2 

…. …. …. …. …. …. 

Аm qm1 qm2 …. qmn αi 

βi β1 β2 …. βn  

 

Внаслідок того, що основна мета теорії ігор полягає в виробленні 

рекомендацій для різної поведінки гравців під час конфлікту, тобто в виборі 

оптимальної стратегії кожного з них необхідно вивчити і проаналізувати усі 

можливі дії гравця Б. що зводять до мінімуму можливість виграшу гравця А. 

В платіжній матриці кожному рядку буде відповідати своє значення 

αi = min qij. Виграшною для гравця А є стратегія, коли для αi звертається в 

максимум, тобто 

 

α = max αi, або α = max min αij, 

 

де α ‒ максимінний (масимін), а відповідна йому стратегія ‒ максиміна. В 

разі вибору максимінної стратегії будь-яка поведінка гравця Б буде виграшною. 

Аналогічним методом знаходиться мінімальний виграш або мінімакс: 

 

β= min max qij. 
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А за умови α = β=С визначається чиста ціна гри або седлова крапка. 

Седлова крапка ‒ це пара чистих стратегій відповідно гравців А і Б , при яких 

досягається рівність α = β=С. Це означає, що у разі, якщо один з гравців 

дотримується стратегії, що відповідає седловій крапці, то в іншого гравця немає 

варіантів крім того, щоб дотримуватися стратегії, відповідній седловій 

крапці [3]. 

План дій, який забезпечує учасникові максимальну корисність незалежно 

від дій іншого учасника називається домінуючою стратегією. Кількість 

стратегій у кожного гравця може бути кінцевою і нескінченною, залежно від 

цього ігри підрозділяються на кінцеві й нескінченні. 

Розглядаючи базові задачі теорії ігор можна виділити задачі використання 

математичного апарату при формуванні майбутніх стратегій: 

 прийняття рішень стосовно економічної діяльності; 

 прийняття рішень в умовах невизначеності; 

 вибір оптимальної стратегії; 

 розроблення рекомендацій стосовно майбутніх стратегій; 

 структурувати стратегічні рішення; 

 ідентифікація гравців [4, с. 200]. 

Отже, визначення понятійного апарату та базових задач використання 

інструменту теорії ігор у прогнозуванні розвитку діяльності дасть змогу 

сформувати процедуру прикладного застосування теорії ігор при розробці 

стратегії підприємства. 

Однією із найбільших переваг теорії ігор є те, що вона дає можливість 

аналізувати діяльність підприємства не лише в чітко встановленому і 

визначеному середовищі, а також дозволяє вивчати їх функціонування в умовах 

невизначеності та непередбачуваності, що, враховуючи розвиток конкурентної 

боротьби, є дуже актуальним в сучасній економіці. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО 

АНАЛІЗУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Продуктивне ведення сучасного підприємства, управління багатьма 

явищами та їх аналіз сьогодні важко уявити, не використовуючи сучасні методи 

eкoномiкo-мaтeмaтичнoгo моделювання тa eкoнoмiчнoгo і cтaтиcтичнoгo 

аналізу. Кожен з цих процесів піддається впливу великої кількості факторів. 

Оцінка їх дії здійснюється методами статистики, в основі яких лежить побудова 

і аналіз певної математичної моделі.[2, с.216] 

В разі великої кількості факторів впливу доцільне використання методів 

множинного кореляційно-регресійного аналізу. Вони дають можливість 

вивчити та оцінити щільність впливу зв’язків факторів, що утворюють модель, і 

встановити теперішні закономірності функціонування і майбутні тенденції 

розвитку досліджуваної ознаки. 

Дослідження теми використання методу кореляційно-регресійного аналізу 

набуває дедалі більшої популярності серед вітчизняних і зарубіжних науковців: 

Головач А. В., Головач Н. А., Кравець О. С., Опря А. Т., Бойко Л. О та багато 

інших. 

На сьогодні в більшості явищ між факторними (тими, що здійснюють 

вплив) та залежними (тими, на які здійснюється вплив) показниками існують 

стохастичні зв’язки [1]. 

Найважливішою метою створення кореляційно-регресійної моделі та її 

аналізу є вивчення і дослідження статистичних даних з метою оцінки 

математичної залежності між описуваними ознаками, а також з’ясування 

щільності їх взаємозв’язку [3,с.472]. 
Методика здійснення аналізу на основі тренду застосовується, якщо 

потрібно з’ясувати загальну тенденцію до змін. В таких випадках майбутній 

прогноз значень результативних показників ґрунтується на динаміці його 

значень у минулих періодах. Для цього використовується кореляційно-

регресійний аналіз, що дає можливість переходу від функціонального зв’язку 

факторів та залежною величиною до ймовірнісної залежності [4,с.127]. 

Для наочного спостереження ефективності кореляційно-регресійного 

методу аналізу розглянемо конкретний приклад дослідження показників заводу 

«Зоря». 

З метою найбільш точного аналізу функціонування підприємства 

проводиться регресійний аналіз впливу факторних результуючих змінних на 

залежну. В якості залежної змінної використовується показник чистого доходу, 

що найяскравіше показує ефективність діяльності підприємства. Показники, які 

досліджуються фіксуються в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Параметри регресійної моделі  

 

Рівняння регресії багатофакторної регресійної моделі має такий загальний 

вигляд: 

 
 

З метою визначення коефіцієнтів регресійної моделі аналізуємо вибірку 

показників виробництва (табл.2). 

 

Таблиця 2 – Значення параметрів регресійної моделі 
№ Чистий дохід 

(тис.грн) 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (тис.грн) 

Рентабельність 

активів 

Коефіцієнт автономії 

1 40200 39120 0,055 0,560 

2 38450 36300 0,065 0,450 

3 41150 40250 0,106 0,390 

4 36269 34550 0,089 0,480 

5 51350 49880 0,069 0,960 

6 52500 49950 0,048 0,780 

7 53900 52120 0,062 0,570 

8 54919 53915 0,078 0,390 

9 55200 23760 0,049 0,290 

10 57150 52130 0,064 0,780 

 

Виконуючи певні математичні перетворення, статистичні функції і аналіз 

даних, отримаємо пропорційний розподіл міри якості за залежними 

показниками на основі підсумків діяльності підприємства. Дані обчислення 

набагато зручніше використовувати в програмі Excel, це не викликає жодних 

труднощів і мінімізує похибку через відсутність людського фактору в 

розрахунках. Вивчення коефіцієнтів регресії дає можливість визначити ступінь 

впливу результуючих показників на залежну змінну. 

За результатами аналізу з’ясовуємо, що найбільшу вазу має показник 

собівартості реалізованої продукції а=0,4531. Записується рівняння регресійно-

кореляційної моделі: 
 

 
Від’ємний знак поряд з показником коефіцієнта автономності показує, що 

його збільшення призводить до зниження результативного показника ‒ чистого 

доходу.  

№ Показник Один.виміру 

Х1 Собівартість реалізованої продукції тис.грн. 

Х2 Рентабельність активів % 

Х3 Коефіцієнт автономії  

Y Чистий дохід (виручка від реалізації 

продукції) 

тис.грн. 
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Розраховані коефіцієнт множинної кореляції та значення залишкової 

дисперсії показують тісноту зв’язку залежного показника з результуючими, 

тобто характеризують якість вибору рівня регресії. В нашому випадку 

R=0,7714, а показники остаточної дисперсії факторів дорівнюють, відповідно, 

0,5950. На основі значень отриманих результатів робимо висновок, що наша 

модель адекватна і правильно підібрана.  

Аналіз обрахованих даних дає можливість зробити висновок, що найбільш 

впливовішим фактором є собівартість реалізованої продукції.  

Для оцінки значущості отриманих коефіцієнтів регресії використовується 

критерій t. В нашому випадку значення цього критерію для відповідних 

показників складає:  

t1=1,92 ;t2= - 2,11 ;t3= - 0,56 

 

З урахуванням того, що табличне значення яке, дорівнює 3,72, не 

перевищує розрахункові для другого показника, можемо зробити висновок, що 

коефіцієнти моделі при даних змінних значущі [5, c.17-30]. 

Таким чином, отримані результати моделювання дозволяють не тільки 

спрогнозувати загальні показники оцінки його діяльності, а й визначити 

розвиток підприємства у майбутньому. А також з’ясувати хід розвитку деяких 

економічних явищ, проаналізувати їх процес, виявити впливовість окремих 

результуючих факторів і спланувати подальший розвиток дій.  

Отож, в підсумку досліджень отримуємо, що рівень значущості правильно 

побудованої кореляційно-регресійної моделі в діяльності будь-якого 

підприємства, чи в процесі перебігу певного явища (не обов’язково 

економічного) досить високий, через можливість прогнозування їх ефективного 

подальшого розвитку і адекватного аналізу зв’язків між факторами та 

досліджуваним результатом. 
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ПРИХОВАНИЙ ЗМІСТ ТА СИМІОТИКА ГРОШОВИХ ЗНАКІВ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 

Знаки та символи є єдиною універсальною мовою, яка супроводжує 

людство протягом всієї його історії. Завдяки їм розвиваються науки, 

формуються громади, держави, виготовляються і продаються товари. Не 

останню роль системи символів відіграють у формуванні і оформленні 

грошових знаків багатьох високорозвинених країн світу. 

Гроші є одним з найважливіших аспектів людського життя, який здійснює 

вагомий вплив на всі сфери діяльності людства, часто деформує уявлення про 

цінності, а також є причиною багатьох соціальних колізій. Вище перераховані 

функціональні особливості грошей спричинені їх абстрактною природою і 

прихованою семіотикою, що нині є дуже актуальною темою для дослідження 

багатьох вчених [2, с. 86]. 

Вивчення семіотики грошей проводили в переважній більшості вчені 

Німеччини, Австрії, Франції та Америки, а саме Х. Віннерлід [4], 

Е. Бенвеніст [2], К. Бессі [1], Ф. А. Хайек, А. Черч [3] і багато інших відомих 

вчених усього світу  

Суть питання полягає в тому, що економісти свідомо застосовують 

семіотику для вивчення комунікативних властивостей цін, ринків, грошей та 

суспільства в цілому. Безперечно існують важливі зв’язки між знаковими 

системами та грошовим обігом, які на сьогодні важко дослідити, але 

неможливо не брати до уваги. Найбільш очевидні спільні риси ‒ це символічні 

системи, які слугують для передачі соціальних знань між людьми і 

поколіннями [4, с. 68]. 

Грошова одиниця однієї з найбільш розвинених країн світу ‒ США, 

оповита багатьма припущеннями та легендами щодо прихованого символізму її 

оформлення. Долар давно став одним з найяскравіших прикладів використання 

символів на банкнотах, це явище спостерігається не однократно, на багатьох 

купюрах країни [5, с. 56]. 

 

Рисунок 1 – Купюра номіналом 1 долар  
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Наприклад, розглядаючи купюру в 1$ важко не звернути увагу на піраміду 

з вершиною представлену оком, білоголового орла з оливками та стрілами, 

також можна помітити багато дрібних, на перший погляд не суттєвих, 

деталей (рис. 1). 

Існують офіційні пояснення обох символів. Американські історики 

зазначають, що зображення орла і піраміди, це всього лише дві сторони Великої 

печатки, яка є національним символом США: орел символізує мир, але і, 

безпосередньо, бойову готовність (стріли), а піраміда є символом штатів, які 

первинно сформували США [1, с. 18]. 

Проте серед версій оформлення купюри вагоме місце займає 

конспірологічна, що дає детальне пояснення кожному найдрібнішому символу 

долара. На лицьовій стороні печатки зображено орла, що в своїй правій лапі 

тримає стріли, а в лівій оливкове гілля, до того ж кількість листочків і оливок 

дорівнює 13, що збігаються з кількістю перших штатів Союзу, проте 

конспірологи вже в цьому вбачають масонське число, пояснюючи це тим, що 

до 1782 року, коли було затверджено емблему, штатів налічувалось 14. Над 

орлом зображено ореол зірок, кількість яких, знову ж таки, становить 13, при 

цьому вони формують зорю Давида. 

Зворотна сторона печатки, яка зображена на банкноті зліва від номіналу, 

викликала набагато більше питань і суперечок. В її центрі знаходиться зрізана 

піраміда, на вершині якої знаходиться око. Деякі конспірологи впевненні, що 

воно належить божеству Бафомету, хоча «Всевидюче око» з ХVII століття було 

досить розповсюдженим символом іконографії, і обґрунтування такого 

зображення міститься в Біблії [3, с. 360]. 

Масони прийняли цей символ як нагадування про всепроникаючий погляд 

божественного створіння лише в 1797 році, тобто через 15 років після 

затвердження національної емблеми. Піраміду вінчає надпис Annuit Coeptis, 

який не має ні статі, ні часу, тому може перекладатися по-різному, як «наші 

починання благословенні», так і «він (Бог) благословив наші починання». 

Латинська фраза під пірамідами ‒ Novus Ordo Seclorum означає «новий 

порядок століть», але прибічники масонської теорії трактують її як «новий 

світовий порядок». Власне, піраміда в їх розумінні саме і символізує цей новий 

порядок, який почався з приходом нової американської ери. 

Ця ера починається з дати, позначеної в основі піраміди римськими 

цифрами ‒ MDCCLXXVI, тобто 1776 рік, тоді Америка стала незалежною. Але 

в цьому конспірологи бачать ознаки світової змови. Якщо розділити дев’ять 

латинських букв по трійкам (тобто М ‒ 1000 D ‒ 500 С ‒ 100; С ‒ 100 L ‒ 50 X ‒ 

10; і X ‒ 10 V ‒ 5 I ‒ 1), і розмістити їх в вершинах трикутників так, щоб перша 

літера в кожній трійці виявилась на вершині (тобто 1000, 100 і 10), то числа, що 

виявились в основі дадуть містичне число 666 (500+100, 50+10 і 5+1). 

В енциклопедії Американського фольклору під редакцією К. Фі і Д. Вебба 

2016 року можна прочитати легенду про привида, іменованого котом-демоном 

або диявольським котом, котрий проживає чи іноді відвідує урядові будівлі 

Вашингтона. Легенда має історичні корені, що йдуть в початок 19-го століття, 
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коли для природної боротьби з пацюками в тунелі, що з’єднують урядові 

будівлі, були випущені коти. За легендою один з них залишився там назавжди, і 

з тих пір привид іноді нібито з’являється перед виборами президента США. 

Цей цікавий персонаж по незрозумілим причинам є невід’ємною частиною 

історії країни, в якій символи займають важливе місце. Фольклорний 

демонічний кіт Білого Дому нарівні з видатними історичними постатями зайняв 

своє маленьке місце на грошових знаках США. Розглядаючи купюру 20 доларів 

1993 року, можна розгледіти легендарну тварину, що прогулюється по даху 

(рис. 2). 

Рисунок 2 – Купюра в 20 доларів 1993 року 

 

Отже, аналізуючи вищезазначену символіку грошових знаків і вивчаючи 

розвиток економіки США, можна провести паралель між цими двома явищами. 

Ознайомившись з вищезазначеною інформацією, варто підтвердити її важливе 

місце в розвитку економіки, адже, символи є непомітною, але вагомою 

частиною життя, вони здійснюють вплив на підсвідомість людей, турбують їх 

приховані бажання і страхи, тим самим диктуючи правила поведінки. Науковці 

не можуть довести щільності зв’язку між семіотикою та економікою. Проте, 

враховуючи те, що жодна країна світу не приділяє такої уваги зовнішньому 

оформленню своєї валюти та її символізму як США, не можна недооцінювати 

цей фактор в прогнозуванні майбутнього розвитку або занепаду економіки. 
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
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науковий керівник – Копняк К.В., старший викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ОБМІНУ 

ДОКУМЕНТАМИ «FlyDoc» та «СОТА» 

 

Документ – це засіб для перетворення інформації у певні знання тих, хто їх 

потребує, і хто віддалений від них у часі та просторі. Документи 

використовуються в різних галузях діяльності суспільства та знань, практично у 

всіх сферах життя. 

Документообіг – це рух службових документів з часу їх створення або 

одержання суб’єктом документаційного забезпечення управління до часу 

завершення виконання, надсилання або знищення [1]. 

У наш час створено безліч систем, які спрощують роботу з документами. В 

Україні широкого розповсюдження набули такі системи, як FlyDoc, COTA, 

M.E.Doc, FREDO ДокМен тощо. Докладніше розглянемо та порівняємо перші 

дві системи. Обидві системи розроблені українського IT-компанією Linkos 

Group. FlyDoc – це сервіс, який використовується для обміну інформацією та 

даними, що мають юридичну силу. СОТА – це веб-сервіс для подання звітності 

в контролюючі органи та роботи з документами в електронному вигляді. 

Саме ці сервіси значно підвищують ефективність бізнесу за рахунок 

роботи в єдиній системі автоматизації бізнесу (табл. 1).  

Таблиця 1 – Основні можливості сервісів FlyDoc та COTA* 
FlyDoc COTA 

Створення, підписання, відправка, 

отримання, узгодження і відхилення 

електронних документів 

Створення, підписання кваліфікованим 

електронним підписом та відправка звітності 

Автоматичне отримання електронних 

документів 

Автоматична звірка електронних документів, які 

побудовані на основі первинних документів 

Обмін з контрагентами електронними 

документами, які створені в системі 

«1С: Підприємство» 

Дозволяє працювати в єдиному інформаційному 

просторі всім структурам компанії, що 

прискорює затвердження документів 

Відтворення факсиміле на електронних 

документах 

Легко подавати запити до Єдиного реєстру 

податкових накладних 

Єдиний стандарт обміну документами та 

підтримка форматів .xml, .pdf, підтримка 

вкладених документів 

Безпечна робота з документами, запобігає 

несанкціонованому користуванню інформації 

* Сформовано на основі джерел [2], [3], [4], [5]. 
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Сервіси дозволяють заощадити кошти і час, зменшити кількість помилок 

при ручному введені інформації, позбутися від необхідності друкувати та 

відправляти/отримувати поштою паперові копії бухгалтерських документів 

своїм контрагентам (замовникам). 

FlyDoc та COTA та декілька іншим систем дозволяють обмін документами 

через платформу ПТАХ [2]. Фактично Flydoc – це спеціальний модуль для 

обміну електронними документами з контрагентами безпосередньо в обліковій 

системі «1С: Підприємство» без встановлення додаткового програмного 

забезпечення. СОТА – це веб-сервіс, що дозволяє подавати звітність та вести 

обмін електронними документами онлайн. 

Головні переваги зазначених програм наведені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Головні переваги програм FlyDoc та СОТА* 
FlyDoc COTA 

Зручний інтерфейс Для роботи з програмою достатньо 

базових навичок користування ПК, а для 

реєстрації потрібно лише ввести номер 

телефону 

Обмін документами з будь-яким клієнтом, що 

використовує платформу ПТАХ 

Завжди оновлені, актуальні бланки 

звітності 

Змінна система налаштування прав доступу Мобільність системи дає змогу 

користуватись нею з будь-якого місця та в 

зручний час 

Документи в електронному архіві не 

загубляться та завжди доступні 

Програма не вимагає особливих 

налаштувань для ПК, тому програма 

заощаджує кошти 

* Сформовано на основі джерел [2], [3], [4], [5]. 

 

Описаними системами можуть користуватися усі галузі українського 

бізнесу. Обидва рішення є недорогими, а тому можуть використовуватись 

навіть малими підприємствами та фізичними особами – підприємцями. Вони 

фактично доповнюють одна одну, а тому можуть використовуватися в 

комплексі. Обидві системи підтримують обмін документами он-лайн та можуть 

бути інтегровані з платформами «1С: Підприємство» та M.E.Doc, що є 

важливим, тому що ні для кого не секрет, що зазначене програмне забезпечення 

залишається панівним на ринку програмного забезпечення для комплексної 

автоматизації господарської діяльності сучасних українських підприємств та 

організацій та подачі електронної звітності. 
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КЛЮЧОВА РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Одна з провідних концепцій еволюції бізнесу та управління ґрунтується на 

системі реінжинірингу бізнес-процесів (РБП), створеній в 90-х роках XX 

сторіччя і прийнятій на озброєння багатьма провідними компаніями світу. 

Основоположником терміну «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. За 

його визначенням, реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення дійсного 

поліпшення якості функціонування. РБП застосовується за необхідності 

кардинальних змін, що передбачає створення абсолютно нових, результативних 

бізнес-процесів на підприємстві без урахування їх старої організації [1]. 

Визначення РБП містять в собі три ключові характеристики: «істотне 

поліпшення», «радикальне перепроектування» та «бізнес-процес». Саме 

обґрунтування ключових слів приводить до розуміння ідеї реінжинірингу [2]. 

Під істотним поліпшенням розуміють не просто покращення певних 

показників функціонування підприємства або збільшення результативності 

роботи окремої сфери організації на визначений відсоток. Це високоякісний 

перехід до нового рівня ефективності бізнесу.  

Радикальне перетворення означає звернення до «коріння речей», а саме, 

реінжиніринг – не поліпшення існуючого стану процесів та явищ, не 

проведення косметичних заходів та часткових змін. Це відмова від того, що 

було раніше, нова візія того, як виробнича політика повинна формуватися та 

реалізовуватися.  

Третє першорядне слово у визначенні – «бізнес-процес», під яким 

розуміють групу взаємопов’язаних завдань, що разом продукують цінність для 

споживача товару чи послуги. Клієнта не цікавить спосіб організації діяльності 

економіко-виробничої одиниці – йому важлива тільки та «корисність», яку він 

одержує у вигляді товарів і послуг компанії. Проте процеси є першоосновою 

організації, засобом створення цінності для споживачів. 

https://portal.1c.eu/applications/77
https://sota-buh.com.ua/
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Виникнення технології реінжинірингу бізнес-процесів стало можливим 

завдяки сучасним досягненням цифрових технологій, які сполучають учасників 

бізнес-процесів в єдині технологічні ланцюжки швидше та надійніше порівняно 

з традиційними організаційними методами контролю та узгодження. Суть зміни 

правил організації управління з використанням модерних інформаційних 

технологій представлений в таблиці. 

 

Таблиця 1 – Правила організації управління [3] 

Попереднє правило Цифрова технологія Нове правило 

Інформація може 

появитися в один час, 

в одному місці 

Розподілені бази 

даних 

Інформація може появитися 

одночасно в тих місцях, де 

вона необхідна 

Складну роботу 

можуть виконувати 

тільки експерти 

Експертні мережі Роботу експерта може 

виконувати фахівець із 

загальних питань 

Усі рішення 

приймають 

менеджери 

Засоби підтримки 

прийняття рішень 

Прийняття рішень стає 

частиною роботи кожного 

робітника 

Плани робіт 

переглядаються та 

корегуються 

періодично 

Високопродуктивні 

комп’ютери 

Плани переглядаються та 

корегуються оперативно, по 

мірі необхідності 

 

Узагальнимо типові особливості використання сучасних цифрових 

технологій [3, 4]: 

Автоматизовані робочі місця на основі використання персональних 

комп’ютерів або ж віртуальні кабінети завдяки вжитку смартфонів дозволяють 

об’єднувати різні функції працівників. Як наслідок змінюється характер роботи 

фахівців підприємства, діяльність виконавців бізнес-процесів зміщується в 

інформаційну сферу. Так, робітник отримує практичну відомість з 

інформаційної системи, самостійно створює інформаційні повідомлення, все 

більше рішень приймає самостійно. 

Розподілені бази даних в локальних обчислювальних мережах з 

використанням архітектури «клієнт-сервер», цифрові інструменти 

уможливлюють інтегрування функцій різних співробітників. Працівники 

організації обмінюються інформацією через інтегровану базу даних, в якій усі 

зміни показуються в реальному часі та стають зрозумілими одночасно для всіх 

стейкхолдерів. 

Системи управління робочими потоками (workflow) дозволяють швидко 

зв’язувати операції виконавців з різних підрозділів всередині підприємства та 

програмні продукти в постійні бізнес-процеси, які перевіряються керівництвом 

підприємства. Системи workflow ґрунтуються на застосуванні спеціального 

програмного забезпечення для організації групової роботи в локальних 

обчислювальних мережах. Такі системи включають засоби електронного 
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обміну повідомленнями та маршрутизації, які дозволяють об’єднувати 

безпосередній обмін результатами роботи між учасниками бізнес-процесу, 

моніторинг виконання бізнес-процесу керівником підприємства, та 

впроваджувати роботу виконавців із завершення виконання автоматичних 

процедур. 

Глобальні обчислювальні мережі з використанням Інтернет та Інтранет, 

стандартів електронного обміну даними (EDI – electronic data interchange) та 

компонентної технології програмних інтерфейсів забезпечують більшу 

децентралізацію управління у великих корпораціях, об’єднання незалежних 

підприємств, які приймають участь в загальних бізнес-процесах у консорціуми 

та віртуальні корпорації. 

Отож, застосування сучасних цифрових технологій та інструментів в 

менеджменті визначають метаморфозу підприємств щодо організаційної 

структури, організації процесів, управління та міжорганізаційних взаємодій. 

На нашу думку, актуальність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів 

як високоефективного засобу управління зростає. Це зумовлено тим, що сучасні 

економіко-виробничі одиниці працюють в умовах трансформації самої 

економіки. Організації вимушені шукати та застосовувати такі адекватні засоби 

управління, які допоможуть йому адаптуватись до новочасних ринкових умов. 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це та технологія управління, яка здатна 

допомогти кожному підприємству. Якщо керівництво підприємства має на меті 

значне збільшення показників ефективності діяльності, в тому числі і в 

напрямку моделі «anything-as-a-service», спроможне при цьому здійснити 

кардинальну перебудову своїх бізнес-процесів, то тоді на такому підприємстві 

доцільно впроваджувати реінжиніринг. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Процес створення інформаційної системи (ІС) в економічному об’єкті 

спрямований на вдосконалення економічної інформації, що передбачає 

створення та впровадження комплексного розв’язання економічних задач. 

Сучасний керівник повинен володіти знаннями методичних основ 

створення ІС, щоб ефективно управляти організацією. Причому знання 

методичних основ створення та використання ІС тісно пов’язано з розвитком та 

вдосконаленням управлінських процесів. 

Мета створення інформаційних систем – у гранично короткі терміни 

створити систему обробки даних, яка має задані споживчі якості. До них 

належать: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, 

адаптивна надійність, економічна ефективність. Створення інформаційної 

системи передбачає частковий чи повний перегляд методів і засобів 

функціонування інформаційної системи економічного об’єкта і виконання 

таких завдань. 

1. Виявлення суттєвих характеристик економічного об’єкта. 

2. Створення математичних і фізичних моделей досліджуваної системи та 

її елементів. 

3. Встановлення умов взаємодії людини та комплексу технічних засобів. 

4. Детальна розробка окремих проектних рішень. 

5. Аналіз проектних рішень, практична апробація та впровадження. 

Із цього випливає, що згідно з нормативними документами під час 

створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) потрібно керуватися 

принципами системності, розвитку, сумісності, стандартизації та 

ефективності[1]: 

Принцип системності. Потрібно встановити такі зв’язки між структурними 

елементами системи, які забезпечували б її сумісність і взаємодію з іншими 

системами. Тобто всі зв’язки, елементи, функції та проблеми управління й 

діяльності системи оподаткування мають розглядатися як єдине ціле. 

Принцип розвитку (відкритості). Автоматизована інформаційна система 

(АІС) повинна створюватися з урахуванням можливості поповнення й 

оновлення її функцій та складу без порушення функціонування АІС. 

Принцип стандартизації. Під час створення систем має бути раціонально 

застосовано типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, проектні рішення, 

пакети прикладних програм тощо. Принцип ефективності. Досягнення 

раціонального співвідношення між витратами на створення АІС та кінцевим 

результатом. 
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Дотримуватися цих принципів потрібно, виконуючи роботи на всіх стадіях 

створення і функціонування АІС, тобто протягом усього життєвого циклу. 

Життєвий цикл АІС дає можливість виокремити чотири основні стадії: 

передпроектну; проектну; введення в дію та функціонування. Кожна стадія 

проектування поділяється на ряд етапів і передбачає складання документації, 

яка відображає результати роботи. 

Основні роботи, які виконуються на стадіях та етапах проектування[2]: 

І стадія – передпроектне обстеження: 

1-й етап – зібрання матеріалів для проектування — формування вимог, 

вивчення об’єкта проектування, розроблення та вибір варіанта концепції 

системи; 

2-й етап – аналіз матеріалів і формування документації — створення й 

затвердження техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання на 

проектування системи на основі аналізу матеріалів обстеження, зібраних на 

першому етапі. 

ІІ стадія – проектування: 

1-й етап – технічне проектування, коли ведеться пошук раціональних 

проектних рішень по всіх аспектах розроблення, створюються й описуються всі 

компоненти системи, а результати роботи відображаються в технічному 

проекті; 

2-й етап – робоче проектування, у процесі якого здійснюється розроблення 

й доведення програм, коригування структур бази даних, складання 

документації на постачання, установлення технічних засобів та інструкцій їх 

експлуатації, підготовка для кожного користувача системи інструктивного 

матеріалу, що оформляється у вигляді посадових інструкцій спеціалістам, які 

виконуватимуть свої професійні функції з використанням технічних засобів 

управління. 

ІІІ стадія – введення системи в дію: 

1-й етап – підготовка до введення — установлення та введення в 

експлуатацію технічних засобів, завантаження баз даних і попередні 

випробовування програм, навчання персоналу; 

2-й етап – проведення попередніх випробувань для всіх компонентів 

системи перед здачею в експлуатацію, навчання персоналу; 

3-й етап – уведення в експлуатацію; 

ІV стадія – промислова експлуатація — функціонування системи, що 

охоплює супроводження програмних засобів і всього проекту, оперативне 

обслуговування та адміністрування баз даних. 

Треба звернути увагу, що головна особливість розробки АІС полягає в 

концентрації складності на стадіях передпроектного обстеження та 

проектування і відносно невисокої складності та трудомісткості наступних 

етапів.  
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В 

ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Проблеми правового регулювання електронного документообігу 

набувають у даний час все більшої актуальності у зв’язку з цифровізацією та 

діджиталізацією майже усіх сфер суспільно-виробничої діяльності. Сьогодні в 

Україні підприємства, установи та організації переходять на безпаперову 

технологію подання бухгалтерської та податкової звітності через мережу 

Інтернет.  

Електронний документообіг ефективніший за традиційний за рахунок того, 

що він легше піддається оптимізації. Витрати на введення електронного 

документообігу окупаються не тільки за рахунок підвищення швидкості обміну 

інформацією та скорочення витрат на зберігання паперів, але і зменшенням 

кількості співробітників, зайнятих роботою з документами, відсутністю 

серйозних витрат на перебудову документообігу внаслідок розвитку 

міжнародних відносин. 

Однак електронний документообіг має і недоліки. Основний недолік, який 

приписують електронному способу обміну даними, – можливість втратити 

інформацію. Дійсно, рівень розвитку апаратного і програмного забезпечення в 

даний час ще не здатний забезпечити абсолютну надійність зберігання і 

передачі інформації в електронному вигляді. Однак навіть найпростіші 

запобіжні заходи здатні підняти надійність електронного документообігу до 

цілком прийнятного рівня.  

Електронний документообіг – це високотехнологічний і прогресивний 

підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади. 

Функції системи електронного документообігу в інформаційному забезпеченні 

системи управління: підвищення якості підготовки документів; посилання 

виконавської дисципліни; прискорення обміну інформації між організаціями; 

спрощення процедури прийняття рішень; скорочення кількості помилок і 

зловживань при роботі з громадянами і організаціями [1]. 

Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ 

інформації для пошуку прихованих закономірностей у великих масивах даних 

дозволить систематизувати і поєднати інформацію, що полегшує її аналіз і 

складання звітів. Це дозволить приймати більш ефективні рішення і дії, що 
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базуються на відповідних технологіях отримання інформації з бази даних. Усе 

це можливе тільки в системі управління, побудованій на основі електронного 

документообігу. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес 

управління знаннями, вони створюють основу рішень, що забезпечують 

автоматизований і централізований обмін даними, і дають можливість отримати 

лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел. 

Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти 

створенню нової організаційної культури в органах державної влади, зробивши 

роботу державних службовців більш легкою, цікавою і значущою. 

Інформаційні технології дозволять державним службовцям працювати не 

тільки над виконанням внутрішньовідомчих завдань, але і спільними зусиллями 

вирішувати ширший спектр державних проблем. Інформаційні технології 

зможуть стати каталізатором, завдяки якому органи влади перейдуть на новий 

рівень взаємовідносин з населенням [1]. 

На сьогодні в Україні флагманом впровадження систем електронного 

документообігу на практиці є установи та організації сфери державного 

управління. Це пояснюється, в першу чергу, реалізацією державної 

інформаційної політики України у сфері інформатизації діяльності органів 

державної влади. Значно повільніше відбувається автоматизація 

документообігу у сферах виробництва та надання послуг, де інформатизація 

бізнес-процесів зводиться в основному до автоматизації фінансової діяльності 

підприємства, управління виробництвом, оперативного та складського обліку, 

взаємодії з клієнтами, управління продажами, кадрового обліку тощо, 

залишаючи на одному з останніх місць автоматизацію саме діловодних 

процесів [2, с. 58]. 

Упровадження електронного документообігу в органи державної влади 

вимагає [3]: 

 наявності засобів обчислювальної техніки, адекватних за 

продуктивністю впровадженому програмному забезпеченню 

електронного документообігу; 

 оснащеності персональними комп’ютерами всіх працівників органу 

влади, які працюють з документами; 

 автоматизованої системи діловодства, яка використовує програмне 

забезпечення, що допускає перехід до електронного документообігу.  

Після розгортання електронного документообігу всі службовці, які з тих 

чи інших причин не мають постійного доступу до електронних документів за 

допомогою засобів обчислювальної техніки, фактично перестають брати будь-

яку участь у роботі органу влади. Усі службовці, до яких документи будуть 

надходити в неелектронному вигляді, зможуть з ними лише ознайомитися і 

будь-яка участь у роботі над документами автоматично буде вимагати 

наявності персонального засобу обчислювальної техніки, що має доступ до 

системи електронного документообігу. 

Застосування систем електронного документування та цифрових 

технологій у державному управлінні обумовлює якісно новий рівень суспільної 
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взаємодії, дозволяє оперативніше й ефективніше виконувати управлінські 

функції з обслуговування громадян. Оскільки електронне документування стає 

невід’ємним атрибутом електронного урядування, є підстави стверджувати, що 

інформаційному суспільству притаманна ще одна повноцінна форма документа 

– електронна. Таким чином, виникла потреба створення необхідного 

нормативно-правового регулювання електронного документування в органах 

державної влади, яке б сприяло ефективнішій діджиталізації цього процесу, 

мотивувало б цей процес та зобов’язувало органи влади до його впровадження. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ 

 

Усі проекти націлені на результативність та продуктивність, ІТ проекти не 

є виключенням. Управління проектом завжди була і є діяльністю, націленою на 

реалізацію проекту з метою досягнення ефективності за заданих часових, 

ресурсних рамок, а також якістю кінцевих результатів проекту. Для 

ефективного управління проектом використовують методи контролю графіків 

робіт даного проекту. Проблемою для будь-якого проекту можуть стати етапи 

формулювання і контролю роботи. Для вирішення цих проблем підбираються 

та використовуються найдоречніші методи управління для кожного 

конкретного ІТ проекту. Наявність таких складнощів зумовила потребу 

створення методів управління ІТ проектами. Усе вищезазначене і спричинило 

вибір теми та актуальність даного дослідження. 

Дослідженнями у цій галузі займались так науковці: А. В. Катренко, 

І. І. Онищенко, Н. І. Бойко, Д. Сазерленд та ін. 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-02(8)/12pvpvms.pdf
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Метою цієї роботи є порівняльний аналіз методів управління ІТ проектами, 

дослідження переваг та недоліків кожного з них. 

Не існує ідеальної системи управління, котра б підходила для усіх видів 

проектів [1]. Як і не існує системи та методів управління нею, котрі б підходили 

кожному керівникові та були зручні для усіх членів команди. Однак за час 

існування проектного керування в сфері ІТ було створено чимало ефективних 

підходів, методів та стандартів, котрими користується чимало компаній. Усі 

наявні методи керування є різними, вони відрізняються сферами використання, 

ціллю нашого дослідження є змістовний огляд та характеристика існуючих в 

управлінні ІТ проектами методів. 

За усю історію проектного управління було створено безліч методів під 

майже усі потреби. Головними критеріями на котрі слід опиратись при виборі 

метода керування є дедлайн, ресурси, дотримання процесу або декілька 

факторів одночасно. Важливо визначитись із основними цілями та завданнями і 

відштовхуючись від даних висновків підбирати метод управління. 

Першим методом управління, котрий ми розглянемо є класичне управління 

[1]. Найбільш очевидним способом досягнення найбільшої керованості 

проектом є розбиття процесу роботи на послідовні етапи. Лінійна структура є 

базою для традиційного проектного управління і в цьому сенсі нагадує 

комп’ютерну гру оскільки не можна перейти на наступний рівень не 

завершивши попередній. Класичний підхід доречно використовувати у ІТ 

проектах із строгими обмеження в послідовності виконання завдань.  

Класичне проектне управління складається з п’яти етапів:  

1) ініціація; 

2) планування;  

3) розробка;  

4) реалізація;  

5) моніторинг.  

Вищенаведені етапи є базою для розробки різних додаткових методів 

управління проектами. При класичному методі управління використовується 

метод «інтерактивний водоспад»; кожен етап цього методу являє собою якийсь 

підпроект.  

Наступним методом управління є Agile – група гнучких інтерактивних 

методів до управління проектами [1]. За даного метода управління проект 

складається із послідовних фаз та підпроектів. Таким чином увесь проект 

підлягає ініціації та верхньорівневому плануванню в той час як етапи розробки, 

тестування та інші використовуються лише за потреби конкретного проекту. 

Така схема роботи надає можливість швидкої передачі результатів підпроектів. 

Починаючи роботу з кожним новим підпроектом є можливим внесення змін без 

великих витрат і впливу на інші частини проекту. 

Agile першочергово був набором ідей та принципів реалізації проектів, а 

вже згодом і власне методом управління [1]. Базуючись на цих принципах і 

кращих практиках були розроблені окремі гнучкі методи або, як їх іноді 

називають, фреймворки (frameworks), а саме Scrum, Kanban, Crystal та похідні 
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від них інші методи управління. Незважаючи на те, що усі ці методи 

підпорядковуються одним і тим ж принципам вони мають суттєві відмінності. 

Найголовніша перевага Agile – його гнучкість і адаптивність. Agile здатен 

підлаштуватися під будь-яку організацію та її умови і процеси. Гнучкий 

фреймворк Scrum вважається найструктурованішим із групи методів Agile. 

Створений в 1986 році, він поєднує в собі елементи класичного процесу і ідеї 

гнучкого підходу до управління проектами. У підсумку вийшло збалансоване 

поєднання гнучкості і структурованості. Робота Scrum орієнтована на 5 

основних завдань управління проектом, а саме на керування беклогом, 

планування Спринту та щоденних мітингів, підведення підсумків Спринту і 

ретроспективи Спринту [2, ст.42]. Scrum може здатися складним для 

впровадження - новий процес, нові ролі, багато делегування і абсолютно нова 

організаційна структура, проте, це гнучкий і при цьому структурований підхід 

до реалізації проектів, який не дозволить роботі піти не в те русло [2, ст.45]. 

Метод управління Lean, подібно до Scrum, структурує роботу на пункти, 

що окремо й незалежно реалізуються. Розробка кожного завдання Lean 

здійснюється за допомогою спеціально створеного набору операцій із етапами, 

подібними до створених для проекту Аполлон. Подібно до класичного 

проектного менеджменту в даному методі управління можуть бути використані 

етапи планування, розробки, виробництва, тестування і поставки, доповнені 

іншими необхідними для якісної реалізації проектів етапами. 

У комбінації з Kanban, Lean не виглядає таким абстрактним та є набагато 

легшим та практичнішим у використанні, зокрема полегшує процес побудови 

системи управління конкретним проектом. Створений інженером компанії 

Toyota Тайічі Воно (Taiichi Ono) в 1953 році, Kanban можна асоціювати із 

схемою промислового виробництва. На вході в цей процес потрапляє шматочок 

металу, а на виході виходить готова деталь. Окрім того, творець Kanban 

надихався проектами супермаркетів, а саме їхнім основним принципом - 

«тримай на полицях тільки те, що потрібно клієнту». Перевагою Kanban є 

можливість залишити завдання незакінченим на одному з етапів, якщо його 

пріоритетність впала на користь іншого термінового завдання.  

Компанія Motorola, поряд з Toyota, також внесла вклад в розвиток 

світового проектного управління. Інженер цієї компанії Bill Smith створив 

концепцію 6 сигм в 1986 році. Метод управління 6 сигм є більш 

структурованою версією Lean ніж Kanban. У даний метод додано можливість 

розширеного планування для економії запланованих ресурсів, задля 

підвищення якості продукту й також зниження кількості браку та проблем у 

виробництві. Кінцевою метою проекту є задоволення запиту замовника, котре 

досягається за умови безперервного поліпшення всіх аспектів проекту та 

базується на систематичному аналізі показників. Усі перелічені можливості є 

значною перевагою даного методу управління над іншими. 

НАСА – не єдина державна інституція, яка внесла вклад в розвиток 

проектного управління. Британський Уряд давно оцінило ефективність 

проектного управління, і в 1989 році була створена британська методологія 
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PRINCE2. Назвою слугує акронім «PRojects IN Controlled Environments version 

2», що перекладається як «Проекти в контрольованому середовищі версія 2». 

Порівнюючи PRINCE2 із іншими методами управління, слід зазначити, що він 

не є таким гнучким оскільки не використовує інтерактивний підхід в роботі 

проекту. PRINCE2 можна віднести до групи гібридів класичного підходу до 

проектного управління, що концентрується на якості, як до прикладу метод 6 

сигм [3]. Метод управління PRINCE2 володіє більш чітко визначеною 

структурою команди проекту у порівнянні з рештою підходів до проектного 

управління. Це пов’язано з тим, що PRINCE2 орієнтований на масштабні 

державні проекти та великі організації. 
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ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Сучасна ринкова економіка має соціальну спрямованість та націлена на 

створення умов для забезпечення гідного рівня життя населення, зокрема такої 

важливої його складової, як відпочинок. Саме на реалізацію цієї функції і 

спрямовані підприємства готельного господарства. 

Та в період високої конкурентної боротьби у сфері індустрії гостинності 

успіх ведучих світових готелів забезпечений ефективною інтеграцією сучасних 

технологій в процес надання послуг. Одним із найефективніших аспектів 

оптимізації внутрішніх процесів управління із застосуванням новітніх 

інформаційних технологій є системи автоматизації керування готелем. 

Механізм управління готельним комплексом в умовах ринкових відносин 

розроблений в роботах О.П. Ефімової, Н.А. Ефімової, Н.І. Кабушкіна, 

Е.Е. Філіпповського та ін. 
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Безпосередньо питання якості готельних послуг розглядалися в працях 

Р. Браймера, Дж. Боуена, Д. Менкенза, Е. Кедотта, Н. Терджена, 

А. Парасурамана, Л. Беррі, Н.І. Кано, В.І. Азара, А.Д. Чудновського, 

В.С. Качанова, Б.В. Прянкова, В.П. Панова та ін. 

Майже всі сучасні готелі у своїй роботі використовують спеціальні 

електронні системи керування готелем – інформаційні системи.  

Інформаційні системи (ІС) для готельних комплексів є сукупністю 

інтегрованих підсистем, що створюють ефективне середовище взаємодії 

співробітників, клієнтів і ділових партнерів [4]. 

Персонал готелю може отримувати всю необхідну інформацію про 

підприємство в будь-який момент, в режимі он-лайн бронювати номери для 

гостей, отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів 

продажів. Такі системи значно спрощують роботу і вже майже не залишилось 

закладів розміщення, що не впроваджують їх у свою діяльність. Крім цього, 

великі готельні комплекси користуються більш унікальними системами, що 

значно розширюють їх можливості та роблять сервіс ексклюзивним та більш 

клієнтоорієнтованим [3]. 

Проте, сьогоднішній рівень автоматизації закладів індустрії гостинності у 

своїй більшості не досягає високого, незважаючи на те, що на ринку 

комплексної автоматизації готельного господарства пропонується достатня 

кількість програм.  

Причиною низької автоматизації процесу обслуговування є те, що: 

 більшість власників закладів розміщення та харчування вважають 

затрати на автоматизацію процесів управління неефективними та 

нерентабельними; 

 деякі ІС складні в засвоєнні та потребують спеціального навчання 

персоналу; 

 існує досить високий ризик збоїв у роботі інформаційної системі у разі 

не систематичного оновлення тощо [1, с. 17-19]. 

Проте, все більша кількість власників готельно-ресторанного бізнесу 

внаслідок високої конкурентної боротьби змушені звертатися до такого 

високоефективного інструмента. Це спричинено отриманням подвійної 

переваги від впровадження ІС як для керівництва, працівників закладу, так і для 

споживачів даних послуг. 

Так, керівний склад готельно-ресторанного підприємства має можливість 

отримувати найбільш очну інформацію щодо функціонування кожного з 

ланцюгів готельно-ресторанного комплексу; для працівників – значно менша 

кількість документів, які необхідно заповнювати, в наслідок цього з’являється 

можливість більше часу та уваги приділяти гостям, а також більше зручностей 

при обслуговуванні споживачів; для споживачів – більш швидке надання 

послуг, ретельний догляд за станом номерного фонду, надання різних 

технічних зручностей, збереження детальної інформації про кожного гостя [2, 

с. 76-82]. 
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Окрім вищезазначеного до переваг використання ІС в готельному та 

ресторанному господарстві можна віднести: можливість проведення 

маркетингових досліджень, аналіз сегментів ринку, популяризація бренду 

закладу розміщення чи харчування, використання даних про смаки та 

вподобання постійних гостей, унікальний індивідуалізований сервіс, здійснення 

бізнес-аналізу, розширення та вдосконалення асортименту послуг та 

використання ресурсів підприємства, економія витрат на обробку даних тощо. 

Проте, серед великої кількості інформаційних систем варто обрати саме ту, 

яка допоможе зменшити втрати прибутку підприємства на всіх етапах надання 

послуг, якісно та ефективно організовувати роботу працівників підприємства та 

підвищувати якість надання послуг. Надання переваги певній інформаційній 

системі залежить від наступних параметрів закладу: розміру номерного фонду 

або кількості посадкових місць, наявності додаткових послуг, розташування, 

кола споживачів тощо. 

Ідеальна інформаційна система для підприємства повинна бути 

зорієнтована на особливості управління закладом, включаючи в себе не тільки 

управління зв’язками зі споживачами, але й особливості управління 

працівниками підприємства індустрії гостинності. 

Таким чином, впровадження інноваційних технологій дає можливість 

збільшувати обсяги продажів, лояльність споживачів та якість роботи 

працівників. Автоматизація головних процесів закладів розміщення та 

харчування сприяє інтеграції підприємства в повністю кероване середовище. Це 

надає можливість підприємству вчасно реагувати на зміни ринку послуг, що й 

виправдовує інвестовані засоби в інноваційні технології, котрі повністю є 

рентабельними. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

У наш час стрімко продовжується процес запровадження, удосконалення 

існуючих та розробка нових інформаційних технологій управління 

підприємством.  

Для того, щоб ефективно впровадити ІТ на сучасне підприємство потрібно 

розробити необхідний механізм, який дасть можливість зменшити час, 

мінімізувати ризики та підвищити ефективність діяльності підприємства в 

цілому від впровадження ІТ. Щоб побудувати основу механізму впровадження 

ІТ на підприємствах необхідно враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів на підприємство.  

Використання інформаційних технологій в управлінні господарськими 

процесами підприємств дає можливість впроваджувати найбільш сучасні і 

прогресивні управлінські концепції, головна риса яких — ефективне 

використання ресурсів й орієнтація на інтереси клієнтів [2, c. 35].  

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

підприємством віднесено:  

 підвищення ступеню керованості;  

 зниження впливу людського фактору;  

 скорочення паперової роботи;  

 підвищення оперативності і достовірності інформації;  

 зниження витрат;  

 оптимізація обліку та контролю;  

 забезпечення прозорості інформації для інвесторів;  

 можливість збільшення частки ринку.  

Одним із важливих моментів, на який варто звернути увагу – те, що 

інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 

інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в 

різних сегментах управлінської системи.  

Для прикладу, розглянемо одні з найбільш популярних систем – MRP і 

SCM технології. Дані інформаційні технології використовуюся у сфері 

управління взаємовідносинами з партнерами і клієнтами. Вони зорієнтовані 

перш за все на: зростання продажів, зниження витрат, підвищення лояльності 

клієнтів і контрагентів, поліпшення якості обслуговування.  

Якщо підприємство має за мету збільшити якість обслуговування клієнтів, 

то для даного випадку була розроблена концепція CRM (Customer Relationship 

Management – управління взаємовідносинами з клієнтами). Основним 
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завданням CRM є процес проведення автоматизованого збору даних про 

покупців і постійний інформаційний зв’язок з покупцями. 

Щодо завдань CRM-системи, то вони несуть наступний сенс:  

 забезпечення оперативного доступу до інформації в ході контакту з 

клієнтом в процесі продажу;  

 спільний аналіз даних, що характеризують діяльність клієнта і фірми;  

 отримання нових знань, висновків, рекомендацій тощо;  

 забезпечення безпосередньої участі клієнта в діяльності підприємства 

та можливість впливати на процеси розробки продукту, його 

виробництво, сервісне обслуговування.  

Для розуміння значення і важливості впровадження CRM-системи, варто 

приділити увагу тому, які ж саме базові функцій вона виконує, а саме: 

визначення плану продажів; одержання та передавання замовлення на продаж; 

складання графіку продажів споживачам; конфігурація продуктів; аналіз обсягу 

продажів у перерізі груп клієнтів та груп продуктів; управління ресурсами 

розподілу.  

У статті вже було зазначено, що в сфері управління поширене 

застосування SCM-технології. SCM (Supply Chain Management) – це концепція 

управління бізнесом як єдиним ланцюжком взаємозалежних об’єктів, 

матеріальних та інформаційних потоків підприємства, його постачальників, 

дистриб’юторів і клієнтів, виділяючи в свою чергу шість основних областей, на 

яких зосереджено управління ланцюгами поставок: виробництво, постачання, 

місце розташування, запаси, транспортування і інформація. Тобто, можна 

зробити висновок, що SCM охоплює весь цикл закупівлі сировини, 

виробництва і розповсюдження товару. 

В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної 

діяльності підприємства розповсюджено застосування інформаційних 

технологій: BPR і ERP. Такі продукти сприяють координації інновацій, 

мінімізації ризиків, підвищенню масштабованості та гнучкості, зниженню 

витрат [4]. В цілому, підвищують економічну безпеку підприємства. Так, ERP-

система виконує функції бізнес-планування і прогнозування; планування 

продажу та виготовлення продукції; планування проектів і програм; управління 

попитом; управління витратами.  

Щодо BPR-системи ― це аналітична система, що дозволяє менеджерам 

мати персоніфікований (тобто враховує персональний внесок у процесі 

управління) погляд на стан бізнесу [5,6]. Як відомо, реінжиніринг бізнес-

процесів (Business Process Reengineering, BPR) потрібен бізнесу для підвищення 

рентабельності та прибутку [7, с. 218]. 

Особливості реінжинірингу бізнес-процесів полягають в їх двосторонній 

спрямованості. Стосовно першої ― організації впроваджують реінжиніринг для 

кращого та швидшого впровадження ERP-систем. У другому випадку, вони 

зазвичай використовують проекти впровадження ERP як інструмент 

вдосконалення своїх бізнес-процесів. Згідно існуючих досліджень, кращі 

результати спостерігаються при одночасному виконанні цих процесів.  
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Розглянувши можливості цих двох систем, можемо визначити їхні 

позитивні і негативні фактори. Щодо ERP-системи, то вона пришвидшує 

впровадження функцій самої ERP-системи, що є позитивним впливом. 

Негативним показником можна вважати той момент, що система пов’язана з 

потребою додаткового налаштування на нові запити процесів, які виникають в 

процесі реінжинірингу. Тому процеси моніторингу BPR є вкрай необхідними.  

Наступною системою для розгляду є система управління персоналом, що 

сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів ― HR.  

Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на основі 

застосування MIS- і BI-технологій. Використання їх спричиняє: досягнення 

синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх відділів 

підприємства; успішної реалізації стратегічних програм; підвищення 

конкурентних переваг [8]. MIS- та BI-системи дають можливість 

відслідковувати цикл життя кожного виробленого товару при цьому проводити 

постійно обробку значної кількості інформації з великою швидкістю. 

Розуміючи, де і в якому сегменті фірма отримує найбільший прибуток, на 

якому продукті буде сконцентровано увагу, а що віддати на аутсорсинг.  
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СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

 

Ефективне управління як складне комплексне завдання потребує 

оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції 

розвитку економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль в 

діяльності будь-якого суб’єкта ринкової економіки, забезпечуючи 

автоматизацію бізнес-процесів підприємства та більш чітке і гнучке управління. 

У свою чергу впровадження інформаційних технологій у процесі управління 

підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже 

здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що 

постійно змінюється та формується під впливом різноманітних факторів. 

Кінець ХХ і початок ХХI ст. ознаменувалися науково-технічною 

революцією в галузі інформаційних технологій. Імпульсом до цього стало 

створення в 1975 р. комерційно поширюваного комп’ютера «Альтаір-8800», 

який зруйнував стереотипи мислення організації управління підприємствами 

індустріальної епохи. Інформаційні технології дають можливість 

підприємствам:  

 значно збільшити швидкість обробки інформації;  

 створювати різні види баз даних;  

 оперативно приймати управлінські рішення;  

 застосовувати сучасні методи проектування; 

 робити складну інженерну продукцію більш високої якості і за нижчою 

ціною; 

 поліпшити організацію управління персоналом підприємства;  

 підвищити продуктивність праці інженерно-технічних працівників, 

ефективність роботи управлінців 

Інформаційні системи справді посіли одне з провідних місць в процесі 

розвитку менеджменту. Загальною метою створення ІСМ є вдосконалення 

менеджерської діяльності відповідних установ і підприємств та підвищення на 

цій основі ефективності їх роботи . 

Інформаційні системи менеджменту виробничого об’єкта (підприємства, 

організації) характеризуються специфічними ознаками, на відміну від 

інформаційних систем інших призначень. Вони орієнтовані, переважно, на 

реалізацію управлінських рішень на базі широкого використання засобів 

обчислювальної техніки й економіко-математичного моделювання. Такі 

системи характеризуються також безпосередньою взаємодією з користувачами 

різних рангів, функціонуванням реального режиму часу отримання і 



140 

використання інформації, можливістю задоволення інформаційного попиту 

споживачів. 

Інформаційні системи функціонують, перш за все, для забезпечення 

інформацією процесів менеджменту. Інформаційні системи вимагають високої 

точності вимірів і фіксації різної множини параметрів, високої надійності 

обробки даних.  

Створення кожної конкретної інформаційної системи менеджменту 

повинно розглядатись і вирішуватись комплексно, в декількох аспектах: 

 організаційному; 

 технологічному; 

 технічному. 

Оптимальна організація системи інформаційного забезпечення є одним із 

основних факторів, що визначає надійність й ефективність управління в цілому. 

Одне з провідних місць в системі управлінського процесу займають 

сучасні технологічні засоби оброблення інформації. Одним із таких засобів є 

технологія “клієнт-сервер”. Структура клієнт-сервер передбачає розподіл 

обчислювальних задач між сервером і клієнтом.  

CASE-технологія (Computer-Aided Software/System Engineering) являє 

собою сукупність методології аналізу, проектування, розробки й 

супроводження складних систем програмного забезпечення (ПЗ), підтриману 

комплексом взаємозв’язаних засобів автоматизації.  

Безумовно, усі засоби оброблення інформації є надзвичайно важливими 

для менеджерської роботи на підприємстві, адже вони забезпечують: 

 підвищення ефективності функціонування та зростання мобільності 

керівного та адміністративно-управлінського персоналу; 

 зростання інформаційного забезпечення осіб, що приймають 

відповідальні рішення; 

 підвищення якісного та інтелектуального рівня культури персоналу і 

організації в цілому; 

 вчасну та повну інформованість про можливості нових інформаційних 

технологій з метою їх вдосконалення. 

Висновок: в сучасних умовах управлінська діяльність виступає одним з 

найважливіших факторів функціонування і розвитку організацій. Тому, 

безумовно, така діяльність повинна бути найбільш ефективною. А для 

забезпечення ефективності можна використовувати чимало методів, одним з 

яких є використання сучасних інформаційних технологій. Існує чимало 

різновидів засобів обробки інформації, але всі вони призначені для 

пришвидшення передачі інформації, як в кількісному, так і в якісному аспектах, 

а це, в свою чергу, впливає на покращення управлінської діяльності на 

підприємстві. 

 

Список використаних джерел: 

1. Войнаренко М.П., Кузьміна О.М., Янчук Т.В. Інформаційні системи та 

технології в управлінні організацією: навчальний посібник. Вінниця: 



141 

Едельвейс, 2015. 495 с. 

2. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. Інформаційні системи в 

менеджменті: навч. посібник. Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. 407 с. 

 

 

Джога В. О., Крижак М. С. 

здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Добровольська Н. В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ У ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

Потенціал української туристичної сфери настільки потужний, що існує 

можливість збільшувати державний та місцеві бюджети щонайменше на 10 

млрд дол. або генерувати понад третину щорічних бюджетних надходжень до 

державної скарбниці й мати мультиплікаційний ефект для суміжних галузей [1].  

Ситуація в країні засвідчує про те, що надходження туристичного збору до 

місцевих бюджетів на кінець 2018 р. зменшилися майже вдвічі у порівнянні з 

2017 р. – до 24,8 млн грн [1]. Однак навіть за таких умов внутрішній ресурсний 

потенціал туризму здатен збільшувати фінансові здобутки держави.  

Один зі шляхів подолання проблеми – використання сучасних 

інформаційних технологій, які надають широкий спектр можливостей – від 

інтернет-бронювання готелів та авіаквитків до створення туристичних порталів 

та мобільних додатків. Вже сьогодні 83% населення Землі має доступ до 

Інтернету. В Україні цей показник становить 74%. Число наших 

співвітчизників, які користуються Інтернетом, щодня збільшується. Пристрої, 

через які люди заходять в Інтернет, змінюються. Якщо раніше це були 

переважно комп’ютери, то сьогодні стрімко зростає частка мобільних приладів 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Відсоток осіб, що користуються мобільними пристроями 
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Як показує міжнародний досвід, саме інтернет є найперспективнішим 

напрямом у розвитку туристичної галузі та зокрема просуванні туристичного 

продукту. Щорічно кількість користувачів, а отже, і потенційна аудиторія, 

збільшується, реклама в інтернеті вимагає невеликих витрат, проте при цьому є 

наймобільнішим і найоперативнішим оперативним способом передачі 

інформації. Туристичні Інтернет-ресурси є своєрідною електронною візитною 

карткою країни або її окремого регіону. У мережі існує велика кількість 

інформаційних проектів, направлених на інформування споживачів про основні 

питання туристичної галузі різних держав світу. Кожний ресурс дає можливість 

взаємних посилань на інші інформаційні сайти, забезпечуючи постійний зв’язок 

між найцікавішими сайтами і порталами та взаємне просування їх в Інтернет-

просторі [4]. 

Отже, враховуючи тенденцію зростання кількості користувачів 

мобільними телефонами та планшетами, для туристів актуальним є опанування 

інноваційних інформаційних технологій, зокрема мобільних додатків. 

Мобільні додатки – комп’ютерні програми, створені спеціально для 

використання в мобільному телефоні, смартфоні або планшеті, які призначені 

для виконання того чи іншого завдання [3]. Вони завантажуються в Google Play 

чи App Store та зберігаються в пам’яті телефону. Перевагами мобільних 

додатків є можливість їх запуску з робочого столу, можливість роботи без 

підключення до мережі Інтернет, зручний інтерфейс тощо. Мобільні додатки 

поділяють на розважальні, комунікаційні, навігаційні, довідкові та прикладні. 

Мобільний додаток, у порівнянні з мобільним веб-сайтом, має як переваги, так і 

недоліки. Мобільний веб-сайт – це спеціалізований сайт, адаптований для 

перегляду та функціонування на мобільних пристроях. 

Переваги: 

Зручний інтерфейс. Мобільний додаток тісно інтегрований з платформою 

(iOS, Android, Windows Phone), тому має найбільш близький до ОС та звичний 

для користувачів інтерфейс. 

Швидкість. Веб-сайти суттєво уступають додаткам з точки зору швидкості 

функціонування. Браузери мобільних пристроїв не відрізняються високою 

продуктивністю. 

Підключення до мережі Інтернет. Додаток може здійснювати роботу без 

підключення. 

Інтеграція з платформою. Додаток має набагато більше можливостей для 

доступу до мобільного пристрою. 

Недоліки:  

Фрагментація. Для реалізації проекту на всіх платформах необхідно 

розробити додаток для кожної платформи окремо. 

Ресурси. Спеціаліста для розробки мобільного додатку знайти дещо 

складніше, ніж веб-розробника.  

Крім цього в залежності від цілей та завдань, контент плану, 

використовують ті чи інші інтернет платформи соціальних медіа. Під кожну 

цільову аудиторію розробляють персональну стратегію, яка повинна донести 
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необхідну інформацію. Імідж міста чи території формують організації, 

установи, місцеві жителі, що здійснюють діяльність на його території. Від них 

залежить результат виконання комунікаційної стратегії. Але завжди існує 

певний е характеристик, чинників які неможливо змінити, чи ефективно 

донести інформацію до 141 цільових аудиторій, у тому числі, через особливості 

каналів комунікації, що в результаті формує частковість іміджу та образу міста. 

Управління комунікаціями в інтернет мережі, є важливим етапом діяльності 

суб’єктів, що здійснюють господарську діяльність на певній території. В 

залежності від цілей, завдань, мети діяльності, активності, професійності та 

компетентності організації, що здійснює формування іміджу міста чи території, 

можна сформувати в уяві власне позитивне, негативне, чи нейтральне 

ставлення до того чи іншого міста. 

Індустрія туризму потребує впровадження сучасних інформаційних 

технологій, тому за останні десятиліття зазнала значного впливу науково-

технічного прогресу. Мобільний телефон та мережа Інтернет дали змогу 

створювати загальнодоступну, надзвичайно інформаційно змістовну 

інфраструктуру. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ  
 

Враховуючи міжнародний досвід, розвиток електронного уряду є одним з 

головних факторів успішної реформи та підвищення конкурентоспроможності 

країни. Реформа будь-якої галузі в сучасному контексті спрямована на широке 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

досягнення необхідного рівня ефективності та результативності. Дійсно, лише 

інструменти електронного урядування можуть значно покращити якість послуг, 

що надаються приватним та юридичним особам, щоб підвищити відкритість, 

прозорість, ефективність уряду та місцевого самоврядування. 
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Електронний уряд – це форма організації управління, що сприяє 

ефективній, відкритій та прозорій владі і місцевому самоврядуванні, 

використовує інформаційні та телекомунікаційні технології для формування 

нового типу держави, орієнтованого на задоволення потреб громадян [2, с. 124]. 

У свою чергу, електронне урядування на регіональному рівні – це форма 

організації уряду, в якій існує активна взаємодія місцевих органів влади між 

собою, із суспільством, людьми та громадянами, бізнесом, некомерційними 

організаціями, що використовують інформаційно-комунікаційні технології. 

Впровадження ЕУ на місцевому рівні має враховувати переваги для ключових 

суб’єктів відносин громадян, бізнесу та некомерційних організацій і державних 

установ. Усі вони потребують взаємодії, а електронна модель управління 

повинна орієнтуватися на досягнення та задоволення інтересів кожного. 

Зокрема, такими перевагами є: 

- для громадян – мати доступ до публічної інформації та отримувати 

адміністративні послуги через мережу, брати участь у формуванні та здійсненні 

державної політики; 

- для некомерційних організацій та бізнесу – мати доступ до мережі та 

співпрацювати з місцевою владою через неї; 

- для місцевих органів влади – підвищити ефективність їх діяльності, 

якість адміністративних послуг для залучення громадян до вирішення місцевих 

питань [1]. 

У рамках імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їх державами-членами, з іншого, Україна повинна забезпечити комплексний 

розвиток електронного уряду відповідно до європейських вимог. 

Електронний уряд є також необхідною умовою для створення ефективної 

цифрової економіки та цифрового ринку в Україні та подальшої її інтеграції з 

європейською стратегією єдиного цифрового ринку в Європі. 

Крім того, впровадження та функціонування електронного уряду є 

ключовою сферою для підвищення ефективності державного управління на 

національному та регіональному рівнях, сприяючи прискоренню економічного 

зростання та покращенню якості адміністративних послуг. 

Використання механізмів електронної взаємодії між органами влади 

дозволяє вирішити основні проблеми українського суспільства:  

- відновлення довіри населення до державних установ та місцевих органів 

влади.  

- непрозорість, корупція, закритість органів державної та місцевої влади;  

- децентралізація, встановлення контролю громадян за прийняттям рішень 

у сфері державної політики [3, с. 168]. 

Таким чином, електронне урядування – це система взаємодії державних 

установ й окремого громадянина та суспільства в цілому за допомогою 

цифрових технологій, що забезпечує оперативне, відкрите та неупереджене 

вирішення всіх соціальних проблем. Крім того, цифрове урядування мінімізує 
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контакти громадян з посадовими особами, тим самим попереджаючи корупцію 

в публічному управлінні на національному та регіональному рівнях. 
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ 

 

Сьогодні Smart-технології вже не є новинкою. Вони допомагають бізнесу 

робити основні активи підприємства – фізичні, людські та фінансові – не тільки 

ефективними, але й «розумними».  

Основна проблема впровадження smart-технологій у вітчизняному бізнесі 

пов’язана з недостатнім розумінням переваг та перспектив. У наш час 

успішність та ефективність бізнесу залежить від цифрових технологій, які 

використовуються. IT сфера розвивається з неймовірною швидкістю, тому 

потрібно постійно слідкувати за інноваціями і впроваджувати їх на своєму 

підприємстві. Але спочатку потрібно розібратись, що взагалі таке «smart-

технології».  

Історично поняття SMART склалося ще у середині 50 років ХХ століття як 

акронім (поєднання перших букв слів) п’яти найважливіших принципів 

постановки цілей в теорії менеджменту: Specific (конкретна), Measurable (яку 

можна виміряти), Agreed (узгоджена), Relevant (відповідна) та Timed (визначена 

в часі) [1]. Тобто правильна постановка цілей повинна бути «розумною». 

Стосовно ж використання комп’ютерних технологій, то активне 

використання на практиці зазначеного поняття бере свій початок від 

абревіатури S.M.A.R.T. (англ. Self-Monitoring Analysis and Reporting 

Technology) – технологія самоконтролю, аналізу та звітування, яка визначала 

промисловий стандарт прогнозу надійності для IDE/ATA і SCSI дисководів 

твердих дисків, що був реалізований у 1992 році. Зазначена технологія 

дозволяла попередити про можливу швидку відмову жорсткого диску, завдяки 

чому важливі дані можуть бути збережені.  

http://www.kbuapa.kharkov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Трохи згодом smart-технології стали напряму асоціюватися з продукцією 

компанії SMART – провідної компанії виробника техніки і програмного 

забезпечення у світі, найвідомішим прикладом яких є інтерактивні дошки, що 

стали широко використовуватися в навчальних закладах [2]. Тобто термін 

smart-технологія став більше експлуатуватися у сенсі сучасної та перспективної 

мультимедійної освітньої технології. 

Зараз smart-технології ми тлумачимо як «розумні» або «інтелектуальні» 

технології, які інтегруються у відповідні процеси, структури, використовуючи 

комп’ютерні системи і мікропроцесори, для виконання щоденних завдань і 

обміну інформацією. Активно розвиваються концепції розвитку «smart-

будинків», «smart-міст», «smart-економіки», «smart-суспільства» тощо.  

Серед основних напрямків та можливостей використання smart-технологій 

у бізнесі можемо відзначити такі: 

 система контролю робочого часу співробітників; 

 система обліку та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; 

 використання захисних елементів («чорних міток») на товарах; 

 системи безготівкових платежів. 

Зокрема, система контролю робочого часу співробітників – це функція 

програми обліку робочого часу, що надає оператору можливість контролювати 

місце розташування персоналу в будь-який момент часу. Це підвищує трудову 

дисципліну, скорочує витрати на заробітну плату, забезпечує точний облік 

робочого часу, спрощує контроль над підприємством, економить гроші 

компанії. 

RQR-Inventory – це програмно-апаратний комплекс обліку та 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) з використанням 

технологій QR-кодування для будь-якої установи або підприємства, що суттєво 

заощадить час співробітників, допоможе організувати весь процес ведення 

обліку ТМЦ та забезпечить зберігання документів, пов’язаних із ТМЦ, в 

інформаційній системі у структурованому вигляді [3]. 

Технологія QR-кодування дозволяє зробити унікальну ідентифікацію 

кожної окремої ТМЦ та надати загальну інформацію про неї, а принтер 

створить наклейку з QR-кодом та загальною інформацією в лічені секунди. 

Переваги такої технології: 

 Ведення електронного обліку ТМЦ відповідальними особами установи. 

 Гнучкі налаштування дозволять вести облік ТМЦ в установах або 

підприємствах з будь-якою структурою. 

 Створення супроводжуючих та облікових документів – наклейок із QR-

кодом, накладних та інвентарних карток – та ведення їх електронної 

бази. 

 Проведення електронної інвентаризації майна без необхідності 

придбання дорогих сканерів. 

 Синхронізація інформації з бухгалтерською програмою, встановленою 

у вашій установі (підприємстві), що ліквідує необхідність 

систематичних звірок бухгалтерії із господарським відділом. 
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 Зменшення ймовірності помилок, викликаних «людським фактором». 

 Скорочення трудових та фінансових витрат на облік руху ТМЦ. 

 Поліпшення контролю за місцезнаходженням і переміщенням ТМЦ та 

зменшення ймовірності їх крадіжки й несанкціонованого використання. 

«Чорна мітка» – це радіочастотна, електромагнітна чи акустомагнітна 

протикрадіжна система, які найчастіше використовуються в магазинах [4]. Це 

можуть бути жорсткі чи гнучкі бирки, знімні етикетки, різноманітні спеціальні 

наклейки.  

Для радіочастотних пристроїв випускають і паперові етикетки, проте вони 

можуть давати збої при пошкодженнях. Електромагнітні системи чудово 

пристосовані до використання в магазинах з великим товарообігом. У даному 

випадку застосовуються малопомітні невеликі мітки, які ефективно працюють, 

навіть якщо половина їх площі втрачена чи пошкоджена. Електромагнітні 

етикетки можуть бути приклеєні на металеві поверхні, тоді як радіочастотні там 

не працюють. 

Акустомагнітні системи виробляє тільки одна фірма – Sensormatic. Дані 

мітки дуже рідко дають збої і майже завжди спрацьовують. Імовірність їх 

виявлення дорівнює 96-97%. Етикетки акустомагнітних систем відрізняються 

високою завадостійкістю та дуже низькою ймовірністю помилкових 

спрацьовувань. При використанні таких систем існує можливість застосовувати 

не тільки стійки, але й інші види антен. 

На сьогодні у розвинених країнах паперовими грошима майже не 

користуються – їм на заміну прийшли банківські платіжні картки. Але і це не є 

остаточним рішенням. У концепції «розумного бізнесу» передбачається 

повсякчасне використання мобільних платежів, щоб клієнтам не доводилося 

носити з собою великі суми чи безліч карток. У сервісно-торговельній мережі 

встановлюються спеціальні прилади, які можуть проводити оплату за 

допомогою мобільного телефону або smart-годинника та спеціального додатку 

до них. 

Підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі smart-технологій 

дозволить Україні конкурувати з іншими країнами та виробляти продукцію, яка 

використовуватиметься не лише у навчанні, але й в інших сферах життя 

суспільства. Приділення достатньої уваги технологіям майбутнього і достатня 

матеріальна підтримка smart-технологій дозволить Україні стати на новий 

рівень розвитку. 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОФІСУ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожне підприємство у даний момент діє у конкурентному середовищі де 

боротьба відбувається за можливість обміняти свої товари або послуги на 

кошти покупців. 

Значна кількість науковців розглядають впровадження електронного офісу, 

а значить і систем електронного документообігу як апогей автоматизації 

діловодства в організації. Г. Перехрест акцентує увагу на таких особливостях 

СЕД, як можливість керування процесами створення, передавання та зберігання 

електронних документів [1].  

Отже, електронний офіс – це система всебічного використання в 

управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій з 

одночасним збереженням та підсиленням переваг традиційного та виробничого 

офісу[2].  

Досить важливим є надання широкого спектру можливостей для 

ефективної діяльності. Сервіс Бітрікс24 надає безкоштовну можливість для 

малих підприємств або організацій розміром до 12 користувачів отримати 

комплексну систему із 6 модулів до якої входить: 

 CRM; 

 завдання та проекти; 

 контакт центр; 

 сайти; 

 магазин; 

 офіс. 

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[3].  

 Всі дзвінки, листи, чати з клієнтами на сайті та в соцмережах 

зберігаються в CRM; 

 Роботи відправляють клієнтам листи, СMС і автоматизують продажі; 

 CRM-маркетинг допомагає посилити первинні та повторні продажі. 

http://cnrmk.com.ua/?p=77


149 

Досить важливо розподіляти обов’язки між членами команди та вчасно їх 

виконувати. Від злагодженої роботи буде залежати ефективність зусиль 

направлених на отримання прибутку. 

 Завдання поставити дуже легко, є можливість налаштувати права 

доступу, для регулярних завдань є можливість створювати шаблони; 

 Вибирайте будь-яку методику: Список, Мій план, Канбан, Діаграму 

Ганта; 

 Розподіл на ролі допоможе краще спланувати роботу. 

Використання сучасних засобів комунікації таких як месенджери, 

соціальні мережі і т.д. дозволяє ефективно в зручних для клієнтів місцях 

надавати їм консультації та виконувати продаж власної продукції. 

 Підключення Facebook, Instagram, Telegram та інші цифрових каналів 

до відкритих ліній і відповідайте всім з єдиного чату своєї компанії; 

 Контакти і вся переписка з клієнтами зберігається в CRM; 

 Жодного потенційного клієнта не буде втрачено. 

Кожній сучасній компанії потрібна сторінка в інтернеті для представлення 

власного асортименту продукції, надання інформації про неї та компанію в 

загальному. 

 Створення сайт самостійно в простому та зручному конструкторі; 

 На сайті спочатку доступні онлайн-чат, зворотний дзвінок, форма 

заявки; 

 Відразу після створення сайту в конструкторі, він відразу доступний в 

мережі. 

Застосування модуля магазин надає широкі можливості електронної 

комерції забезпечення швидкої взаємодії клієнтів та підприємця, так як 

замовлення відразу надходитимуть у CRM. 

 У магазині наявне зручне управління вмістом магазину, що дозволяє 

гнучко змінювати рівень цін і створювати знижки. 

 Також інтеграція з 1С дозволить у режимі реального часу 

контролювати залишки товарів на складі та завчасно проводити 

закупки. 

 Автоматизація повторних продажів дозволить збільшити прибутки на 

клієнтах, які вже ознайомлені з підприємством. 

Для будь-якої компанії потрібен простір для обміну інформацією, даними 

між працівниками та керівництвом. 

 Єдиний простір для спілкування всієї компанії та обміном 

документами; 

 Зручне планування особистого розкладу та зустрічей з колегами; 

 Облік робочого часу працівників. 

Отже, у сучасному світі кожна можливість оптимізувати та пришвидшити 

процес продажів дозволяє випередити конкурентів та отримати додатковий 

прибуток такий важливий для розширення бізнесу. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Нині цифрові технології відіграють все більшу роль в корпоративному 

управлінні, поступово розширюючи свій вплив і захоплюючи всі галузі світової 

економіки. Відбуваються масштабні зміни, завдяки яким активно 

впроваджується цифровізація і цифрова трансформація (радикальна зміна 

ділової стратегії і бізнес-процесів під впливом цифровізації). 

В загальному, цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-

цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну 

взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір [1]. 

Цифровізація бізнесу – це процес зміни бізнесу за рахунок перегляду 

бізнес-стратегії і впровадження моделей, операцій, продуктів і маркетингового 

підходу на основі digital-технологій і data-driven підходів [2]. Цифрова 

трансформація бізнесу – не черговий маркетинговий термін, це нова реальність, 

яка потребує від бізнесу радикального перегляду бізнес-процесів і підходів до 

роботи з клієнтами. 

Головною відмінністю цифровізації від автоматизації є те, що вона 

охоплює всі процеси компанії, а не тільки один або декілька. Останнім часом 

все більш актуальними стають питання цифрового управління і цифрового 

уряду, оскільки в багатьох країнах світу відбувається розвиток інформаційного 

суспільства. 

Цифровізація дає бізнесу нові конкурентноспроможні переваги для його 

подальшого розвитку. Лідери впровадження нових цифрових технологій 

демонструють, що отримання переваг без глибокої трансформації бізнесу, а 

лише за рахунок використання нових технологій є неможливим. Цифровізація 

https://www.bitrix24.ua/
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передбачає фундаментальне переосмислення того, як працює організація, а 

також те, як вона взаємодіє з навколишнім середовищем. 

Найважливішим напрямком у розвитку цифровізації є співпраця і 

взаємозв’язок між споживачами, а також між самими організаціями. 

Процес цифровізації може протікати в організаціях по-різному. Компанії з 

консервативним складом намагаються вести процес трансформації поетапно і 

послідовно. Більш агресивні та схильні до новаторства агенти стрімко 

оновлюють свою організаційну інфраструктуру. 

Думки про те, з чого починати цифровізацію, дещо розходяться. Є думка, 

що співпраця керівництва компанії з IT-відділом – це перший крок на шляху 

становлення «цифрової організації», але не всі експерти в області 

погоджуються з цією позицією [3]. 

Компанія «Altimetr» проаналізувала досвід компаній, які успішно пройшли 

цифровізацію, і виділила ряд етапів на шляху від класичного бізнесу до 

інноваційної корпорації: 

- Етап традиційного бізнесу – на цьому етапі відбувається робота з 

клієнтами, процесами, технологіями, метриками, які вважаються керівництвом 

актуальними в цифровому столітті. 

- Етап присутності цифровізації – на цьому етапі ведеться робота над 

цифровою грамотністю персоналу, активізуються бізнес-процеси у всій 

структурі. Мають місце експерименти – пілотні дослідження на окремих 

підрозділах. 

- Етап формальної цифровізації – під час цього етапу організація починає 

сміливіше і систематично задіювати нові цифрові технології і ресурси. 

Відкриваються перспективні напрямки розвитку та активно проводяться 

експерименти. 

- Стратегічний етап цифровізації – на цьому етапі розробляються 

стратегічні плани цифрової трансформації компанії. Робочі групи відзначають 

продуктивність співпраці і наукових досліджень. На цифровізацію виділяються 

інвестиції, призначаються відповідальні, аналізуються досягнуті результати. 

- Етап цифрової конвергенції – під час цього етапу цифрова трансформація 

підтримується новою інфраструктурою з її ролями, бізнес-процесами, знаннями 

і моделями. Складається команда, що займається процесами цифровізації, яка 

створює для керівництва нові стратегії і моделі. 

- Останнім є – інноваційно-адаптивний етап – цифровізація нерозривно 

пов’язана з бізнесом. Керівництво та всі структурні підрозділи усвідомлюють 

важливість і неминучість регулярних змін. Інфраструктура сприятлива для 

тестування нових на ринку технологій та їх подальшого масштабування. 

Більшість експертів в області цифровізації бізнесу, таких як: Олексій 

Галицький, Єгор Чернєв, Сергій Родіонов та інші, погоджуються з тим, що вона 

не є способом заміни людської праці, вона скоріше виступає допоміжним 

інструментом, працюючим на підвищення ефективності. Цей процес може 

позбавити людей від виконання рутинної роботи, створити нові робочі місця та 

форми зайнятості. 
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Як відзначають фахівці, більшість українських компаній сьогодні 

знаходяться на першому або ж другому етапі цифровізації. Однак така ситуація 

характерна не для всіх областей. 

На сьогоднішній день вартість цифровізації відносно висока, але згідно 

результатів досліджень, вона виправдовує витрати вже в перші місяці після 

впровадження цифрових інновацій. Це відбувається за рахунок зменшення 

витрат на традиційне обладнання та витрати з боку персоналу і матеріалів. Крім 

того, через високу конкуренцію, спостерігається зниження вартості послуг. 

Зараз з’являється велика кількість вузькоспеціалізованих CRM і ERP-

систем, спрямованих на рішення різних завдань, в тому числі і в туристичній 

індустрії і єдиною перевагою кожної з них є вартість. 

Не менш важливим фактом є обсяг запланованих впроваджень. Вартість 

цифрової трансформації компанії буде залежати від того наскільки 

масштабними будуть зміни в компанії. Необхідно враховувати поточний стан 

процесів, інфраструктури та інформаційних систем. 

Досить багато підприємств, які активно проводять цифровізацію в бізнесі, 

відзначають її результативність та демонструють ефект від впровадження 

систем цифрової трансформації. 

Отже, можна зробити висновок, що саме цифровізація допоможе бізнесу 

перейти на новий рівень своєї діяльності, залучити більше клієнтів і тим самим 

збільшити інтерес до компанії, а також посприяє створенню більш зручних 

комунікативних зв’язків між споживачем і компанією, що реалізує той чи 

інший товар або послугу. 
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ІНСТРУМЕНТИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL 

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОФІСНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Microsoft Excel надає підприємствам необхідні інструменти, щоб 

максимально використовувати свої дані. А коли мова йде про те, щоб 

максимально використати ресурси та максимально повернути інвестиції, це 
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стає все більш важливим. Фірми збирають все більші обсяги даних з багатьох 

джерел, включаючи трансакції в магазинах, продажі в Інтернеті та соціальні 

медіа. Їм потрібно вміти швидко та ефективно збирати та аналізувати цю 

інформацію. 

Електронні таблиці Excel зазвичай використовуються в бізнесі для 

відображення фінансової інформації та інших даних, що мають відношення до 

ведення бізнесу. Це може бути інформація, що стосується відділу управління 

відносинами з клієнтами, продажу, маркетингу або HR. Завдяки такій кількості 

ділових функцій, які тепер покладаються на ІТ та Інтернет, Excel продовжує 

розглядатись як важливий інструмент для адміністрування та ефективного 

ведення підприємства. 

Основні переваги:  

 Створення великих діаграм; 

 Умовне форматування; 

 Допомога у визначенні тенденцій; 

 Об’єднання даних; 

 Інтернет-доступ; 

 Відновлення даних; 

 Математичні формули; 

 Безпека. 

Розглянемо їх більш детально: 

Excel дозволяє діловим користувачам розблокувати потенціал своїх даних 

за допомогою формул через сітку комірок. Дані вставляються в окремі комірки 

в рядках або стовпцях, що дозволяє їх сортувати та фільтрувати, а потім 

відображати у візуальній презентації. Використання кругових діаграм, графіків 

та кластеризованих стовпців додає значення даним, які в іншому випадку 

можуть просто існувати як рядок за рядком чисел. Ці візуалізації можуть 

додати додатковий акцент до ділових звітів та переконливих маркетингових 

матеріалів. Excel рекомендує графіки, найбільш відповідні для типу даних, що 

подаються на осі X та Y. 

Користувачі Excel можуть відформатувати свої таблиці, використовуючи 

різні кольорові відтінки, напівжирні та курсивні шрифти, щоб розмежувати 

стовпці та виводити найважливіші дані на перший план. Ця функція може бути 

корисною при поданні бухгалтерської інформації, такої як прибуток до 

оподаткування та баланс, який здійснює компанія. Користувачі можуть вибрати 

відповідну схему фарбування за допомогою кнопки Швидкий аналіз, а потім, 

скориставшись вкладкою Форматування. 

Представляючи дані у вигляді діаграм або графіків, може бути корисним 

включити середні рядки, які чітко деталізують ключові тенденції, що 

виникають з інформації. Це може допомогти чітко продемонструвати ключові 

моменти іншим користувачам - наприклад, керівництву іншого відділу під час 

засідання ради. Excel дозволяє розширити лінії трендів поза графіком, 

запропонувати прогнози щодо майбутньої діяльності - і такі прогнози можуть 

допомогти бізнесу розробити свою майбутню стратегію. 
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Excel може використовуватися для об’єднання інформації з різних файлів 

та документів разом, щоб вона існувала в одному місці. Окрім необроблених 

даних та інформації з інших електронних таблиць, можна імпортувати текст та 

зображення. Інші об’єкти можна додати на вкладці Вставка або до файлу можна 

додати додаткові електронні таблиці. 

Excel доступний в Інтернеті, як частина пакета продуктивності Office 365 

Microsoft. Це означає, що керівники бізнесу та працівники мають доступ до 

програми з різних пристроїв, практично з будь-якого місця. За умови, що у них 

є ПК, ноутбук, смартфон або планшет з підтримкою Інтернету, вони будуть 

мати доступ до Excel, що дозволяє зробити віддалену та мобільну роботу 

можливою. 

Ще один переконливий плюс у використанні MS Excel полягає в тому, що 

якщо ваші дані втрачаються, ви можете їх відновити без особливих 

незручностей. Якщо ви зберігаєте усі свої важливі дані в MS Excel, і якимось 

чином вони втрачаються або файл пошкоджується, тоді немає потреби 

хвилюватися, оскільки при новому форматі MS Excel XML можна відновити 

втрачені або пошкоджені файлові дані. 

MS Excel дозволяє легко вирішувати складні математичні задачі набагато 

простішим способом без особливих зусиль. У MS Excel існує дуже багато 

формул, і за допомогою цих формул ви можете реалізувати безліч операцій, 

таких як пошук суми, середнього значення на великій кількості даних 

одночасно. Тому люди використовують MS Excel, коли їм доводиться 

вирішувати складні математичні задачі або їм потрібно застосовувати прості 

математичні функції на таблицях, що містять більші дані. 

Головне використання MS Excel полягає в тому, що він забезпечує безпеку 

файлів Excel, щоб люди могли зберігати свої файли в безпеці. Усі файли MS 

Excel можна захищати паролем за допомогою візуального базового 

програмування або безпосередньо у файлі Excel. Люди зберігають свої важливі 

дані в MS Excel, щоб вони могли зберігати свої дані організовано та 

заощаджувати свій час. Практично кожна людина хоче, щоб його файли були 

захищені паролем, щоб ніхто не зміг їх побачити або зруйнувати, тому тут MS 

Excel розв’язує цю проблему дуже ефективно. 

Microsoft Excel дозволяє вам маніпулювати, керувати та аналізувати дані, 

допомагаючи у прийнятті рішень та збільшенні ефективності,. Незалежно від 

того, чи використовуєте ви це для бізнесу або для управління персональною 

базою даних та витратами підприємства, Microsoft Excel надає вам правильні 

інструменти, які дозволять вам виконати всі свої завдання. 
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СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АРХІВІВ ТА ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

У нас час, коли активно розвиваються цифрові технології, неминучим став 

перехід до зберігання інформації або даних в електронних архівах. 

Електронний архів – це сукупність організаційних, програмно-апаратних 

засобів для збереження електронних документів та інших даних в 

електронному вигляді. Сучасний електронний архів, без перебільшення, має 

важливе значення для документообігу організації. Виконуючи функцію 

централізованого сховища різнорідних документів [1]. 

В Україні створений спеціальний державний орган Центральний 

державний електронний архів (ЦДЕА), який забезпечує зберігання, 

резервування електронних даних та документів Національного архівного фонду 

(НАФ) та використання електронних інформаційних ресурсів. 

Розглянемо можливості застосування електронних архівів в Україні та їх 

зручність. Діловодство перейшло в основному на електронний формат, завдяки 

систематизованій дії електронних архівів. Електронний документообіг гарантує 

швидкий доступ до інформації, забезпечує різні операції обробки документів, 

такі як [2]: 

 передача даних; 

 трансформування паперових документів в електронній формі; 

 функція електронного підпису як аналог власноручного підпису; 

 збереження та контроль даних; 

 оперативність зберігання до архіву. 

Чим ще корисне застосування систем ведення електронних архівів в 

Україні? По-перше, скорочуються витрати на зберігання даних, інформації, 

документів і таке інше. Наприклад, економія на приміщенні для зберігання 

паперових документів; скорочення витрат на персонал, що обслуговує роботу 

архіву; зниження витрат на друкування паперових документів та догляд за 

ними. По-друге, спрощується процедура перенесення документів з 

оперативного зберігання до архівного. По-третє, і найголовніше у нашому 

сьогоденні, швидкий пошук та зручний доступ до архівних матеріалів, що 

економить час та сили для користувача. 

Для зручності і при умові розвитку відкритого суспільства для передачі 
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архівних даних та доступу до них створені веб-сайти архівних установ. В 

Україні 24 грудня 2000 року було створено офіційний веб-сайт Укрдержархіву 

(https://archives.gov.ua/Archives/scau.php), що містить у собі докладний перелік 

архівних установ. У розділі «Архіви України» з переходом до сторінки будь-

якої установи, можна знайти: 14 галузевих державних архівів, 28 місцевих, 11 

центральних державних та архіви Міністерства освіти та науки, Міністерства 

культури та туризму і тому подібне. Суть такого веб-сайту зробити вільний 

доступ до інформації для відкритого суспільства. Сама наявність у державних 

архівах офіційного веб-сайту є невід’ємною складовою його інформаційної 

діяльності.  

Л. В. Божук [3] відокремлює три основні елементи представлення 

інформаційних ресурсів на веб-сайті архіву: 

 Інформаційні сторінки веб-сайту – огляди фондів архіву, описи 

каталогів, картотек і покажчиків, які є в архіві. 

 Електронні довідники різноманітних жанрів і видів – путівники, 

анотовані реєстри описів тощо. 

 Цифрові зображення документів – у вигляді електронних виставок 

(виставок онлайн). 

 Власна науково-інформаційна робота працівників архіву – наукові 

публікації, дослідження. 

Інформаційні технології також дають змогу брати участь і співпрацювати 

на міжнародній арені комунікацій. Інформаційні технології – це методи і засоби 

отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації. 

Однією із українських простих і доступних платформ по міжнародній 

комунікації є CorePlat – це унікальна платформа для організації безпечного та 

безперебійного електронного обміну даними (EDI), що дозволяє організувати 

комплексний підхід в автоматизації бізнес-задач: від електронного 

документообігу (ЕДО) до аналітики та зберігання архівних даних [4]. 

Також варто звернути увагу на платформу Open Archives [5]. Open Archives 

– це онлайн-платформа, яка пропонує інтерактивний рейтинг архівної 

відкритості пострадянських країн. Платформа також включає блоки з питань, 

пов’язаних з архівами, методологію, за якою проводиться оцінка, а також 

результати досліджень, існуючого архівного законодавства і практики в 

цільових країнах. 

Отже, застосовуючи електронні архіви в Україні, споживачі інформації, 

громадяни і просто відкрите суспільство, користуються шансом бути достатньо 

проінформованим у різних галузях діяльності держави. Стосовно діловодства 

та документообігу, електронні архіви спрощують виконання різних рутинних 

операцій. В Україні створено достатньо умов, щоб інформувати та бути 

інформованим, підтвердженням цього є ЦДЕА та НАФ. Це ж стосується і 

міжнародної комунікації за допомогою платформ, що були вказані вище. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ТУРИЗМІ 

 

У сучасних умовах спостерігається тенденція до збільшення кількості 

користувачів мобільними пристроями (телефонами, планшетами та 

смартфонами), що суттєво розширює можливості роботи з інформацією. 

Актуальним є опанування інноваційних інформаційних технологій з метою 

залучення нових користувачів та розширення спектру туристичних послуг. 

Інформаційні продукти є новим засобом організації туристичного 

обслуговування і потребують узагальнень та розробки практичних 

рекомендацій на національному та регіональному рівнях. 

Туризм – це сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту 

частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими 

темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором 

підприємницької діяльності. Значення туризму для національної економіки 

України поки що є незначним. Сьогодні вітчизняна туристична галузь потребує 

застосування сучасних методів управління, які уможливлюють виживання в 

конкурентній боротьбі на світовому туристичному ринку. Один зі шляхів 

подолання проблеми – використання сучасних інформаційних технологій, які 

надають широкий спектр можливостей – від інтернет-бронювання готелів та 

авіаквитків до створення туристичних порталів та мобільних додатків. Вже 

сьогодні 48% населення Землі має доступ до Інтернету. В Україні цей показник 

становить 56%. Число наших співвітчизників, які користуються Інтернетом, 

щодня збільшується. Пристрої, через які люди заходять в Інтернет, змінюються. 

Якщо раніше це були переважно комп’ютери, то сьогодні стрімко зростає 

частка мобільних приладів.  

Можна виділити ряд чинників, які вплинули на зростання популярності 

мобільних пристроїв серед населення: технологія бездротового зв’язку – Wi-Fi; 

http://www.sx-ua.com/ua/service/rozrobka-elektronnih-arhiviv-dokumentiv/
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високошвидкісний мобільний доступ до мережі Інтернет (3G); доступність та 

функціональність мобільних гаджетів; спосіб життя населення тощо. 

Мобільними пристроями користуються не лише молоді люди. Все більше 

людей старших поколінь також приєднуються до цього мобільного тренду 

(рис. 1). Всі галузі людської діяльності, зокрема й сфера обслуговування, 

відрізняються зростанням числа пошукових запитів з мобільних пристроїв. 

 
Рисунок 1 – Розподіл користувачів смартфонів в Україні за віком 

 

Отже, враховуючи тенденцію зростання кількості користувачів 

мобільними телефонами та планшетами, для туристів актуальним є опанування 

інноваційних інформаційних технологій, зокрема мобільних додатків. 

Середньостатистичний власник смартфону проводить 3 години 40 хвилин в 

день перед його екраном – з них 90% часу в додатках і тільки 10% – у браузері. 

З точки зору бізнесу мобільний телефон має величезний потенціал для контакту 

з потенційним споживачем, адже мобільні додатки сприяють залученню та 

підвищенню лояльності клієнтів, відкривають нові можливості для реклами та 

комерції. Мобільні додатки – комп’ютерні програми, створені спеціально для 

використання в мобільному телефоні, смартфоні або планшеті, які призначені 

для виконання того чи іншого завдання. Вони завантажуються в Google Play чи 

App Store та зберігаються в пам’яті телефону. Перевагами мобільних додатків є 

можливість їх запуску з робочого столу, можливість роботи без підключення до 

мережі Інтернет, зручний інтерфейс тощо. Мобільні додатки поділяють на 

розважальні, комунікаційні, навігаційні, довідкові та прикладні. Мобільний 

додаток, у порівнянні з мобільним веб-сайтом, має як переваги, так і недоліки. 

Мобільний веб-сайт – це спеціалізований сайт, адаптований для перегляду та 

функціонування на мобільних пристроях (табл. 1). Перспективним напрямом на 

ринку додатків для мандрівників є аудіогіди – зручний варіант для 

самостійного знайомства з міськими пам’ятками. Провідними туристичними 

центрами України (Київ, Львів, Одеса тощо) розроблено ряд програм для 

мобільних пристроїв, призначених для спрощення пересування мандрівників та 

забезпечення їх базовою інформацією про туристичні можливості території. 
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки мобільних додатків 

 Отже, індустрія туризму потребує впровадження сучасних інформаційних 

технологій, тому за останні десятиліття зазнала значного впливу науково-

технічного прогресу. Мобільний телефон та мережа Інтернет дали змогу 

створювати загальнодоступну, надзвичайно інформаційно змістовну, та 

порівняно з іншими інформаційно-технологічними системами, дешеву й 

швидку інформаційну інфраструктуру. Використання сучасних інформаційних 

технологій є невід’ємною частиною розвитку туристичної сфери міста. 

Розроблені мобільні додатки дозволять користувачам переглядати цікаві 

туристичні локації, читати короткий опис про них, слухати аудіо та 

відслідковувати своє місце розташування на карті. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ОСНОВІ СУЧАСНИХ WEB-РЕСУРСІВ 

 

Інформаційні технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати 

складові ділянки діяльності організації між собою. Вони розвиваються досить 

швидкими темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що 

будь-яка конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути 

сформована без детального аналізу можливостей застосування інформаційних 

технологій. Звідси і випливає, що одним з важливих компонентів будь-якої 

управлінської діяльності повинна стати інформаційна інфраструктура, яка 

підтримується сукупністю інформаційних ресурсів та програмно-апаратних 

засобів обчислювальної техніки та зв’язку. Будь-яка сучасна інформаційна 

система функціонує саме на базі певних предметних та інформаційних 

технологій.  

На сьогоднішній день використання суто комп’ютерних технологій 

дозволяє лише відтворювати тим чи іншим способом дані, відомості і не дає 

можливості ефективно та безпосередньо взаємодіяти з інформаційним 

об’єктом, що створюється або демонструється. Це вирішують за допомогою 

сучасних інформаційних технологій. Важливо розуміти, що інформаційні 

технології підтримують безпосередньо всі аспекти менеджменту в таких 

функціональних областях, як бухгалтерський облік, фінанси, управління 

трудовими ресурсами, маркетинг, туризм і управління виробництвом [1]. 

Сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине інформаційне 

середовище, фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні мережі та 

системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як технологічні 

процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Інформаційні продукти 

розміщаються в розподілених базах даних. Доступ до інформаційних продуктів 

відбувається через комп’ютерну мережу і регламентується правилами та 

нормативами даної організації. Інформаційна комп’ютерна мережа організації 

може органічно під’єднуватися до всесвітньої комп’ютерної мережі 

INTERNET. Під’єднання може проводитися через відповідні шлюзи з 

регламентованим доступом до внутрішньої інформації. Таким чином 

організація отримує прямий доступ до різноманітної інформації з широким 

спектром по змісту: від законодавчих актів до відомостей про стан на ринках 

сировини та готової продукції [2]. 

Як бачимо, сучасні розробки інформаційних систем менеджменту, 

технологій систем та комунікацій просуваються вперед досить успішно, 

використовуючи останні досягнення в галузі технологій та інформаційних 

систем і комунікацій. Завдяки цьому інформаційні системи менеджменту стали 
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задовольняти зростаючі вимоги менеджерів до забезпечення інформацією. 

Головними критеріями в оцінці інформаційних систем стали достовірність, 

своєчасність, повнота, корисність інформації для прийняття рішень. 

П’ятикратне збільшення продуктивності від останніх нововведень в 

електронному обладнанні і програмному забезпеченні, а також скорочення 

витрат на їх придбання сприяють швидкому розвитку експертних систем і 

систем штучного інтелекту завдяки розповсюдженню телекомунікацій не 

тільки в організації, але і серед клієнтів. Все це сприяє перетворенням, які 

змінюють чисто технічні прикладні програми в конкурентоспроможний 

механізм, яким можна ефективно керувати. 

В наш час найбільша частина технологічних розробок в галузі 

інформаційних технологій застосовується для вирішення оперативних 

управлінських задач. Новітні розробки свідчать про зростання можливостей 

вдосконалення інформаційних технологій в таких ключових напрямках:  

 значне підвищення показників ефективності технології;  

 спрощення доступу і розширення потенційних можливостей засобів 

програмного забезпечення і широкого застосування відкритих технологій; 

 створення дружнього інтерфейсу для користувача; 

 істотне покращання якості і функцій інформаційних технологій та 

зниження їх вартості [3]. 

 Інформаційні технології забезпечують значне зростання продуктивності, як у 

сфері послуг , так і в туризмі. Туризм є однією з найбільших перспективних 

індустрій. Розвиток менеджменту та персоналу дає в майбутньому, обійти 

конкурента і забезпечити туристичним операторам успіх в умовах ринкових 

відносин. Користуючись перевагами комп’ютерних технологій, сучасні 

туристичні підприємства успішно та впевнено будуть працювати сьогодні, 

закладаючи фундамент завтрашнього процвітання.  

Інтернет у туристичному бізнесі застосовується за кількома напрямами. 

Один із них – використання віртуального простору для просування на ринку 

своїх послуг. Реклама в Інтернеті набуває дедалі більшої популярності, великі 

туроператори і невеликі турагентства активно використовують веб-сторінки і 

власні сервери. Інформацію про далекі країни, екзотичні подорожі та ціни на 

туристичні послуги легко знайти через будь-яку пошукову систему. Інтернет 

приваблює турфірми не тільки як рекламний засіб, а й як унікальний засіб 

організації взаємодії філій та агентств. Підприємства туристичної індустрії, 

особливо авіакомпанії і готелі, дуже швидко зуміли оцінити переваги продажу 

свого продукту через Інтернет [4]. 

Інтернет-системи забезпечують ще одну нову можливість менеджменту - 

просування продукту електронною поштою на адресу споживачів, які з 

великою ймовірністю захочуть купити тур у цьому туристичному напрямку. 

Такі системи запам’ятовують і зберігають у пам’яті велику за обсягом 

інформацію про минулі заявки і клієнтів, на підставі якої можна визначити 

найкращі напрями просування продукту з урахуванням демографічних 

факторів, інтересів, кращих засобів розміщення тощо. Інформація про клієнтів 
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може бути зібрана з різних джерел: телефонних розмов, Інтернету, 

інформаційно-довідкових кіосків, туристичних інформаційних відділів - і 

збережена в єдиній базі даних. Створювані в Інтернеті веб-сторінки дають 

змогу споживачам швидко та легко переходити від планування подорожі до 

його бронювання. Створення ефективної веб-сторінки - тільки перший крок у 

використанні Інтернету. Дуже важливо забезпечити його просування 

традиційними й електронними каналами, а потім через усі можливі традиційні 

канали організувати цілеспрямовані рекламні кампанії з використанням 

агресивних маркетингових технологій «проштовхування». 

Отже, Інтернет-технології надають можливості туристичним 

підприємствам доносити інформацію і пропозицію продукту до великої 

кількості людей у всьому світі за порівняно невелику ціну; надавати 

інформацію вищої якості, ніж з традиційних друкованих джерел; забезпечувати 

споживачам легший і простіший спосіб бронювання продукту. 
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ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ – ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ 
 

Тема електронних послуг актуальна для українців зараз, як ніколи, 

оскільки електронне врядування, зокрема, впровадження електронних послуг – 

одна з вагомих складових реформи державного управління, яка проводиться 

зараз в Україні. Від ефективності державного управління безпосередньо 

залежить рівень життя громадян, якість ведення бізнесу, рівень ВВП та інші 

економічні показники. Саме тому правильне розуміння цього терміну та мети 

впровадження є надзвичайно важливим для його реалізації і подальшого 

ефективного використання. 

Перш за все, варто розібратися що ж таке електронне урядування. Згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні» від 20 вересня 2017 року, 
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«електронне урядування — форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян» [1].  

З огляду на міжнародний досвід електронне урядування дійсно працює і, 

до того ж, значно ефективніше, насамперед, завдяки електронним послугам. 

Відповідно до Урядового порталу, «електронна послуга — це адміністративна 

або інша публічна послуга, що надається громадянину або юридичній особі в 

електронній формі» [2]. 

Електронні послуги мають ряд переваг. Оскільки вони надаються через 

Інтернет, то є доступними в будь-який час і не залежать від місця знаходження 

особи, яка хоче ними скористатися. Це робить їх значно зручнішими і 

швидшими за старі методи: вже не потрібно стояти в безкінечних чергах, 

відвідувати чиновників, які часто при виконанні своєї роботи користуються 

власними мотивами і бажаннями, та заповнювати папери. То ж очевидно, що це 

не лише економія часу і скорочення фінансових витрат, а й зменшення корупції 

серед органів державної влади та дебюрократизація, адже е-послуги нівелюють 

потребу в особистому контакті з чиновниками. Більше того, переведення 

адміністративних послуг в електронний формат вивільняє час чиновників на 

виконання інших робочих завдань та сприяє оптимізації цих послуг, оскільки 

включає в себе їхній аналіз, перегляд процесу їхнього виконання, взаємодії між 

органами влади тощо [3], [4]. 

Якщо розглянути досвід впровадження електронних послуг країн-членів 

Європейського Союзу, то можна зробити висновок, що «надання послуг через 

електронні засоби зв’язку має доповнювати, а не заміняти собою інші канали 

комунікації». Адже основною метою їхнього впровадження є покращення 

доступу до інформації та цих послуг безпосередньо зі збереженням права 

громадян самим обирати який канал комунікації з урядом використовувати. 

«...оскільки саме через надання послуг здійснюється постійний, щоденний 

зв’язок між владою і громадянами...», то система впровадження електронних 

послуг є надзвичайно політично важливою і потребує вдосконалення як на 

етапі розробки, так і під час роботи [5, с. 66]. Тому, перш за все, е-послуги 

повинні бути якісними, забезпечуючи потреби громадян. 

Україна знаходиться на етапі впровадження електронних послуг. У першу 

чергу уряд намагається робити електронними ті послуги, які користуються 

найбільшим попитом у громадян, як-от оформлення допомоги при народженні 

дитини чи отримання житлової субсидії [6]. Наразі українцям доступно більше 

100 е-послуг і їхня кількість постійно збільшується. Мета українського уряду – 

«щоб українці взагалі не мали потреби відвідувати органи влади задля 

отримання публічних послуг, а могли робити це дистанційно – просто з дому чи 

офісу – цілодобово і без вихідних» [7]. Реалізація Концепції розвитку системи 

електронних послуг в Україні передбачена на період до 2020 року [8]. Тому 
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зовсім скоро ми зможемо говорити не лише про її впровадження, а й про її 

результати. 
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ MS EXCEL У МЕНЕДЖМЕНТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Офісний пакет MS Office містить у своєму складі програмний продукт MS 

Excel, який пропонує безліч функцій і можливостей для завдань бізнес-

аналітики. Завдяки яким стало ще зручніше збирати дані та використовувати їх 

для створення звітів, систем показників і приладних дошок. 

Бізнес-аналітика – це набір інструментів і процесів, які використовуються, 

щоб збирати та перетворювати дані на важливу інформацію, на основі якої 

можна приймати обґрунтовані рішення. У службах Excel Services на сервері 
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SharePoint Server 2013 (локально) можна надавати спільний доступ до книг 

іншим користувачам, а також переглядати, вивчати та оновлювати книги у вікні 

браузера так само, як у програмі Excel. 

У програмі Excel можна виконувати багато різноманітних завдань – від 

отримання даних до створення звітів – що є частиною рішення організації у 

сфері менеджменту. 

Багато можливостей , які доступні в Excel, підтримуються в службах Excel 

Services на сервері SharePoint Server. Це означає, що ви можете переглядати 

книги та працювати з ними у вікні браузера так само, як і за допомогою клієнта.  

MS Excel різних версій є найбільш поширеним програмним рішенням у всіх 

професійних сферах економіки. Ним користуються керівники компаній, 

бухгалтери, фахівці з продажу, маркетологи та менеджери з персоналу. Якщо 

сказати одним словом, то MS Excel – для всіх у сучасному бізнесі.  

Назва табличний процесор означає, що програма Excel призначена для 

обробки табличних даних. Більшість завдань подається саме в табличній формі, 

тому програма призначена найбільше для економістів і менеджерів. Програми, 

які забезпечують автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, 

зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць або їх частин, 

називають електронними таблицями. Електронні таблиці призначені для 

формування табличних документів з використанням чисел, текстів і формул, які 

використовують для автоматизації обчислювального процесу, а також для 

подання табличних даних в графічній формі 

У пам’яті комп’ютерів можна зберігати електронні таблиці великого 

розміру. Екран дисплея є вікном, переміщуючи яке таблицею можна обстежити 

будь-які клітинки. Як згадувалося раніше Excel нагадує книгу, так ось вона 

складається з довільної кількості робочих аркушів, яку визначає користувач 

залежно від обсягу розв’язуваного завдання. Кожний аркуш поділений на рядки 

і стовпці, на перетині яких розміщуються комірки даних. На аркуші можуть 

розміщуватись також одна або кілька електронних таблиць, тобто звичайних 

таблиць, поданих в електронній формі. Таким чином, на кожному робочому 

аркуші наявна двовимірна система координат, призначена для іменування 

комірок таблиць. Кожна комірка на аркуші має адресу і вміст. Адреса комірки 

складається з адреси стовпця і рядка, на перетині яких вона розміщується. 

Вмістом комірки може бути будь-який рядок символів, який належить до 

якогось з типів: текстова константа, числова константа та формула. На мій 

погляд, найважливішим типом являється формула. Знак рівності призначений 

для розмежування формул і текстових констант. 

Менеджери повинні вільно володіти формулами і правилом їх копіювання, 

а також абсолютною і відносною адресаціями, оскільки це основні засоби 

автоматизації обчислень у Excel. Досить часто потрібно використовувати 

алгебраїчні вирази зі змінними кількостями, уникаючи арифметичних виразів. 

Ще одним процесом для менеджерів у роботі з Excel безумовно є робота зі 

списками. До прикладів списків належать: накладні, відомості нарахування 

заробітної плати, листи та прайс-листи, реєстри продажів. Існують спеціальні 
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методи обробки списків. У Excel список – це таблиця, що змінюється 

процесором як база даних. 

Кожному менеджеру після збирання оперативних даних доведеться 

підбивати підсумки. Цілком ця операція дуже різноманітна. В одному випадку 

треба просто підрахувати суму стовпця, а в іншому побудувати складну зведену 

таблицю, щоб з’ясувати основний прибуток і дохід кожного працівника окремо. 

При підрахунку проміжних підсумків потрібно визначити стовпець списку, за 

яким групуватимуться дані, і стовпець, за яким підсумовуватимуться дані або 

буде здійснюватися інша підсумкова операція така, як обчислення: середнього 

значення, мінімуму, максимуму.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В КИТАЇ 

 

Актуальність даної теми полягає у вивченні досвіду Китаю, який поклав в 

основу своєї концептуальної політики відкритості і реформ залучення 

іноземного капіталу як один із найважливіших чинників становлення нової 

економічної історії Китаю. Проведення раціональної політики і вправного 

регулювання з боку держави привернуло іноземних інвесторів у вигляді 

міжнародних корпорацій, які вклали в економіку Китаю сотні мільярдів доларів 

і пов’язали свій бізнес саме з цією країною. Це актуалізує питання діяльності 

транснаціональних корпорацій (ТНК) в Китаї. 

Найбільш загальною причиною виникнення транснаціональних корпорацій 

вважається інтернаціоналізація виробництва і капіталу на основі розвитку 

продуктивних сил, що переростають національно державні кордони. До причин 

територіальної експансії ТНК можна віднести їхнє прагнення протистояти 

жорсткій конкуренції в міжнародному масштабі, а також переваги 

міжнародного поділу праці та використання елементів планування. 
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Вищезазначені чинники є, безумовно, характерними і для діяльності ТНК в 

Китаї.  

Відносно швидке економічне зростання Китаю, підвищення внутрішнього 

споживання і доходу на душу населення, солідний пакет державної допомоги і 

добре контрольована інфляція, як і раніше, зберігають привабливість країни для 

багатьох ТНК. Підприємства з іноземним капіталом є важливим каналом 

надходження в Китай сучасної техніки і технології. Вони забезпечують більше 

60 % від загальної кількості контрактів у сфері трансферту технологій і більше 

половини від їх загальної вартості. Станом на 2010 рік, найбільші 

транснаціональні корпорації ("Майкрософт", "Інтел", "Дженерал моторз", 

"Хонда", "Сіменс", "Нортел", "Фольксваген") мають в Китаї 750 центрів з 

освоєння і розвитку сучасних технологій. 

Оскільки Китай є найбільш швидкозростаючим ринком світу, деякі ТНК 

розглядають інвестиції до Китаю як головний етап перемоги над суперниками в 

конкурентній боротьбі і становлення компанії як галузевого лідера. Один із 

методів реагування і адаптації ТНК полягає в тому, щоб підсилити свою 

присутність в регіоні у відповідь на зниження експортних квот для іноземних 

компаній. Велика кількість крупних ТНК, такі як Siemens, ABB Ltd., Bosch 

Group і Alstom, вирішили збільшити інвестиції у енергозберігаючі і екологічні 

технології, насамперед, це стосується чистих і відновлюваних джерел енергії. 

Попит на технології зі збільшення ефективності виробництва, 

енергозбереження і надійності енергетичних систем буде, як і раніше, зростати, 

навіть не дивлячись на поточну фінансову кризу у всьому світі. 

Загальносвітовий попит на енергоносії до 2030 року виросте більш ніж на 50 %, 

при цьому 30 % збільшеної потреби в електроенергії припаде на Китай. 

Світова фінансова криза ще більше підвищила важливість китайського 

ринку в низці галузей. Серед них — автомобільна промисловість. На відміну 

від значного падіння продажів автомобілів в США, Європі і Японії, в Китаї цей 

ринок утримує стійкі позиції. Сьогодні Китай фактично є найбільшим 

автомобільним ринком з позиції кількості проданих транспортних засобів. Коли 

в першій половині 2009 року було зафіксовано відновлення економіки понад 

прогнозовані показники, очікування іноземних автовиробників щодо 

китайського ринку автомобілів значно виросли і тепер вони прагнуть або 

підвищити обсяги випуску автомобілів, або відкрити в Китаї нові заводи. Ще 

одна сфера — це великий сектор фінансових послуг. У Китаї булі схвалені 

інвестиції у 23 компанії з надання фінансових послуг, включаючи банки, 

небанківські фінансові установи, компанії по забезпеченню безпеки і страхові 

компанії. У секторі фінансових послуг було освоєно іноземних інвестицій на 

суму 15,92 млрд дол. США. Іноземні фінансові компанії не тільки збільшують 

інвестиції у сектор фінансових послуг, але і у місцеві нефінансові компанії зі 

стійкими позиціями на ринку або з гарним потенціалом. 

Адаптація ТНК до зміни умов на ринку Китаю має важливі наслідки для 

місцевих фірм. По-перше, посилення присутності в регіоні і все більш чітка 

орієнтація ТНК на китайський ринок неминучо призведуть до підвищення рівня 
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конкуренції, з якою стикаються місцеві фірми. При цьому конкурентами будуть 

не тільки безпосередньо ТНК, які зміцнюють свої позиції на місцевому ринку, 

як наприклад Cisco або Bosch, але і місцеві китайські компанії, які отримують 

іноземні інвестиції на розширення виробництва, як, наприклад, Red Lion 

Cement і Gome. Крім того, конкуренція не обмежується лише ринком продукції 

— вона буде гострою і на ринку факторів виробництва. Так, оскільки все 

більша кількість ТНК відкриває в Китаї свої науково-дослідні центри, місцеві 

китайські фірми змагатимуться з ТНК за провідних дослідників [1]. По-друге, 

такі чинники, як зростаюча важливість китайського ринку, послаблення 

нормативних вимог в області злиття і поглинання з боку іноземних фірм, намір 

ТНК збільшити частку на ринку і стати галузевими лідерами, можуть сприяти 

тому, що місцеві китайські компанії, які володіють особливо високим 

потенціалом, все частіше ставатимуть об’єктами для поглинання [2]. Однак 

китайський уряд турбується про можливе виникнення ринкових монополій, 

оскільки за останні роки в результаті збільшення кількості операцій M&A, 

зростає консолідація промислових структур. Тому введення нового 

антимонопольного закону наклало певні обмеження на агресивну діяльність в 

сфері M&A. Невдала спроба Coca-Cola придбати за 2,3 млрд дол. США 

провідного китайського виробника соків, Huiyuan Juice Group є показником 

того, що уряд стурбований появою монополій в окремо взятій галузі. Таким 

чином, об’єктами придбань з боку іноземних фірм стануть не галузеві лідери, а 

дрібніші китайські компанії [3]. По-третє, посилена орієнтація ТНК на 

регіональний ринок може створити масу можливостей для місцевих китайських 

фірм, особливо у допоміжних галузях. Наприклад, для реалізації амбіційних 

планів з розширення виробництва на китайському ринку компанія KFC недавно 

розмістила замовлення на 732 млн дол. США у трьох китайських 

постачальників курячого м’яса. Плани розширення іноземних автовиробників, 

поза сумнівом, відкриють великі перспективи для місцевих постачальників. 

Навіть ті місцеві фірми, які безпосередньо змагаються з ТНК, отримають 

більше шансів для співпраці і обміну досвідом з іноземними конкурентами [4]. 

Таким чином, можна сказати, що інвестиційна стратегія Китаю включає 

безліч компонентів, за допомогою яких він прагне привернути інвестиції ТНК в 

економіку країни. Для збільшення обсягів надходження іноземних інвестицій в 

країну Китай проводить всебічне реформування законодавчої бази в сфері 

інвестиційної діяльності. Завдяки зростанню економіки, заходів щодо 

лібералізації політики відносно іноземних підприємств, інвестиційному 

клімату, що поліпшується, і політиці відкриття національних галузей для 

іноземного інвестування, Китай залишається надзвичайно привабливим для 

іноземних інвесторів. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Актуальність вивчення теми «Електронне урядування як механізм протидії 

корупції» обґрунтована тим, що на сучасному етапі суспільних трансформацій і 

державного будівництва в Україні особливого значення набуває потреба у 

здійсненні дієвої, результативної антикорупційної політики.  

Значний вклад в дослідження корупційних процесів в органах державної 

влади внесли Т. Блистів, А. Долгова, О. Дульський, І. Ніколіна. Процес 

впровадження електронного уряду в Україні вивчали: А. Асанова, 

О. Голобуцкий, П. Клімушина, Г. Почепцова, О. Шевчук та ін. Метою 

досліджень є визначення необхідності впровадження електронного урядування 

для забезпечення оперативного та безперешкодного інформування населення 

органами місцевого самоврядування, протидії корупції, забезпечення 

прозорості політичних процесів на місцевому рівні, залучення громадськості до 

участі у суспільно-політичних процесів, а також надання якісних 

адміністративних послуг. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», корупція – 

використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою 

одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 

обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у 

частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [1]. 
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На наш погляд, для забезпечення державного та громадського контролю за 

цим напрямом було б доцільно створити відкриті бази даних про фінансування 

політичних партій і виборчих кампаній з доступом, наприклад, через веб-сайти 

Міністерства юстиції та Центральної виборчої комісії.  

Корупція постійно й активно впливає на свідомість громадян та їхні 

особисті погляди, формує корисливі аморальні цінності, визначає корупційну 

субкультуру в суспільстві, руйнує суспільні відносини, зменшує ресурси та 

підриває довіру до держави. Також гостро обговорюються питання відкритості, 

прозорості, підзвітності, політичної інклюзії. 

Реалізувати дану політику можна за допомогою сучасних , інформаційно- 

комунікаційних технологій (ІКТ). Вони є чудовим стратегічним інструментом 

запобігання корупційним проявам та боротьби з корупцією. Сучасні ІКТ 

можуть допомогти реалізувати головне завдання антикорупційної політики – 

мінімізація незаконного використання посадовими особами службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Тобто антикорупційна 

діяльність спрямована на виявлення й подолання корупційних ризиків. 

Розв’язання перелічених проблем можливе завдяки запровадженню 

електронного урядування [2]. 

Активне впровадження цифрових технологій в систему суспільно-

політичних відносин створюють умови для виявлення та запобігання корупції. 

Зокрема, потенційні можливості й переваги сервісу Mobile ID засвідчують 

перспективність даної цифрової технології, адже вона надає можливість 

підписувати е-документи за допомогою мобільного телефону, що сприяє 

розширенню доступу до прозорих та некорупційних електронних послуг [3]. 

Впровадження е-демократії безумовно може бути пов’язано з 

прихильністю державних установ до забезпечення прозорості та підзвітності, 

тобто до заходів по боротьбі з корупцією [4]. 

Для порівняння рівня корупції у нас в державі та в закордонних країнах 

розглянемо результати дослідження міжнародної організації «Transparency 

International». В таблиці 1 представлено шкалу вимірювання за індексом 

сприйняття корупції.  

 

Таблиця 1 – Шкала вимірювання 
Індекс Сприйняті як менш корумповані Сприйняті як більш корумповані 

100 - 

90 

89 - 

80 

79 - 

70 

69 - 

60 

59 - 

50 

49 - 

40 

39 - 

30 

29 - 

20 

19 - 

10 

9 - 0 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2, спостерігаємо негативну динаміку в 

Україні порівняно з іншими країнами.  

Систематизуючи дані табл. 2, зазначимо, що в Україні існує досить 

високий рівень корупції, який за останні три роки практично не змінився. 

Наведені дані свідчать про малий відсоток ефективності впроваджуваних 

органами влади заходів, спрямованих на вирішення проблеми корупції. 

Оскільки однією з таких заходів є інструменти електронного урядування, то 

можна з упевненістю стверджувати, що на даний момент ці нововведення не 
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мають істотного впливу на зменшення рівня корупції в нашій державі. Отже, 

потрібно звертатись до зарубіжного досвіду використання технологій 

електронного урядування для мінімізації рівня корупції. 

 

Таблиця 2 – Індекс сприйняття корупції впродовж 2016–2018 роки 

Країна 2016 2017 2018 

Відхилення 

2016 від 

2018 

Данія 90 88 88 2 

Нова Зеландія 90 89 87 3 

Фінляндія 89 85 85 4 

Швеція 88 84 85 3 

Швейцарія 86 85 85 1 

Сінгапур 84 84 85 1 

Норвегія 85 85 84 1 

Нідерланди 83 82 82 1 

Канада 82 82 81 1 

Люксембург 81 82 81 0 

Німеччина  81 81 80 1 

Велика Британія 82 82 80 2 

Україна 29 30 32 3 

 

Дані проблеми можна вирішити спираючись на іноземний досвід, так як 

електронне урядування успішно функціонує та користується попитом у 

багатьох країнах світу. Чудовим прикладом успішного застосування ІКТ у 

запобіганні корупційним проявам може бути Фінляндія. Після активного 

впровадження системи електронного урядування та залучення громадян до 

використання наданих сервісів, корупція, як соціальне явище припинила своє 

існування. В основу діяльності органів публічного управління Фінляндії 

покладений принцип: «відкритість → представництво → взаємодія». Створений 

портал demokratia.fi (слоган: «зміни, в яких береш участь»), що забезпечує 

безпосередню участь громадян в управлінні публічними справами [5]. 

Отже, запобіганню низки факторів корупції в органах публічної влади 

може слугувати цілеспрямоване застосування інформаційно-комунікаційних 

інструментів, що дозволяють оптимізувати інформаційні обміни в системі 

публічного управління та зробити їх якомога більш прозорими, максимально 

автоматизувати функції, що мають корупційну складову. В Україні створена 

необхідна нормативно-правова база для застосування інформаційно-

комунікаційних інструментів участі громадськості в реалізації антикорупційної 

політики та почато їх упровадження; як свідчить зарубіжний досвід, такий 

інструментарій є достатньо простий для розробки, упровадження та 

використання і може бути ефективним для попередження та подолання 

корупційних проявів у публічній сфері. 
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ПЕРЕДУМОВИ ТА МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ «ДЕРЖАВИ У 

СМАРТФОНІ» В УКРАЇНІ 

 

Довіра є складовою ефективної сервісної держави. Рівень довіри до органів 

влади потрібно суттєво підвищувати. У сфері надання адміністративних послуг 

електронні послуги — один з ефективних способів підвищення довіри 

громадян. Проте довіра важлива і при наданні послуг через Центр Надання 

Адміністративних послуг. Причиною незадоволення мешканців якістю послуг 

найчастіше стають вузькі коридори, кабінетна система, непрозорість та інші 

відголоски радянської системи. Розуміючи це все влада декларує новий виклик 

- створити "державу в смартфоні" [1]. Більше ніяких довгих черг в темних 

коридорах, витраченого часу та сил заради однієї довідки, яка взагалі потрібна 

не людям, а іншим суб’єктам надання адміністративних послуг. Останні 

зможуть отримувати всю потрібну інформацію без втручання звичайних 

громадян. Основною думкою є те, що в таких випадках "повинні бігати не 

люди, а дані". Це допоможе зберегти багато часу, зусиль та грошей. Проте 

потрібно розуміти, що для належної роботи такої системи недостатньо лише 

створити робочий додаток. Підготовка та впровадження потребує багато часу 

та має ще дуже багато нюансів. Потрібен плавний перехід до такої системи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://molodyvcheny.in.ua/files/
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Використовувати послуги нової системи почнуть не всі відразу. Для цього 

потрібен значний час. До початку впровадження цієї системи люди будуть ще 

деякий час користуватися звичними для всіх послугами через фізичні канали. 

Навіть коли використання е-послуг стане глобальним та звичним явищем, то 

завжди буде частина тих, хто не зможе ними користуватися. Глобальне 

використання нової системи створить труднощі для тих громадян, які не мають 

доступу до інтернету, або просто не зможуть користуватися цими послугами за 

інших причин. З такими труднощами зустрічались усі країни. Тому важливо 

передбачати це та знаходити вихід з такої ситуацію. Розуміння того, що без 

поєднання електронного та фізичного методу надання послуг не обійтись, 

допоможе уникнути дискримінації певної частини населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням створення 

«держави у смартфоні» займалися такі вітчизняні та зарубіжні дослідники, як 

В.В. Апопій, У.О. Балик, В. Звасс, Г. Дункан, К.Е. Кендалл, В.М. Клочко, 

Н.М. Кривошеєва, С.В. Маловичко, Е. Мелз, І.Б. Плотніченко, В.М. Полях, 

Н.М. Тягунова, Л.Л. Філіппова, Н.В. Чуйко, Р. Матвійчук, В. Артющенко. 

Мета роботи. Аналіз перспектив та передумов створення «держави у 

смартфоні» в Україні. 

За результатами дослідження серед країн з доходом нижче середнього 

Україна посіла друге місце. Наша країна одна із перших у своїй категорії. Але 

для того щоб домогтися глобальних змін потрібно вирішити декілька важливих 

завдань [2].  

По-перше, потрібно зробити високошвидкісний інтернет доступним для 

всіх. Велика частина сіл нашої країни не має доступу до швидкого інтернету. 

Оператори не збільшують покриття швидким інтернетом, через те що відсоток 

тих, хто готовий віддавати кошти за це значно малий. Треба створити 

комфортні умови та переглянути цінову політику для сільських районів. 

По-друге, без запровадження єдиної системи цифрової ідентифікації 

громадян ніяк не обійтись. Привласнення унікального електронного ID стане 

важливим кроком для досягнення цілі. Це допоможе спростити та підвищити 

надійність електронних транзакцій та довіру користувачів. Впровадження цієї 

системи є найважливішою складовою "держави в смартфоні".  

Третім кроком буде розроблення стратегії, яка допоможе захистити дані 

користувачів від викраденням при кібератаках. Глобальна діджиталізація 

державного управління та економіки збільшує ризики незаконного заволодіння 

важливою інформацію іншими особами. Основними загрозами є злом баз 

даних, інформаційні атаки і втручання в функціювання різних типів технічних 

систем. Неможливо уникнути таких загроз, але подолання цих труднощів 

допоможе у майбутньому обійтись без величезних проблем. 

Також не обійтись без діджиталізації освіти у школах. Освіта в школі, 

надання знань та навичок має рухатись в одну ногу з часом. Відмова від 

паперових підручників і зошитів повністю змінить та полегшить процес 

навчання у школах. Нові технології зроблять процес навчання не тільки 

легшим, а й цікавішим, що підвищить ефективність навчання учнів. Бажання 
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йти у таку школу з’явиться і великої кількості дітей. Упровадження 

мультимедійних технологій дозволяє усунути проблему недостачі оснащення 

матеріально-технічної бази навчальних закладі, так як в інтернеті є багато 

мультимедійного контенту, за допомогою якого будь-який експеримент дитина 

зможе побачити своїми очима, а іноді навіть взяти участь в ньому за допомогою 

VR-технологій. 

Останнім кроком буде масштабне використання телемедичних технологій. 

Сучасні засоби зв’язку укупі з VR-технологіями дають можливість проводити 

не тільки проводити навчання онлайн, а й хірургічні операції за допомогою 

інтернету. Цифрова медицина - це шанс для мільйонів жителів віддалених 

містечок і сіл отримувати якісну медичну допомогу у найкращих медичних 

центрах України та за її межами. 

Поки в нашій країні лише тільки зароджуються ідеї про створення 

«держави у смартфоні», в багатьох інших країнах це вже давно налагоджена, 

працююча система. Гарним прикладом є Естонія [3]. Зараз до послуг жителів 

Естонії широкий спектр електронних послуг, якими вони користуються в 

своєму повсякденному житті. В даний час Естонія пропонує 600 електронних 

послуг громадянам і 2400 послуг бізнесу. Використовуючи розроблену в 

Естонії ID-карту, що діє як онлайн-паспорт, велика частина жителів країни 

може регулярно виконувати такі операції: дистанційно підписувати договори, 

використовувати ID-карту для оплати за користування громадським 

транспортом, оплачувати паркування за допомогою мобільного телефону, 

голосувати через Інтернет, здійснювати банківські операції по Інтернету, 

отримувати цифрові рецепти від лікаря, в тому числі і дистанційно, подавати 

податкову декларацію по Інтернету, учні можуть перевірити свої оцінки, 

стежити за процесом навчання і отримувати доступ до навчальних матеріалів 

по Інтернету, створити протягом 18 хвилин нову компанію, не відходячи від 

свого персонального комп’ютера та багато іншого. 

Отже, у нашої країни попереду ще величезний шлях, який потрібно 

подолати для повної діджиталізації. Є на кого рівнятись, існує багато 

працюючих проектів, ідею яких можна запозичити, адаптувати та 

вдосконалити. Потрібен гарно продуманий план підготовки та впровадження, 

щоб нікого не дискримінувати у правах та можливостях. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Цифрова економіка – це тип економіки, де ключовими засобами 

виробництва є цифрові дані: числові, текстові тощо [1]. Їх використання дає 

змогу значно підвищити ефективність, продуктивність, цінність послуг та 

товарів, побудувати цифрове суспільство. Цифрова економіка охоплює бізнес у 

всіх галузях економічної діяльності, тобто не тільки в секторі інформації та 

телекомунікацій, а й у базових галузях промисловості, в сільському 

господарстві, будівництві тощо. Вона пронизує всі сектори за всіма 

категоріями: державний та приватний; реальний, невиробничий та фінансовий; 

видобувний, обробний та сектор послуг. 

Питання розвитку цифрових технологій у світовій економіці стали 

предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників-

економістів. Зокрема особливої уваги заслуговують праці Д. Белла, П. Друкера, 

А. Тофлера, Ч. Лидбитера як класиків з питань формування і розвитку 

постіндустріального суспільства. Економічну ефективність технологічних 

інновацій та їхнього впливу на суспільний добробут досліджували Дж. Мартіна, 

Н. Лейн, Дж. Мулган та інші. Серед українських науковців різні аспекти 

інформатизації світової економіки висвітлені у працях С. Войтка, 

В. Герасимчука, С. Коляденко, О. Ляшенко, Т. Сакалоша, О. Рудяка та інших. 

Існує ряд проблем, які заважають розвитку в Україні цифрових трендів та 

трансформації української економіки в цифрову, а саме [2]:  

 Низька включеність державних установ щодо реалізації Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства. 

 Невідповідність профільного законодавства глобальним викликам та 

можливостям (прогресивні розроблені законопроекти досі не стали 

законами). 

 Низький рівень покриття території країни цифровими 

інфраструктурами або взагалі їхня відсутність. 

 Нерівний доступ до цифрових технологій та нових можливостей 

цифровізації. 

 Слабка державна політика щодо стимулів та заохочень розвитку 

інноваційної економіки. 

 Застаріла система освіти, методик викладання, відсутність фокусу на 

STEM-освіту, soft skills та підприємницькі навички, недосконалі моделі 
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трансферу технологій та закріплення знань та умінь. 

 Низький рівень автоматизації та цифровізації державних послуг через 

слабку мотивацію урядових установ. 

Цифрові технології стали основою для створення цінностей, нових 

продуктів, властивостей та отримання конкурентних переваг на більшості 

ринків. Запровадження цифрових технологій в економіку дало невеликим 

компаніям та проектним командам можливість створювати нові сервіси або 

продукти та швидко виводити їх на ринок на рівні з великими компаніями. Це 

привело до початку зміщення «центрів інновацій» з великих компаній до малих 

(стартапів тощо). Цифрова трансформація зумовлює появу нових унікальних 

систем і процесів, що складають їх нову ціннісну сутність (наприклад, Uber, 

Airbnb, цифровий банкінг тощо) [3, c. 14]. 

Аналізуючи цифровізацію в економіці, варто не забувати про економіку 

спільного використання (Sharing economy). Світова економіка зазнає істотного 

впливу бізнес-моделей економіки спільного користування, або sharing economy, 

яка працює на базі цифрових технологій. До sharing economy належать спільне 

мешкання, спільне використання автомобілів, офісі, одягу і навіть їжі. Частково 

до цього тренду належать і харні технології. 

Виділимо основні можливості, які дає даний тренд, а саме:  

 легке започаткування бізнесів, адже даний вид потребує мінімальних 

початкових затрат;  

 розвиток моделей, які впливають на ефективність та 

конкурентоздатність бізнесу без значних внесків;  

 швидкий запуск Інтернет-проектів, створення нових ринків збуту, 

розширення ринків споживання продуктів, сервісів та трудових 

ресурсів. 

Важливо зауважити, що фундаментом цифрової економіки є інноваційні 

технології, які продукуються, перш за все, електронною промисловістю. В 

сучасній економіці компанії цифрового сектору є джерелом інноваційних 

ресурсів та відправними точками у її зростанні. Якщо на початку двадцятого 

століття головними локомотивами світової економіки були підприємства 

нафтовидобувної, металургійної, машинобудівної галузей, то на сьогодні 

найбільшими гравцями світового ринку є компанії-представники цифрової 

економіки. Так, найбільші компанії володіють надзвичайною ринковою силою. 

Зокрема «Apple», «Google», «Microsoft», «Amazon», «Facebook» та інші входять 

до переліку найдорожчих компаній світу за показниками ринкової капіталізації 

[4, c. 80].  

На даний час, в сучасній економіці широко застосовуються продукти 

цифровізації, що дають можливість швидко та якісно прораховувати різні 

економічні процеси. Наприклад, для прорахунків транзакцій використовують 

технологію HANA (High-performance ANalytic Appliance), яка дозволяє 

обробляти та аналізувати великі масиви інформації. 

Високий попит на ERP-системи (Enterprise Resource Planning System –

системи планування ресурсів підприємства), які допомагають в автоматизації 
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обліку та управління [5]. Стандартні ERP-системи надають можливості в 

управлінні фінансами, формуванні та розподілі запасів, управлінні 

виробництвом тощо. Серед популярних ERP-систем є Microsoft Dynamics 365, 

Oracle Hyperion, 1С: ERP, Парус-Предприятие та інші. 

Активно використовуються модулі CAD/CAM-систем – комп’ютерні 

системі, що призначені для автоматизованого проектування, розроблення і 

виготовлення кінцевого продукту, а також оформлення документації. 

В економіці (і не тільки) широко використовують електронний 

документообіг, який є сукупністю різних процесів, що виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. Особливостями електронного 

документообігу є те, що можливе паралельне виконання різних операцій, а це в 

свою чергу значно скорочує витрачений на дану операцію час; існує єдина база 

документарної інформації для централізованого зберігання документів; 

ефективно організована система пошуку документа. 

Обговорюючи питання цифрової економіки, неможливо обійти питання 

публічних закупівель, що є важливою складовою економіки. Важливою 

перспективою цифровізації публічних закупівель є застосування сучасних 

блокчейн-технологій, які забезпечують високий рівень довіри суспільства до 

органів публічної влади, сприяють прозорості електронної взаємодії між 

органами публічної влади, громадянами та підприємництвом, економлять 

бюджетні ресурси шляхом прозорих державних закупівель, знижують рівень 

корупції. 

В сучасному світі на даному етапі розвитку економіки вагоме значення має 

рівень інформатизації суспільства. Економіку, що активно застосовує цифрові 

технології, називають «цифровою». Вона – найважливіший двигун інновацій, 

конкурентоспроможності та економічного розвитку в країні. Існує ряд 

технологій, які допомагають економіці бути «цифровою». Sharing economy, 

CAD/CAM-системи, технологія HANA та ряд інших новітніх сучасних ресурсів 

та платформ, що сприяють економіці рухатися вперед, існують вже. Є надія, що 

і надалі ми будемо розвивати те, що маємо, та впроваджувати новітні ресурси 

для того, щоб економіка нашої країни і взагалі світова економіка розвивалася та 

мала гідний рівень. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ВЕБ-РЕСУРСІВ У 

ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ 

 

Як показує практика, туристична індустрія є інформаційно-насиченою, 

оскільки характеризується різноманітністю ділових зв’язків із партнерами, 

динамічністю бізнес-процесів, індивідуалізацією туристичних послуг, 

технологічним удосконаленням та високою конкуренцією. З туризмом зв’язано 

більше ніж 60 видів діяльності. На даний момент розвиток туризму стає 

неможливим без сучасних інформаційних технологій, які забезпечують: 

взаємозв’язок, поліпшення якості послуг та передавання великого обсягу 

інформації, збільшується швидкість обслуговування клієнтів та ефективність 

діяльності, можливість враховувати індивідуальні потреби кожного клієнта та 

кращий зворотній зв’язок.  

Туристичні підприємств на практиці застосовуються різні види 

інформаційних систем, а саме: глобальні розподільчі системи, системи онлайн 

бронювання та резервування, електронні інформаційні системи, інформаційні 

системи менеджменту, а також системи мобільного зв’язку.  

Використання сучасних інформаційних систем підвищує безпеку та якість 

туристичних послуг. Сьогодні в туризмі застосовують глобальні розподільчі 

системи (Global Distribution System), які забезпечують зручне бронювання 

квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат автомобілів, обмін 

валют, замовлення квитків на спортивні та культурні заходи. На міжнародному 

ринку туристичних послуг найбільше використовують такі глобальні системи: 

AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre [2]. 

До складу системи інформаційних технологій у туристичному секторі є 

комп’ютерні системи онлайн бронювання, інформаційні системи управління, 

електронні інформаційні системи авіаліній, електронне пересилання грошей, 

телефонні мережі, системи проведення телеконференцій. Турагенти та 

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
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туроператори активно використовують інформаційні технології. В їхній 

діяльності є ключовим використання комп’ютерних систем резервування 

(CSR). Сьогодні на міжнародному ринку туризму діє чотири глобальних 

системи резервування. AMADEUS єдина система яка офіційно представлення в 

Україні, якою користуються більше ніж 44 тисячі турагенств світу. На 

європейському ринку комп’ютерних резервувань вона є безумовним лідером. 

Через AMADEUS замовляються послуги 490 авіакомпаній, 51 тисяча готелів, 

50 автопрокатних фірм та велика кількість організацій інших профілів. Однак 

функціонування й ефективність цієї та іншої систем вимагають, щоб 

постачальники туристичних послуг мали хоча б мінімальний рівень технологій, 

щоб одержувати доступ до таких систем і бути на них представленими [3]. 

Дослідження інформаційних технологій, зокрема, у готельних комплексах, 

які повинні задовольняти життєво важливі потреби туристів під час 

перебування поза постійним місцем проживання і відповідати певному рівню 

обслуговування, матеріально-технічному забезпеченню, номенклатурі і якості 

послуг показали, що головним завданням при управлінні готельним 

комплексом є координація дій різних його частин. Вирішити дану проблему 

можна за допомогою впровадження сучасних управлінських систем і 

технологій. Також можна використовувати сучасну обчислювальну техніку, 

застосування комп’ютерних систем управління. 

Розвиток сучасного суспільства характеризується поступовим 

перетворенням традиційної економіки у віртуальну, яка дає можливість 

здійснювати економічні операції та налагоджувати ділові стосунки у 

віртуальному просторі і проявляється через розвиток електронного бізнесу, 

створення електронного уряду, організацію та функціонування віртуальних 

організацій (підприємств). За результатами аналізу наукових поглядів щодо 

сутності віртуальних організацій автором визначено поняття "віртуальна 

туристична фірма", яке є інформаційною системою взаємодії між суб’єктами 

туристичної діяльності через Інтернет-технології для створення туристичного 

продукту та його реалізації споживачам.  

На даний момент, існує чимало економічних проблем країни, які пов’язані 

із створення і функціонування віртуальних туристичних фірм, а саме:  

- відсутність законодавчо-нормативної системи;  

- зміна сутності комерційних взаємовідносин між учасниками виробничого 

процесу і процесу реалізації продукту (надання послуг);  

- юридичні, технічні питання (порушення роботи інформаційних систем 

через: вірусні атаки – 3%; збій у роботі обладнання – 20%; помилки персоналу 

– понад 50% випадків; електронні крадіжки інтелектуальної власності; 

зловмисні дії персоналу – втрата 88% конфіденційності інформації);  

- фінансові можливості споживачів та їх психологічна готовність мати 

взаємовідносини з віртуальною організацією.  

При вирішенні вищезазначених проблем основними організаційними 

стадіями створення віртуальних туристичних фірм є:  

- формування штатного розпису;  
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- придбання комп’ютерної техніки та впровадження комплексної системи 

автоматизації діяльності фірми;  

- підключення до мережі Інтернет та інформаційно-пошукових систем, 

тематичних пошукових систем і каталогів, каталогів і серверів туристичної 

спрямованості тощо;  

- розроблення і розміщення реклами основних напрямів діяльності фірми, 

асортименту туристичних послуг та спеціальних пропозицій на веб-сайтах у 

мережі Інтернет;  

- проведення операцій (купівлі, продажу) як безпечної трансакції;  

- електронна підтримка клієнтів у період споживання туристичних 

послуг [1]. 

Отже, можна зробити такі висновки по даній темі: 

- світовий ринок туристичних послуг за 5 років зазнав якісних і суттєвих 

змін, завдяки використанню і подальшому удосконаленню інформаційних 

технологій; 

- застосування туристичними підприємствами мережі Internet як засобу 

поширення своїх туристичних послуг та допомагає туристам одержувати 

необхідну інформацію про місце перебування і його особливості, що важливо 

для розвитку українського в’їзного туризму; 

- використання кожним сегментом туризму системи інформаційних 

технологій має значення для всіх інших його частин; 

- поліпшення організації управління туристичною індустрією можна ще 

більше використовуючи кращі автоматизовані системи управління і 

комп’ютерну техніку, при цьому підвищується продуктивність праці, якість 

наданих послуг збільшується швидкість обслуговування клієнтів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДПРИЄМСТВ 

 

Стратегія інноваційного технологічного розвитку підприємства стає 

визначальним фактором, який дозволяє забезпечити ефективну діяльність 

http://www.tourism.gov.ua/publ.aspx
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компанії. Більшість підприємств розуміють необхідність впровадження змін, 

але не зосереджені на внутрішніх бізнес-процесах та їх оптимізації. 

Менеджмент сьогодення направлений на процесний підхід в управлінні, для 

цього використовують сучасні програмні продукти. Для досягнення 

максимальної якості управління бізнес-процесами на підприємствах 

використовують методи оптимізації, які дозволять досягти відповідного рівня 

показників ефективності управління бізнес-процесами та встановити баланс 

інтересів клієнтів бізнесу та конкурентів на ринку. Переваги використання 

сучасних ІТ-технологій в менеджменті компаній, а саме в управлінні бізнес-

процесами є: швидке і ефективне використання, візуалізація і продуктивність; 

узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка їх розробка; 

оптимізація використання всіх ресурсів; швидке пристосування до змін, 

відповідність вимогам бізнесу [1]. 

На українських підприємствах відбуваються значні перетворення, зокрема, 

вони відбуваються у суспільно-економічній системі останніми роками і 

спричинюють істотні зміни у визначенні пріоритетів розвитку. Особливо це 

відчувається в ІТ-сфері, яка постійно розвивається, використовуються новітні 

інформаційні технології, впроваджується нова техніка для управління 

підприємством. 

У зв’язку з сьогоднішнім курсом нашої держави на вступ до ЄС та 

світовою глобалізацією виникає потреба дотримуватись Європейських норм та 

стандартів. Більшість підприємств розуміють необхідність впровадження 

інновацій у стратегії, однак малому кому вдається впровадити цей напрямок і 

довести його до логічного завершення, звертаючи значну увагу на внутрішні 

бізнес-процеси підприємства та їх оптимізацію. Але необхідне розуміння 

невідкладного переходу на нову модель розвитку та вдосконалення бізнес-

процесів на підприємстві, це і зумовило актуальність даної статті. Новизною 

поданого матеріалу є визначення нового бачення управління бізнес-процесами 

в сучасних умовах ведення бізнесу з використанням ІТ-технологій [2]. 

Сьогодні значну роль в економіці України відіграють ІТ- технології, які все 

далі більше застосовують в управлінні підприємством. Слід зазначити, що 

рівень сучасних програмних продуктів, які можуть собі дозволити українські 

підприємства доволі широкий, тому постає завдання оптимізації використання 

в управлінні саме сучасних програм для управління бізнес-процесами. В 

ринкових умовах ведення бізнесу бізнес-процеси зазвичай проходять доволі 

складне коло діяльності в компанії, поєднуючи окремі бізнес-процеси в одну 

картину. Від ефективності самих бізнес-процесів залежить успіх та 

конкурентоспроможність підприємства. 

Зазвичай, бізнес-процес складається з набору багатьох операцій, порядок 

виконання яких чітко прописано технологією чи процедурами. Правила, які 

визначають бізнес-логіку процесу, являються необхідними його 

характеристиками. Оптимізувати всі управлінські і не тільки бізнес-процеси на 

підприємстві є складною, але необхідною задачею. Для успішного ведення 

господарювання на українських підприємствах бажано використовувати такі 
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управлінські програми, які дозволяють аналізувати неефективну роботу з 

самого початку і контролювати процеси в будь-якій точці часу.  

Оптимізація процесів підприємства є одним з аспектів успішного розвитку, 

а рішення приймаються власником процесу для виявлення, аналізу та 

покращення існуючих бізнес-процесів на підприємстві. Серед основних 

факторів впливу на оптимізацію бізнес-процесів виділяємо такі, як 

відповідність покращення бізнес-процесів стратегічним цілям підприємства; 

переорієнтація на внутрішніх та зовнішніх споживачів підприємства; наявність 

відправних точок оптимізації бізнес-процесів на підприємстві; наявність 

власників бізнес-процесів, які зацікавлені в впровадженні змін. Застосування 

певного методу на підприємстві залежить від багатьох факторів, таких як, 

рівень та частота змін на підприємстві, характер бізнесу, специфіка діяльності і 

ведення бізнесу на підприємстві. 

Отже, оптимізація управління бізнес-процесами на підприємстві з 

використанням широкого вибору ІТ-технологій є дієвим інструментом 

забезпечення ефективності діяльності самого підприємства сьогодні і реалізації 

його потенціалу в майбутньому, сприяє збільшенню прибутку, зростанню 

продуктивності, зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів та послуг, з 

метою їх задоволення потребам клієнтів. В результаті проведеного дослідження 

були виявлені основні принципи та критерії оптимізації, викладені 

рекомендації щодо вирішення проблеми використання ІТ-інструментів для 

оптимізації управління бізнес-процесами на підприємстві. 
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СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ В УКРАЇНІ: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

Широке впровадження та застосування інформаційних систем на сьогодні 

є невід’ємним компонентом функціонування вітчизняних туристичних фірм. В 

наш час, крім традиційних способів придбання та оплати туристичного 

продукту чи послуги, пропонуються нові, більш сучасні платіжні системи, що 
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дають змогу споживачеві, по-перше, самостійно придбати турпродукт, по-

друге, значно прискорити цей процес. Проте питання щодо повної можливості 

використання сучасних систем бронювання та резервування українськими 

підприємствами в індустрії туризму і досі залишається актуальним. 

Дослідження теоритичних та практичних аспектів сучасних інформаційних 

технологій туристичної індустрії та її комп’ютеризації висвітлені у працях 

таких вчених, як М. М. Скопень, А.С. Татаринцева, Ю. А. Олександрової, А. 

Н. Бабко, М. П. Мальська, А. М. Морозов, Н. С. Морозова, Н. І. Плотнікова. 

Безліч вчених підкреслюють очевидні переваги у використанні інформаційних 

систем бронювання та резервування в туризмі. 

Аналіз процесів, які відбуваються в туристичній галузі, свідчить про 

невідповідність рівня застосування систем бронювання та резервування у 

діяльності вітчизняних підприємств порівняно з досвідом світових підприємств 

– лідерів туристичної сфери, стверджує Анна Татаринцева [1].  

Микола Скопень вивчає процес автоматизації діяльності фірми за 

допомогою систем бронювання та резервування, що застосовується у роботі 

туристичної фірми для створенні ефективних сайтів та серверів, а також 

концентрується на стані та можливостях використання Інтернет-технологій у 

туристичному бізнесі [2, с. 87]. 

Інформаційні технології в туризмі – це система методів і засобів 

зберігання, оброби та передачі інформації на основі технічних засобів, що 

можуть застосовуватись в сфері туризму. Для того щоб створити доступний 

кожному споживачеві туристичний продукт, необхідними є такі системи, які 

швидко надавали б відомості про доступність транспортних засобів та місць 

розміщення туристів, забезпечували швидке бронювання та резервування, 

підвищували ефективність роботи та якість послуг туристичного підприємства, 

а також давали б змогу автоматизовано вирішувати допоміжні завдання під час 

надання туристичних послуг [3]. 

На туристичному ринку України система бронювання та резервування 

представлена у чотирьох напрямках: Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan. Це 

глобальні розподільчі системи, які забезпечують швидке та зручне 

резервування місць в готелі, бронювання квитків на транспорт, прокат 

автомобілів, замовлення квитків на культурно-спортивні заходи, чи навіть 

обмін валют тощо. 

Найкрупнішою за обсягами міжнародних бронювань є система Amadeus, 

яка активно входить на український туристичний ринок. Дана система 

використовує нові технології та містить в собі ряд послуг: бронювання 

авіаквитків, автомобілів, місць в готелях, квитків на спортивні та культурні 

заходи; надання актуальної інформації щодо рейсів та тарифів авіакомпаній; 

можливість бронювання лоу-кост компаній тощо.  

Міцні позиції має система Galileo, яка є другою глобальною мережею за 

популярністю в Україні. Офіційним посередником послуг даної системи на 

території України є компанія Travelport, який впроваджений з метою 
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підвищення доходності туристичних підприємств і підвищення рівня 

обслуговування клієнтів. 

Не менш відомою є система бронювання та резервування Sabre, яка надає 

туристу інформацію про послуги оренди автомобілів, перекладачів, 

бронювання місць в готелях, прогноз погоди, курси валют тощо. Система Sabre 

існує на українському туристичному ринку з 2011 року і дозволяє 

автоматизувати весь процес підприємства. 

Активно входить в туристичну сферу на території України система 

Worldspan, яка є наймолодшою глобальною мережею бронювання та 

резервування, що допомагає резервувати авіаквитки.  

Сучасний рівень розвитку туристичного бізнесу і жорстка конкуренція в 

галузі підвищують вимоги до інформаційних систем туристичних підприємств. 

Однак зараз існує безліч об’єктивних факторів, що стримують темпи 

впровадження і використання інформаційних технологій вітчизняними 

підприємствами. Така ситуація зумовлена економічною нестабільністю; 

низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах України; 

низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств; дефіцитом 

фахівців у галузі інформації; недостатнім державним фінансуванням, 

пов’язаним із новітніми інформаційними технологіями [4]. 

Проаналізувавши основні інформаційні системи резервування та 

бронювання, можна виділити такі загальні недоліки функціонування 

туристичних фірм в Україні: 

- небажання працювати з системами бронювання та резервування через 

недовіру та страх. Багато туристичних підприємств з недовірою вставляться до 

таких систем та воліють працювати з клієнтами тільки через «живе» 

спілкування; 

- нестабільні комунікації, тому що більшість сайтів туристичних 

підприємств використовуються як рекламний канал, який надає інформацію. 

Однак, поширена практика, що з моменту створення сайт не оновлюється і 

містить застарілу або однотипну інформацію; 

- низька кваліфікація менеджерів у сфері комп’ютерних технологій 

супроводжується тим, що навчання співробітників потребує значних 

фінансових затрат, а найм висококваліфікованого фахівця доступний далеко не 

всім туристичним підприємствам; 

- більшість українських туристичних фірм надають не якісну інформацію 

клієнтам на своїх сайтах. Наприклад, інформація щодо місця розташування 

готелю або пансіонату, або про вартість пропонованих послуг, нерідко буває 

застарілою і неточною; 

- значні недоліки в системі бронювання та резервування готельних номерів. 

Популярною серед споживачів є так звана «рулетка» – система резервування 

номерів, при якій в певній ціновій пропозиції пропонуються кілька готелів 

однакової категорії і вартості без конкретизації його найменування. Більшість 
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клієнтів обирають таку систему, тому що вона дозволяє значно зменшити 

бюджет на поїздку, але найчастіше результат не виправдовує очікувань;  

- відсутність єдиної державної електронної бази, яка може забезпечувати 

оперативною інформацією всі суб’єкти туристичного бізнесу. 

Незважаючи на таку ситуацію, більшість учасників туристичної сфери все 

таки надають перевагу он-лайн бронюванню, яке відображає реальну 

інформацію про наявність місць за поточними тарифами з можливістю їхнього 

резервування. Отже, існує низка переваг впровадження та використання систем 

бронювання та резервування як для споживача туристичних продуктів, так і для 

самого туроператора чи турагента: 

- скорочення часу на обслуговування клієнтів і, одночасно, поліпшення 

якості їх обслуговування через більш швидку обробку заявок; 

- отримування актуальної інформації із продажів у будь-який момент; 

- моментальне отримання матеріального підтвердження бронювання; 

- швидке оформлення путівок, можливість клієнта отримати будь-яку 

інформацію з приводу заявки у будь-який зручний момент; 

- цілодобовий доступ до інформації; 

- резервування та бронювання в інтерактивному режимі; 

- скорочення витрат та зниження собівартості послуг. 

Світовий досвід показує, що успіх діяльності туристичної фірми залежить 

від такого фактору, як час обслуговування клієнтів. Виграє той, хто має 

можливість надати повний комплекс послуг клієнту в режимі он-лайн, адже від 

того на скільки якісно і швидко буде діяти туристична фірма, буде залежати все 

подальше відношення клієнта до фірми і послуг, які вона представляє. 

Провівши аналіз щодо визначення місця і ролі систем бронювання і 

резервування у розвитку та діяльності туристичної індустрії України, стає 

зрозумілим, що необхідно розробити єдину програму направлену на розвиток 

комп’ютерних технологій підприємств туристичної сфери. Адже, саме 

використання сучасних інформаційних систем допоможе зробити туристичний 

бізнес більш мобільним та зручним, значно підвищити 

конкурентоспроможність та адаптованість до змін ринкового середовища, 

збільшити туристичні потоки в Україну, тим самим, збільшити прибутковість 

вітчизняної економіки від в’їзного туризму. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

В сучасних умовах ефективне управління підприємствами неможливе без 

використання сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, без 

автоматизації. Одним із засобів підтримки фінансово-господарської діяльності 

підприємства є технологія управління проектами. Для підтримки виконання 

проектів на різних етапах існує досить велика кількість програмних комплексів, 

метою застосування яких є підвищення ефективності реалізації проекту (під 

ефективністю проекту розуміється, перш за все, виконання як проекту в цілому, 

так і його окремих етапів в задані терміни). Такі комплекси забезпечують 

зберігання, обробку і аналіз даних про хід реалізації проекту, виконання 

аналітичних і прогнозних розрахунків, а також розрахунків, що забезпечують 

вибір при прийнятті рішень. На практиці зараз широко використовується таке 

програмне забезпечення, як Project Expert та Microsoft Project. 

Програмний комплекс Project Expert призначений для аналізу економічної 

ефективності, розробки фінансової частини бізнес-плану. 

За допомогою Project Expert можна: 

 розробити фінансовий план; 

 розробити операційний план, включаючи план персоналу, виробництва, 

збуту і загальних витрат; 

 визначити потребу у фінансуванні і вибрати відповідну схему 

фінансування; 

 виконати фінансовий аналіз проекту; 

 розрахувати показники ефективності інвестицій. 

Пакет Microsoft Project є найбільш популярним в середовищі менеджерів 

малих і середніх проектів. Це пояснюється широкими можливостями програми, 

зручним, і що важливо, добре знайомим більшості користувачам графічним 

інтерфейсом. Microsoft Project дозволяє ефективно управляти проектом на 

різних етапах його реалізації. Він дає можливість виконати структуризацію 

проекту шляхом розділення його на етапи, завдання та підзадачі, виявити 

критичні завдання (завдання, тривалість яких істотно впливає на тривалість 

реалізації всього проекту), визначити мережевий графік і календарний план 

проекту, здійснити призначення ресурсів завданням проекту, ефективно 

контролювати завантаження ресурсів. 

Методика використання пакета Microsoft Project на етапі підготовки 

проекту до реалізації може бути представлена у вигляді послідовності 

наступних кроків: 
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 складання списку завдань, які треба виконати для успішної реалізації 

проекту; 

 визначення зв’язків між завданнями; 

 складання формування списку ресурсів, необхідних для реалізації 

проекту; 

 розподіл ресурсів (призначення ресурсів завданням проекту). 

Цінова політика майже однакова: 

 Microsoft Project Professional 2019 – 40 999 грн. 

 Project Expert 7 Professional – 50 000 грн. 

Висновки. Програмне забезпечення, яке ми розглянули допомагає при 

створенні бізнес-плану та підготовці проектів до реалізації, Визначити з них 

краще чи універсальніше ПЗ дуже важко, оскільки вони використовуються у 

різних етапах планування. Можу тільки відзначити Microsoft Project за 

зручніший інтерфейс та кращу доступність і цінову політику. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ CASE-ЗАСОБІВ 

 

Сучасні CASE-засоби охоплюють велику сферу підтримки численних 

технологій проектування ІС: від простих засобів аналізу й документування до 

повномасштабних засобів автоматизації, що покривають весь життєвий цикл 

ПЗ. Найбільш трудомісткими етапами розробки ІС є етапи аналізу та 

проектування, в процесі яких CASE-засоби забезпечують якість прийнятих 

технічних рішень та підготовку проектної документації. При цьому велику роль 

відіграють методи візуального представлення інформації. Це передбачає 

побудову структурних чи інших діаграм у реальному масштабі часу, 

використання різноманітної кольорової палітри, наскрізну перевірку 

синтаксичних правил. Графічні засоби моделювання предметної області 

дозволяють розробникам в наочному вигляді вивчати існуючу ІС, 

перебудовувати її у відповідності з поставленими цілями і наявними 

обмеженнями[0]. 

https://shop.expert-systems.com/
https://shop.expert-systems.com/
https://www.microsoft.com/uk-ua/
https://www.microsoft.com/uk-ua/
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У розряд CASE-засобів потрапляють як відносно дешеві системи для 

персональних комп’ютерів з дуже обмеженими можливостями, так і дорогі 

системи для неоднорідних обчислювальних платформ і операційних 

середовищ. Так, сучасний ринок програмних засобів нараховує близько 300 

різних CASE-засобів, найбільш потужні з яких так чи інакше використовуються 

практично всіма провідними західними фірмами. 

Зазвичай до CASE-засобів відносять будь-яке програмне забезпечення, що 

автоматизує ту чи іншу сукупність процесів життєвого циклу ПЗ і має такі 

характерні особливості: 

 потужні графічні засоби для опису і документування ІС, що 

забезпечують зручний інтерфейс з розробником і розвиваючі його творчі 

можливості; 

 інтеграція окремих компонент CASE-засобів, що забезпечує 

керованість процесом розробки ІС; 

 використання спеціальним чином організованого сховища проектних 

метаданих. 

Інтегрований CASE-засіб (або комплекс засобів, що підтримують повний 

життєвий цикл ПЗ) містить наступні компоненти: 

 репозиторій, що є основою CASE-засобу. Він повинен забезпечувати 

зберігання версій проекту і його окремих компонентів, синхронізацію 

надходження інформації від різних розробників при груповій розробці, 

контроль метаданих на повноту і несуперечність; 

 графічні засоби аналізу і проектування, що забезпечують створення і 

редагування ієрархічно пов’язаних діаграм (DFD, ERD та ін), що утворюють 

моделі ІС; 

 засоби розробки додатків, включаючи мови 4GL і генератори кодів; 

 засоби конфігураційного управління; 

 засоби документування; 

 засоби тестування; 

 засоби управління проектом; 

 кошти реінжинірингу. 

Всі сучасні CASE-засоби можуть бути класифіковані в основному за 

типами і категоріями. Класифікація за типами відображає функціональну 

орієнтацію CASE-засобів на ті чи інші процеси ЖЦ. Класифікація по категоріях 

визначає ступінь інтегрованості по виконуваних функцій і включає окремі 

локальні засоби, вирішальні невеликі автономні задачі (tools), набір частково 

інтегрованих засобів, охоплюють більшість етапів життєвого циклу ІС (toolkit) і 

повністю інтегровані засоби, що підтримують весь ЖЦ ІС і пов’язані спільним 

репозиторієм. Крім цього, CASE-засоби можна класифікувати за наступними 

ознаками: 

 застосовуваним методологіям і моделям систем і БД; 

 ступеня інтегрованості із СУБД; 

 доступним платформам. 
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Класифікація за типами в основному збігається з компонентним складом 

CASE-засобів і включає наступні основні типи: 

 засоби аналізу (Upper CASE), призначені для побудови та аналізу 

моделей предметної області (Design / IDEF (Meta Software), BPwin (Logic 

Works)); 

 засоби аналізу і проектування (Middle CASE), що підтримують 

найбільш поширені методології проектування і що використовується для 

створення проектних специфікацій (Vantage Team Builder (Cayenne), 

Designer/2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), PRO-IV (McDonnell Douglas), 

CASE.Аналитик (МакроПроджект)). Виходом таких засобів є специфікації 

компонентів і інтерфейсів системи, архітектури системи, алгоритмів і структур 

даних; 

 засоби проектування баз даних, що забезпечують моделювання даних і 

генерацію схем баз даних (як правило, на мові SQL) для найбільш поширених 

СУБД. До них відносяться ERwin (Logic Works), S-Designor (SDP) і DataBase 

Designer (ORACLE). Засоби проектування баз даних є також у складі CASE-

засобів Vantage Team Builder, Designer/2000, Silverrun і PRO-IV; 

 засоби розробки додатків. До них відносяться засоби 4GL (Uniface 

(Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), Developer/2000 (ORACLE), 

New Era (Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) Тощо) і генератори 

кодів, що входять до складу Vantage Team Builder, PRO-IV і частково – в 

Silverrun; 

 кошти реінжинірингу, що забезпечують аналіз програмних кодів і схем 

баз даних і формування на їх основі різних моделей і проектних специфікацій. 

Засоби аналізу схем БД і формування ERD входять до складу Vantage Team 

Builder, PRO-IV, Silverrun, Designer/2000, ERwin і S-Designor. У галузі аналізу 

програмних кодів найбільше поширення одержують об’єктно-орієнтовані 

CASE-засоби, що забезпечують реінжиніринг програм на мові С + + (Rational 

Rose (Rational Software), Object Team (Cayenne)). 

Висновки. На сьогодні ринок програмного забезпечення має такими 

найрозвинутішими CASE-засобами: Vantage Team Builder (Westmount I-CASE); 

Designer/2000; Silverrun; ERwin+BPwin; S-Designor; CASE.Аналитик. 

Крім того, на ринку постійно з’являються як нові для вітчизняних 

користувачів системи (наприклад, CASE / 4/0, PRO-IV, System Architect, Visible 

Analyst Workbench, EasyCASE), так і нові версії та модифікації перерахованих 

систем. 
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МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ 

 

Відкритість до інформаційних технологій - основна вимога при побудові 

сервісної держави. Активне електронне урядування сприяє переходу до моделі 

держава-партнер, держава-сервіс. Інтернет-галузь України розвивається 

стрімкими темпами. Цьому сприяє зростання кількості інтернет-користувачів, і 

підвищений попит на онлайн-сервіси. Сегмент Інтернету в Україні достатньо 

великий і з кожним роком стає все доступнішим. Тому однією з головних умов 

за для полегшення життя населення є переведення послуг в електронний 

вигляд. Надання державних і муніципальних послуг в електронному вигляді 

суттєво підвищить їх доступність, знизить корупційні ризики, скоротить часові 

та фінансові витрати держави і громадян.  

Серед вчених і практиків, що займаються дослідженнями в напряму 

розвитку електронних послуг можна виділити роботи Л. Артеменко, 

О. Баранова, С. Дзюби, Є. Іщук, О. Коваленко, С. Кудлаєнка, О. Риженка, 

А. Семенченка, К. Синицького, В. Сенченка, М. Тищенка, Л. Чорної тощо. 

Метою даного дослідження є визначення основних елементів механізму 

запровадження електронних послуг. 

Необхідно відмітити, що розвиток електронних адміністративних послуг 

виконується разом з адміністративними і вимагає значних матеріальних, 

інтелектуальних та фінансових ресурсів. Необхідно здійснити принципові зміни 

у технології підготовки та прийняття урядових рішень. В державі в цілому та в 

кожному регіоні необхідно сформувати комплекс адміністративних послуг, 

який буде базуватись на нових правових, організаційних і технологічних 

засадах.  

Механізм запровадження електронних послуг базується на інфраструктурі 

системи електронного уряду [1, с. 121]. 

Для практичного впровадження систематизовано основні визначення видів 

взаємодії влади і суспільства в електронному уряді (рис. 1), а саме:  

 

 
Рисунок 1 – Класична модель цифрового урядування  
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На рис. 2 представлені механізми взаємодії органів влади і громадян у 

системі електронного уряду за ознаками різних комунікаційних форм та 

специфіки надання державно-управлінських послуг через єдиний портал з 

обґрунтуванням використання в цих процесах можливостей електронної 

демократії [5, с. 25]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Класифікація механізмів взаємодії органів влади і громадян в 

електронному уряді 

 

Наведене розмежування механізмів взаємодії пов’язане з сучасним 

розвитком електронних форм комунікацій та портальних систем надання 

державно-управлінських послуг. Тому, сучасний етап розвитку онлайн-

представництв органів виконавчої влади в Україні характеризується тим, що на 

державному та регіональних рівнях існує багато веб-сайтів органів державної 

влади, кожен з яких створювався в свій час для виконання своїх 

вузькоспеціалізованих завдань. В більшості вони створювалися на різних 

технологічних базах, з різними дизайнами і часто повторювались, що не 

забезпечувало цілісності подання інформації [2]. 

У свою чергу, механізм надання електронних адміністративних послуг 

повинен базуватись на основі нормативно-правового забезпечення. Прийняття 

законів та нормативно-правових актів про інформатизацію, електронний 

документообіг, електронний цифровий підпис та інше створило відповідну 

правову та законодавчу базу для впровадження новітніх ІТК та електронного 

уряду в органах влади.  

Активне упровадження в систему публічного управління й взаємодії 

громадян та органів державної влади сервісних механізмів супроводжується 

одночасними процесами автоматизації адміністративних регламентів та 

упровадженням офіційного електронного документообігу. Потреба в таких 

інноваційних механізмах організації державного менеджменту викликана 

Механізми взаємодії органів влади і громадян в 

електронному уряді 

Механізми електронної 

демократії  
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об’єктивною неможливістю реалізації концепції сервісної держави за 

допомогою традиційних технологій управління, що характеризуються 

високими часовими й економічними витратами, а також корупційними 

ризиками [4, с. 9]. 

Крім основних видів інтеграції інформаційних систем, можна виділити 

кілька рівнів інтеграції [2]:  

1. Інтеграція бізнес-процесів заснована на визначенні, реалізації та 

управлінні процесами обміну інформацією між різними системами. 

Використання цього підходу дозволяє вдосконалити операції та оптимізувати 

витрати у процесі використання інформаційних систем. Елементи включають 

управління процесами, моделювання процесів і технологічний процес, який 

охоплює різні завдання, процедури, архітектури, вимоги до вхідної та вихідної 

інформації, а також покрокове розбиття кожного бізнес-процесу.  

2. Інтеграція додатків здійснюється шляхом об’єднання даних або функцій 

однієї системи з іншою. Передавання функцій або даних, властивих якому-

небудь додатку, у розпорядження іншому додатку використовується з тією 

метою, аби їхня взаємодія на стадії виконання забезпечила виконання певної 

прикладної функції інформаційної системи.  

3. Інтеграція даних заснована на ідентифікації та каталогізації даних з 

метою подальшого використання їх. Успішна реалізація інтеграції бізнес-

процесів і додатків на двох попередніх рівнях залежить від того, як будуть 

інтегровані в системі дані, що належать різним джерелам даних, і бази даних. 

На цьому рівні дані необхідно ідентифікувати, каталогізувати, необхідно 

побудувати модель метаданих.  

4. Інтеграція на основі стандартів заснована на використанні стандартних 

форматів даних (наприклад, XML). Для забезпечення інтеграції даних 

необхідно вибрати стандартні формати для даних. Стандартами інтеграції є 

формати, що підтримують використання й поширення інформації та даних для 

проведення інтеграції міжвідомчих додатків.  

5. Інтеграція платформ стосується процесів та інструментів, за допомогою 

яких системи можуть здійснювати безпечний і оптимальний обмін 

інформацією. 

Таким чином, запропонований механізм надання електронних 

адміністративних послуг дозволить використовувати єдиний веб-портал та 

сформувати зручний для населення пункт надання послуг як через Інтернет, так 

і через прозорі офіси на місцях.  
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WEB-АНАЛІТИКА ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ 

САЙТІВ 

 

Web-аналітика є дуже важливою у сьогоденні, коли мережа Інтернет 

містить багато сайтів інформаційних агентств, телеканалів та радіо, які щодня 

невпинно конкурують між собою [1]. Для того, аби підвищити ефективність 

сайту, не достатньо зробити оригінальний дизайн і якісний контент. Необхідно 

постійно проводити аналіз і дослідження його роботи. У цьому допоможе Web-

аналітика, основне завдання якої – отримати дані, які можуть покращити 

функціонування Інтернет ресурсів. 

Об’єктом дослідження є процес ознайомлення з Web- аналітикою сайтів. 

До фахівців які займались дослідженнями галузі Web-аналітики можна 

віднести Дмитра Меліхова а також Ігоря Сарматова [2]. 

Аналіз сайту – це свого роду діагностика на предмет виявлення у нього не 

тільки наявних, а й потенційних проблем. Багато фахівців вважають, що перш 

ніж приступити до деталізованому аналізу сайту, необхідно в першу чергу 

приділити увагу такій метриці, як його відвідуваність. Разом з тим, перш ніж 

почати проводити аналіз відвідуваності, потрібно знати про кілька ключових 

моментів. 

Web-аналітика допомагає в багатьох аспектах розвитку сайту. Основними 

особливостями web-аналітики є [2]:  

 розвиток функціональності сайту на підставі тенденцій та поведінці;  

 оцінка ефективності рекламних кампаній в Інтернеті;  

 виявлення проблемних місць у структурі, навігації та контенті сайту;  

 виявити основні тенденції в поведінці відвідувачів і використовувати їх 

з метою реклами і маркетингу;  

 виявлення контенту, яким читачі хочуть ділитися з іншою аудиторією;  

 створення системи заохочень для частої відвідуваності читачем сайту 

мас-медіа. 

Таким чином Web-аналіз дозволяє аналізувати:  
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1. Аудиторію сайту і поведінку відвідувачів;  

2. Ефективність Інтернет і офлайн-реклами;  

3. Джерела трафіку;  

4. Доступність сайту і швидкість його роботи. 

Кожен Web-ресурс має свої цілі і завдання, і по-різному досягає і виконує 

їх. Виходячи з цього, можна обґрунтовано стверджувати, що якщо Web-сайт не 

вирішує поставлені перед ним завдання, то це відбувається з причин, суто 

індивідуальним для цього сайту. На жаль не всі Web-аналітики усвідомлюють 

цю просту істину. Працюючи над комплексним аналізом сайту, аналітики часто 

роблять дві помилки. Перша з них полягає в тому, що Web-аналітик, прагнучи 

отримати якомога більше даних про діяльність сайту, перемикається на 

докладний аналіз усіх показників. Він витрачає багато часу на те, щоб 

розібратися в статистичних даних, і в підсумку його звіт рясніє красивими 

графіками і діаграмами, від яких, однак, мало користі. Через певний проміжок 

часу, компанія або відмовляється від сайту, який не приносить відчутних 

дивідендів, або просто звільняє Web-аналітика, який «займався» підвищенням 

ефективності цього Web-ресурсу. 

Є і така категорія Web-аналітиків, які займають більш прагматичну 

позицію, і акцентують увагу на вдосконаленні різних елементів сайту з точки 

зору його використання. Але, тестуючи сайт за допомогою різних програм 

Web-аналітики, приділяють занадто багато часу на проведення багатьох 

перевірок окремих елементів, пошуку дрібних вад і т.д. В результаті сайт стає 

схожий на хамелеона, який постійно змінює своє забарвлення, і так і не починає 

повноцінно функціонувати. 

Важливий аспект, який засвідчує популярність Web-сайту – це кількість 

його відвідувачів. Найбільш доступний спосіб визначення трафіку Web-сайту – 

лічильник відвідувань. На сьогодні найпопулярнішими серед безкоштовних 

лічильників є Google Analytics та Yandex Metrika. Усі наявні лічильники 

визначають кількість трафіку сайту й водночас аналізують поведінку 

користувачів [2]. 

В цілому, статистичні дані про відвідуваність сайту, як показує практика, 

можуть дати не більше 20% реально корисної інформації, на підставі якої треба 

приймати рішення по оптимізації сайту. Насправді статистика, яка надається 

Google Analytics, викликає ще більше питань, ніж відповідає на них. Ми 

впевнені, що експрес аналіз тільки на основі статистичних даних Google 

Analytics повинен займати не більше 10% всього часу в процесі комплексного 

аналізу сайту. 

Щодо Yandex Metrika – це російський аналог Google Analytics, що дає 

змогу записувати та аналізувати дії користувачів Web-сайту й здійснювати 

моніторинг його відвідуваності. Особливістю Yandex Metrika є технологія 

«Webvisor» вона записує дії відвідувачів Web-сайту, таким чином її можна 

переглянути в «живому відео». 

Сучасні сервіси Web-аналітики можуть надати практично необмежену 

кількість даних про відвідуваність Web-сайту, поведінці і діях відвідувачів на 
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сайтах. Однак, найважливіше в цьому процесі - це не збір даних, а їх 

інтерпретація. 

Отже, визначено основні принципи та особливості Web-аналітики. 

Дотримання принципів розвитку, гнучкості менеджменту й принципу 

випередження проблем дасть змогу полегшити виконання Web-аналітичної 

діяльності та покращить її результати. Системи Інтернет статистики 

використовуються масово, завдяки своїй зручності й простоті. Визначено що 

найбільш поширеними в мережі Інтернет є безкоштовні сервіси Google 

Analytics і Yandex Metrika проте зазначено що вони не завжди ефективні. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТ СІМЕЙСТВА ARDUINO В 

УПРАВЛІННІ СКЛАДНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИСТРОЯМИ 

 

На даному етапі розвитку, навчання без використання сучасних технологій 

майже неможливе. За десятиліття активно почали розвиватися технічні науки, а 

особливо схемотехніка та робототехніка. З розвитком даних наук почали 

з’являтися та вдосконалюватися мікроконтролери, які створені для керування 

різноманітними пристроями. До таких мікроконтролерів можна віднести плати 

сімейства Arduino. Arduinо - це досить зручний інструмент для створення 

різноманітних електронних пристроїв і реалізації на практиці різного роду ідей. 

Це платформа, побудована на друкованій платі з інтегрованим середовищем 

для написання програмного забезпечення [2]. В основі апаратної частини 

лежить мікроконтролер сімейства ATmega і мінімальна необхідна комплектація 

для створення схем.  

Напрямок розробки та впровадження плат Arduino висвітлений у роботах 

багатьох науковців, серед яких найбільший внесок в її створення зробили такі, 

як Массімо Банці, Тома Іго та Девіда Мелліса [3]. 

Arduino на сьогодні вважається одним з найкращих та найзручніших 

мікроконтролерів для створення різноманітних проектів. На відміну від PIC 

мікроконтролерів, Arduino набагато легше запрограмувати і завантажити 

http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/zhurnalistski-nauky/veb-analityk
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програму. Дана плата може використовуватися для створення повністю 

автономного проекту або підключатися до комп’ютера користувача.  

Однією із значних переваг даного роду плат, є зручний доступ до портів 

вводу та виводу. Можна керувати різними пристроями, дискретними або 

аналоговими. Наприклад, можна виміряти напругу використавши аналоговий 

вхід або скористатися дискретним виходом і керувати двигуном постійного 

струму. Спектр використання даних плат досить великий, можна керувати 

звичайним світлодіодом, використовуючи вже знайомі дискретні виходи та 

приймати або передавати різноманітні дані на електроні пристрої. Також 

Arduino може бути корисним, якщо його використовувати при вивченні 

технічних наук. В фізиці дану плату можна використовувати як інструмент для 

контролю за апаратними вимірюваними пристроями або безпосередньо як сам 

вимірювальний пристрій. 

З появою Arduino значною мірою спростився процес роботи з 

мікроконтролерами та з’явилися безліч переваг як для інженерів, так і для 

студентів. 

По-перше, низька ціна Arduino. Якщо порівняти плату Arduino з подібними 

платформами, то вона є значно дешевшою, а простота конструкції дозволяє 

зібрати плату в ручну, тим самим затрати зводяться до мінімуму. 

По-друге, програмне забезпечення платформ схожих на Arduino в 

основному працює з OC Windows, в той час, як Arduino дозволяє працювати з 

Windows, OSX та Linux [2]. 

Також варто відмітити зручне середовище програмування. В ньому зручно 

та зрозуміло працювати, як досвідченому користувачеві, так і початківцю, що 

сприяє значній популярності дантх плат. 

Велику популярність плата Arduino отримала не тільки завдяки низькій 

вартості, простій розробці та програмуванню, але, головним чином, через 

наявність плат розширення (shields), що дають Arduino додаткову 

функціональність. Шилди (крім маленьких модулів та плати LilyPad) 

підключаються до Arduino за допомогою наявних на них штирових роз’ємів. 

Існує широкий асортимент різних за функціональністю shields – від 

найпростіших, призначених для макетування, до складних, що являють собою 

окремі багатофункціональні прилади [1]. 

Незважаючи на наявні переваги, плати Аrduino не позбавлені і недоліків. 

Насамперед, це мала частота мікропроцесора, яку неможливо змінити, малий 

обсяг пам’яті для збереження програм та великий шанс через хибне 

підключення схеми замкнути контакти на платі, що призведе до виведення 

плати з ладу. Тому, щоб уникнути неприємних випадків з платою, 

використовують (особливо початківці) симулятори плат Arduino. Одним з таких 

симуляторів є VirtualBreadboard. 

VirtualBreadboard (VBB) – це симулятор макетної плати Arduino для 

моделювання цифрових схем. Утиліта дозволяє писати код для платформи 

Arduino прямо в емуляторі і перевірити його працездатність на комп’ютері без 

самого контролера Arduino. Наприклад, блимнути світлодіодом, написати текст 
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на екрані - все це буде можливим завдяки VirtualBreadBoard. Крім того, 

VirtualBreadBoard включає в себе те, чого так не вистачає – відладчик, а також 

широкий вибір інструментів для побудови різних схем, з яких ви зможете 

скласти схему вашого проекту і відразу перевірити як працює плата. 

VirtualBreadBoard була розроблена для моделювання та середовища 

розробки для вбудованих додатків, що використовують мікроконтролери. 

Утиліта проста у використанні і може замінити друковану плату для 

експериментів. VirtualBreadBoard імітує багато з PIC16 і PIC18 

мікроконтролерів пристроїв з новим акцентом на емуляцію Arduino. Крім того, 

широкий спектр модельованих компонентів, таких як LCD, логіки та інших 

пристроїв введення-виведення, які можна використовувати для моделювання та 

імітації на рівні високовольтних ланцюгів. 

Даний симулятор має досить зручний та зрозумілим інтерфейс і великий 

функціонал для моделювання цифрових схем. На даний момент він вважається 

повністю безкоштовним та доступним для всіх користувачів Windows 10. 

Наведемо приклад використання симулятора VirtualBreadBoard. 

Підключимо RGB – світлодіод до плати Arduino. Для реалізації даного проекту 

використаємо: RGB світлодіод, 3 резистора, Breadboard, плату Arduino Uno і 

конектори. Після коректного з’єднання усіх частин запрограмуємо нашу плату 

скориставшись Arduino IDE. Якщо всі дії виконано вірно, то отримаємо 

наступний результат (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Підключення RGB-світлодіоду 

 

Отже, Arduino досить зручна плата для реалізації проектів різного рівня 

складності. Arduino допоможе створити власний проект будь якому 

користувачу навіть без достатніх знань в сфері робототехніки. Невелика ціна, 

зручність та компактність даної плати задовільнять потреби навіть 

досвідченого користувача, тим самим підкреслюючи досконалість Arduino.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНІЙ 

ІНДУСТРІЇ 

 

На сьогодні дуже важливим є застосування сучасних інформаційних 

технологій для розвитку туристичного бізнесу. Туризм – це вид економічної 

діяльності, який використовує надбання природних ресурсів та культурної 

спадщини. Важливим є те що, необхідно правильно користуватись запасами 

природи та об’єктами культури, які ми отримали у спадок, з одночасним їх 

збереженням і відновленням. Також потрібно уникати чи хоча б применшувати 

несприятливий вплив туристичної діяльності на екосистему. Систематичність 

модерних маркетингових заходів щодо просування регіональних туристичних 

ринків зобов’язана залучати сучасні комп’ютерні технології. Конкурентним 

козирем та гарантією виживання туристичного комплексу чи одноосібного 

підприємства є використання новітніх інформаційних технологій.  

В туристичному бізнесі сучасні технології інформації застосовуються в 

таких сферах, як реклама, автоматизація управління, комунікація, 

автоматизація обліку міжнародна система бронювання місць. Найкращим 

способом проштовхуванням туристичного продукту області є вживання 

сьогоденних інформаційних технологій для реклами через веб-сайти, інтернет 

та портали і для комунікацій через електронну пошту. Інтернет- це 

найперспективніший шлях просування туристичного продукту. Кожного року 

збільшується кількість користувачів, тобто потенційна аудиторія зростає. 

Реклама в глобальній павутинні - це зовсім незначні витрати, проте при цьому є 

найбільш масштабнішим оперативним способом передачі інформації. 

Туристичні потенціали всесвітньої мережі є своєрідною електронною візитною 

карткою країни або її окремого регіону.  

У глобальному павутинні існує велика кількість проектів, направлених на 

ознайомлення споживачів з основними питаннями туристичної галузі різних 

держав світу. Кожний ресурс – це можливість взаємного посилання на інші 

інформаційні сайти, тобто забезпечення постійного зв’язку між найцікавішими 

https://www.researchgate.net/publication/331467348_OGLAD_TA_%20PERSPEKTIVI_VIKORISTANNA_PLATFORMI_ARDUINO_NANO_30_U_VISIJ_SKOLI
https://www.researchgate.net/publication/331467348_OGLAD_TA_%20PERSPEKTIVI_VIKORISTANNA_PLATFORMI_ARDUINO_NANO_30_U_VISIJ_SKOLI
https://www.researchgate.net/publication/331467348_OGLAD_TA_%20PERSPEKTIVI_VIKORISTANNA_PLATFORMI_ARDUINO_NANO_30_U_VISIJ_SKOLI
http://ksm.khnu.km.ua/blog/index/4
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сайтами та порталами. Конструкція національних сайтів є універсальною, в ній 

розміщуються інформація про країну, національні свята, митні і візові правила. 

Зазвичай національний мережний ресурс містить елементи символіки держави 

та її фірмового стилю. Дуже зручною є можливість бронювання споживачем 

туристичних послуг через інтернет, що значно економить час. Проте до 

розробки порталів туристичних регіонів потрібно підходити з великою 

відповідальністю, тому що вони перш за все представляють регіон у всесвітній 

павутинні і значно сприяють формуванню сприятливого іміджу про нього.  

Головні положення, на котрі потрібно звернути увагу при формуванні 

маркетингової стратегії просування туристичного регіону через інтернет, 

викладені в доповіді туристичної організації «Маркетинг туристичних напрямів 

в режимі онлайн». У ній основна увага приділена електронному маркетингу та 

просування його стратегії, а також подаються рекомендації створення, 

оформлення та розміщення окремих елементів, які направлені на підвищення 

рівня сприйняття сайтів користувачем. Параметри сайту, основні вимоги та 

складові елементи до побудови, змісту і просування туристичних сайтів: 

1) зміст і зовнішній вигляд – високий ступінь інформативності та 

сприйняття, тут необхідно приділити увагу колірній гамі, логотипу, 

фірмовому знаку, мультимедійним елементам;  

2) інформативність і простота викладу – інформаційна насиченість 

включає в себе інформацію про туристичні об’єкти, екскурсійні 

маршрути та розміщення посилань на інші сайти для отримання 

додаткової інформації, доступність викладу та ефективна система 

рубрик, тобто поліпшення зорового сприйняття сайту, чергування 

тексту з ілюстраціями;  

3) оперативність та зручність користування – це можливість швидкого 

повернення на головну сторінку або переходу в інший розділ;  

4) інтерактивність – це перспектива самостійного пошуку потрібної 

інформації по сайту;  

5) інтернаціональність – зручність користування сайтом для іноземців, 

рекомендується, як мінімум три іноземні мови: англійська, німецька і 

російська;  

6) комерціалізація – це розробка сервісу, що передбачає бронювання 

послуг і оплату через різні платіжні системи.  

Підсумовуючи все сказане, ми бачимо, що розвиток туристичного бізнесу 

просто неможливий без інформаційних технологій. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Маркетингова інформаційна система посилається на систематичний збір, 

аналіз, інтерпретацію, зберігання та розповсюдження ринкової інформації, як із 

внутрішніх, так і із зовнішніх джерел, до маркетологів на постійній основі. 

Маркетингова інформаційна система поширює відповідну інформацію 

маркетологам, які можуть приймати ефективні рішення, пов’язані з 

маркетинговими операціями саме. Ціноутворення, упаковка, розробка нового 

продукту, розповсюдження, засоби масової інформації, просування тощо. 

Кожна маркетингова операція працює в унісон з умовами, що склалися як 

всередині організації, так і поза нею, і, отже, існує кілька джерел (а саме: 

внутрішні, маркетингові дослідження, маркетингові дослідження), за 

допомогою яких можна отримати відповідну інформацію про ринок. 

До компонентів маркетингової інформаційної системи входить. 

Внутрішні записи: Підприємство може збирати інформацію через свої 

внутрішні записи, що містять дані про продажі, базу даних клієнтів, базу даних 

про продукцію, фінансові дані, операційні дані тощо. Детальне пояснення 

внутрішніх джерел даних наведено нижче: 

Інформація може бути зібрана з таких документів, як накладні, передачі 

копій, рахункових документів, підготовлених фірмами, як тільки вони 

отримують замовлення на товари та послуги від покупців, дилерів або торгових 

представників. Поточні дані про продажі повинні регулярно підтримуватися, 

що служить допоміжною системою маркетингової інформації. Звіти про 

поточні продажі та рівні запасів допомагають керівництву визначитися з його 

цілями, а маркетологи можуть використовувати цю інформацію для розробки 

своєї майбутньої стратегії збуту. 

Підприємства підтримують декілька баз даних, таких як  

 База даних клієнтів - де зберігається повна інформація про ім’я, адресу, 

номер телефону, частоту придбання, фінансовий стан тощо. 

 База даних продукту - де зберігається повна інформація про ціну, 

характеристики, варіанти продукту. 

 База даних продавця, де зберігається повна інформація про продавця, 

його ім’я, адресу, номер телефону, ціль продажу тощо. 

Компанії зберігають свої дані у сховищі даних, звідки дані можуть бути 

отримані в будь-який час, коли виникає потреба. Після збереження даних 

статистичні експерти обробляють їх, застосовуючи декілька комп’ютерних 

програм та методів перетворення їх у змістовну інформацію, яка дає факти та 

цифри. 
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Система маркетингової розвідки надає дані про події на ринку, тобто дані, 

пов’язані з маркетинговим середовищем, яке є зовнішнім для організації. Вона 

включає інформацію про зміни тенденцій на ринку, стратегію ціноутворення 

конкурента, зміну смаків та переваг замовника, нові продукти, запущені на 

ринку, стратегію просування конкурента тощо. 

Для того, щоб мати ефективну маркетингову інформаційну систему, 

підприємства повинні наполегливо працювати над вдосконаленням системи 

маркетингової розвідки, здійснюючи наступні кроки: 

Забезпечення належного навчання та мотивація збутових служб 

контролювати тенденції на ринку, тобто зміну смаків та уподобань клієнтів та 

надання пропозицій щодо покращень, якщо такі є. 

Мотивація партнерів каналу саме. Дилер, дистриб’ютори, роздрібні 

торговці, які перебувають на фактичному ринку, щоб надати відповідну та 

необхідну інформацію про клієнтів та конкурентів. 

Підприємства також можуть вдосконалити свою систему маркетингової 

інформації, отримуючи все більше інформації про конкурентів. Це можна 

зробити, придбавши продукт конкурента, відвідуючи виставки, читаючи 

опубліковані статті конкурента в журналах, фінансових звітах. 

Підприємства можуть створити ефективну маркетингову інформаційну 

систему шляхом залучення лояльних клієнтів до консультативної панелі 

клієнтів, які можуть поділитися своїм досвідом та дати консультації новим 

потенційним клієнтам. 

Підприємства можуть використовувати урядові дані для вдосконалення 

своєї маркетингової інформаційної системи. Дані можуть бути пов’язані з 

тенденціями населення, демографічними характеристиками, 

сільськогосподарським виробництвом тощо, що допомагає організації 

відповідно планувати свої маркетингові операції. 

Крім того, компанії можуть придбати інформацію про маркетингове 

середовище у дослідницьких підприємствах, які проводять дослідження всіх 

учасників ринку. 

Систему маркетингової розвідки можна вдосконалити, попросивши 

клієнтів безпосередньо про їх досвід із продуктом чи послугою за допомогою 

форм зворотного зв’язку, які можна заповнити в Інтернеті. 

Маркетингові дослідження: Маркетингові дослідження - це систематичний 

збір, організація, аналіз та інтерпретація первинних чи вторинних даних для 

пошуку шляхів вирішення маркетингових проблем. Деякі компанії проводять 

маркетингові дослідження для аналізу маркетингового середовища, що 

складається із змін у смаках замовника. та уподобання, стратегії конкурента.  

Входження вітчизняних підприємств у ринкові умови вимагає від них 

мобільності та оперативності у прийнятті маркетингових рішень. У даних 

умовах маркетингові інформаційні системи починають відігравати провідну 

роль на підприємстві та вносити істотний вклад у процес прийняття 

маркетингових рішень, а тому цілком обґрунтовано зауважити, що питання 

впровадження в практику маркетингу спеціалізованих інформаційно-
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аналітичних систем зараз дуже актуальні для українських підприємств. При 

цьому вибір того чи іншого програмного забезпечення обумовлюється 

масштабами діяльності підприємства, кількістю та складністю маркетингових 

задач, які стоять перед службами маркетингу підприємств, рівнем 

комп’ютеризації та рівнем кваліфікації персоналу, бюджетом витрат на 

маркетинг.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Застосування інформаційних технологій набуває все більшого значення в 

процесі управління підприємствами та організаціями. Використання 

інформаційних технологій в управлінні підприємствами та організаціями 

здійснюється з метою ефективної та оперативної комп’ютерної обробки 

інформаційних ресурсів, зберігання великих обсягів економічно важливої 

інформації та передачі її на будь-які відстані в мінімальні терміни. 

Інформаційні технології на підприємствах існують у вигляді різноманітних 

інформаційних систем і інформаційних комплексів та використовуються в 

різних сегментах управлінської системи. 

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

підприємством можна віднести: 

 підвищується керованість; 

 знижується вплив людського фактору; 

 скорочується паперова робота; 

 підвищується оперативність і достовірність інформації;  

 знижуються витрати. 

Найбільш ефективним в управлінні сучасними економічними об’єктами є 

впровадження автоматизованих робочих місць менеджерів. Автоматизоване 
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робоче місце (АРМ) – це комплекс інформаційних ресурсів, програмно-

технічних і організаційно-технологічних засобів індивідуального або 

колективного користування, об’єднаних для виконання певних функцій 

професійної діяльності працівника. Що дозволяє користувачу АРМ? Працювати 

в інтерактивному режимі; оперативно розв’язувати поточні задачі; 

користуватись єдиною базою даних організації та здійснювати оперативний 

доступ до даних; здійснювати оперативний інформаційний обмін між 

структурними підрозділами організації. Функціональна частина визначає зміст 

конкретного АРМ і включає опис сукупності взаємопов’язаних завдань, що 

відображають особливості автоматизованих функцій діяльності користувача; 

описи засобів захисту від несанкціонованого доступу, відновлення системи в 

збійних ситуаціях, управління в нестандартних випадках. Забезпечувальна 

частина включає традиційні види забезпечення: інформаційне, програмне, 

технічне, технологічне, лінгвістичне, математичне, організаційне, правове, 

ергономічне.  

Існують наступні категорії АРМ економічного об’єкту: АРМ 

управлінського персоналу – реалізують функції прийняття управлінських 

рішень; керівники усіх рівнів, АРМ фахівців структурних підрозділів – 

допомагають розв’язувати функціональні завдання економіст, бухгалтер, 

маркетолог, менеджер; АРМ оперативного управління – призначені для 

збирання первинних даних безпосередньо на робочих місцях адміністратор, 

касир, оператор; АРМ технічних працівників – орієнтовані на ведення 

діловодства. 

Головна складова АРМ – програмне забезпечення, що орієнтоване на 

розв’язання специфічних функціональних задач Інформаційна технологія АРМ 

– це організація комунікаційних процесів як усередині організації (працівників 

між собою), так і з зовнішнім середовищем (з іншими зовнішніми об’єктами), 

яка здійснюється на базі сучасних засобів передачі інформації. 

Сучасна організація (підприємство) активно використовують віртуальний 

офіс. Віртуальний офіс: група людей, що працюють разом для досягнення 

загальної мети при цьому не зустрічаючись один з одним щодня. Віртуальний 

офіс має бути доступний з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі 

головного офісу. Доступ у Віртуальний офіс здійснюється за допомогою 

стандартного Web-браузера, відповідно до повноважень фахівця компанії 

(документи, пошта, СУБД). Глобальна мережа використовується для обміну 

необхідною інформацією між географічно видаленими підрозділами компанії. 

Ефективність впровадження АРМ визначається порівнянням одержаних 

результатів від функціонування цієї системи і затрат усіх видів ресурсів, 

необхідних для створення, дії та розвитку цієї системи.  

Економічна ефективність автоматизації управління дозволяє: 

1) установити основні економічно ефективні напрямки автоматизації;  

2) виявити можливий розмір річного економічного ефекту;  

3) визначити припустимий обсяг капітальних вкладень у систему 

автоматизованого управління (АСУ);  
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4) розрахувати термін окупності витрат на АСУ;  

5) виявити необхідність і доцільність витрат на створення і впровадження 

АСУ;  

6) вибрати економічно найбільш ефективний варіант АСУ. 

АРМ менеджера – це інструмент раціоналізації, інтенсифікації 

управлінської діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень. 

Створення АРМ на робочому місці менеджера підвищує ефективність 

виконання ним своїх функціональних обов’язків та зростання продуктивності 

праці.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Інформаційні технології мають вирішальне значення в управлінні бізнесом 

і є істотним чинником його успіху. Застосування інформаційних технологій для 

управління бізнесом вимагає індуктивного мислення — здібності спочатку 

побачити ефективне розв’язання, а потім шукати проблеми, до яких воно 

застосовне. Своєчасність і якість виконання функцій управління реалізуються 

на ринку у вигляді прибутку. Беручи до уваги стрімкість зміни інформаційних 

технологій і появу нових, сучасний менеджер повинен постійно вивчати нові 

технології, розуміти їх значущість, визначати сфери застосування, розподіляти 

ці сфери всередині фірми і розробляти плани впровадження. Тому фахівці, які 

зможуть виконати ці роботи до того, як технологія стане доступною, 

сприятимуть намаганням фірми вийти вперед у гострій конкурентній боротьбі.  

Неодмінним компонентом у ринкових умовах стали інформаційні системи (ІС), 

які проникають у всі функції бізнесу й ефективно пов’язують їх.  

Використання ІС фірмами та організаціями показує ступінь сучасності 

підготовки їх адміністрації й управління. У процесі управління одержують 

відомості про стан системи, про досягнення (або не досягнення) заданої мети з 
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тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень. 

Усі види інформації, необхідної для управління, є інформаційною системою. 

Система управління і система інформації на будь-якому рівні управління 

утворюють єдність. Управління без інформації неможливе. На інформаційній 

стадії менеджери одержують від ІС відомості про роботу організації, які 

можуть спонукати до прийняття рішень. Наприклад, результати вивчення ринку 

й огляд зовнішніх баз даних можуть дати відомості про зміни 

конкурентоспроможності фірми.  

На проектній стадії менеджер має з’ясувати, чи є ситуація, що вимагає 

прийняття рішення, про – 19 програмованою або не програмованою, тобто 

структурується вона чи ні. Програмовані (структуровані) рішення можуть бути 

деталізовані й розписані наперед, приводячи до певного (детермінованого) 

алгоритмічного рішення. Якщо рішення має характер вірогідності, воно 

повинне бути визначене через вірогідність можливих результатів. Не 

програмовані (неструктуровані) рішення виникають, коли неможливо дати 

попередню специфікацію більшості процедур прийняття рішення. Більшість 

реальних ситуацій залежить від випадкових подій і невідомих чинників. 

Менеджер повинен робити разові запити в базу даних організації та вести 

діалог з комп’ютеризованою інформаційною системою, поступово 

наближаючись до формулювання рішення.  

На стадії вибору інформаційні системи повинні полегшувати менеджеру 

вибір правильного напряму діяльності й забезпечувати зворотний зв’язок для 

контролю за виконанням рішення. Існують інформаційні системи, що 

підтримують групові рішення, і серед них – системи електронних зустрічей. 

Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність має 

на меті не тільки автоматизацію рутинних методів опрацювання інформації, але 

і організацію інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні. 

Комп’ютерна інформаційна система включає взаємопов’язану сукупність 

комплексу апаратно-програмних засобів для збирання, передавання і 

опрацювання інформації, відповідної інформаційної бази. 

На рівні управлінської діяльності вирішуються такі завдання: 

 обробка даних про операції, вироблених фірмою; 

 створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі; 

 отримання відповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у 

вигляді паперових документів або звітів. 

Застосування інформаційних технологій має великий вплив на 

життєздатність і конкурентоспроможність організації. Підвищення 

ефективності підприємства завдяки використанню управлінської інформаційної 

системи починається з вищого рівня управління. Головний керуючий 

організацією повинен бачити перспективу її розвитку з урахуванням того 

внеску, який можуть зробити інформаційні технології. 

Інформація – найважливіший інструмент бізнесу. Без інформації 

неможливо прийняти ключові рішення необхідні для підтримки 

функціонування організації. Важливо розрізняти дані та інформацію. 
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Отже, використання інформаційних технологій для управління 

підприємством робить будь-яку компанію більш конкурентоздатною за рахунок 

підвищення її керованості й адаптованості до змін ринкової кон’юнктури. 

 

Список використаних джерел: 

1. Войнаренко М.П., Кузьміна О.М., Янчук Т.В. Інформаційні системи і 

технології в управлінні організацією: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Едельвейс 

і Ко», 2015. 497 с. 

2. Биков І.Ю., Жирнов М.В., Худякова І.М. Microsoft Office в задачах 

економіки та управління. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 264 с. 

3. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник. 

Київ: КНЕУ, 2001. 214 с. 

4. Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. 

посібник. Київ: КНЕУ, 2002. 208 с. 

 

 

Париська Ю. В. 

здобувач освітнього ступеня «Бакалавр» 

науковий керівник – Яремко С.А., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

НЕОБХІДНА УМОВА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвинутих 

галузей світового господарства. Для цілого ряду країн і регіонів туризм 

служить джерелом значних валютних надходжень, сприяє створенню 

додаткових робочих місць і забезпеченню зайнятості населення, розширення 

міжнародних контактів і т.д. 

У порівнянні зі значенням туризму для розвинених країн його важливість 

додаткових робочих місць для національної економіки України, поки не 

настільки велика, що пояснюється відсутністю в нашій країні організованої на 

належному рівні індустрії туризму як єдиної системи, що сприяє діяльності на 

міжнародному ринку і впливає на формування туристичних потоків та дозволяє 

здійснювати обслуговування на рівні світових стандартів. В даний час 

вітчизняна індустрія туризму потребує методи управління, які дадуть їй 

можливість вижити в конкурентній боротьбі на світовому ринку. 

Один із шляхів подолання – використання сучасних інформаційних 

технологій управління, наприклад, пов’язаних із застосуванням персональних 

комп’ютерів та Інтернету. 

Застосування персональних комп’ютерів дозволяє використовувати безліч 

програм, які роблять управління готелем або рестораном дуже легким, а 

перебування туристів комфортним. Такі програми спрямовані на створення 

довгострокових відносин з клієнтами, включають цілий ряд компонентів, серед 
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яких: дисконтні програми, розіграші призів, накопичувальні дисконтні 

програми, бонусні програми, подарункові сертифікати у вигляді пластикової 

карти та ін. 

Аналіз програмних засобів для підприємств такого роду бізнесу показав, 

що цілий ряд програмних комплексів включають в свій склад досить 

різноманітні засобі розрахунку з клієнтами, що дозволяють підтримувати 

програми лояльності клієнтів, що полегшує вести бізнес і дозволяє робити 

швидкі управлінські операції, серед котрих: облік заявок і клієнтів в базі даних; 

друк документів, що видаються клієнту і які надсилаються партнерам; 

завантаження рейсів; друк прайс-листів; on-line бронювання; зв’язок з тур 

агентським софтом і бухгалтерськими програмами; формування баз даних 

туристичних послуг різних туроператорів; вибір оптимального варіанту для 

клієнта з багатьох пропозицій; розміщення замовлень безпосередньо в базі 

туроператора; оцінка ефективності витрат, прибутковості (збитковості) на 

різних рівнях бізнесу. 

Світовий досвід засвідчує, що фактором, що визначає успіх діяльності 

будь-якої організації індустрії туризму на ринку, є час обслуговування клієнтів. 

Виграє той, хто в змозі представити клієнтові весь комплекс послуг в 

режимі реального часу. Можливість ведення бізнесу в подібному режимі 

безпосередньо пов’язана з тим, яким чином і за допомогою яких інформаційних 

технологій організований обмін інформацією між туроператором і з 

постачальником послуг, між туроператором і турагентам. 
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ПРОБЛЕМИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Для будь-якого сучасного підприємства є вкрай важливим збереження і 

підвищення власної конкурентоспроможності. В епоху інформаційних 

технологій кожне підприємство намагається оптимізувати виробничі процеси, 

що дає можливість вибудувати гнучку систему для подальшої адаптації до 

різних умов та ефективніше використовувати власні кадрові ресурси. З появою 
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нових технологій відкриваються раніше недоступні варіанти отримання 

прибутку. Саме тому більшість розвинутих конкурентоспроможних 

підприємств України починають використовувати діджитал-технології у своїй 

діяльності. 

Під діджиталізацією прийнято розуміти трансформацію, проникнення 

цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, 

підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі 

споживачами [1, c. 35].  

Як показує досвід розвинутих країн, діджитал-технології не лише здатні 

забезпечити економічне зростання підприємства, а й створюють 

самопідтримуючий синергетичний ефект за рахунок численних екстерналій, що 

поширюються на економічну, соціальну, технологічну, інтелектуальну та 

інфраструктурну складові розвитку [2, с. 53]. 

Рівень діджиталізації економік країн третьої групи (в тому числі і України) 

наближається до середнього, оскільки відбувається трансформація, тобто якісні 

зміни цифрових технологій, котрі створюють додану вартість у суспільстві. 

Відбувається перетворення існуючих видів діяльності з використанням 

діджитал-технологій як важливого чинника досягнення бізнес-результатів, як 

основи забезпечення бізнес-стратегії, як допоміжних засобів реалізації бізнес-

процесів, а також як підґрунтя формування нової бізнес-моделі. Разом із тим за 

ВВП на одну особу Україна посідає 133-є місце та 84-е в рейтингу HDI. Отже, є 

нагальна потреба в пошуку додаткових ресурсів для прискорення економічного 

зростання й соціального розвитку [2, c. 56].  

Можна виокремити низку проблем, які сповільнюють розвиток 

діджиталізації в Україні.  

По-перше, це слабка обізнаність українського суспільства щодо переваг 

діджиталізації та її наслідків. Більшість населення України не готове до 

кардинальних змін. У цьому випадку потрібно навести приклад містечка 

Лаагарі в Естонії, за зразком якого здійснюється цифровізація державних 

процесів у нашій країні. Там відсутні будь-які черги за довідками в органи 

державної влади, адже люди мають можливість їх замовляти в режимі онлайн 

[3]. У випадку, якщо у людини немає комп’ютера, а таких у місті немало, то 

вони можуть створити запит у мерії або місцевій бібліотеці. Також у 

комунальних закладах міста активно впроваджуються електронний 

документообіг, хмарні рішення та електронні бази даних. Приватний сектор 

підтримав подібні ініціативи та інвестує гроші в діджиталізацію власних 

процесів. 

По-друге, це недостатнє залучення представників бізнесу, банків і 

громадського сектору до цифрових технологій. 

Постійне посилення конкуренції на ринках активізує просування продукту 

для задоволення потреб широких мас із застосуванням діджитал-технологій. 

Зокрема, на вітчизняних ринках дедалі більшої популярності набувають 

інструменти діджитал-маркетингу, які дають змогу максимально задіяти 

цифрові канали поширення інформації. На відміну від інтернет-маркетингу, 
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діджитал-маркетинг поряд із всесвітньою мережею передбачає можливість 

використання таких каналів, як телебачення, радіо та зовнішня реклама. До 

найпопулярніших форм цифрових каналів відносять пошукове просування, 

контекстну й тизерну, медійну та банерну реклами, можливості просування в 

соціальних медіа й блогах, розроблення мобільних додатків для смартфонів, 

планшетів та інших носіїв, вірусну рекламу. 

Також потрібно потрібно зауважити, що згодом запрацює електронний 

документообмін між державними органами, а повна діджиталізація 

документообігу відбуватиметься в найближчі рік-два. 

Фахівці McKinsey, міжнародної консалтингової компанії, що 

спеціалізується на вирішенні завдань стратегічного управління, склали список 

із п’яти проблем, яких варто остерігатися керівникам у процесі діджиталізації 

свого бізнесу [4]: 

1. Нечіткі визначення. 

2. Недостатнє розуміння цифрової економіки. 

3. Відсутність уваги до екосистем. 

4. Надмірна увага до «звичних підозрюваних». 

5. Ігнорування дуальності діджиталізації. 

Інколи керівники підприємств, установ та організацій не до кінця 

розуміють, що мається за увазі під діджиталізацією, та які особливості 

цифрової конкуренції. 

У цифровій економіці найкращі компанії мають можливість залучати 

практично нескінченну кількість клієнтів, використовувати штучний інтелект 

та інші інструменти для забезпечення виняткового сервісу. Бізнес-моделі, які 

раніше здавались неймовірними, стають реальністю. Facebook став найбільшим 

гравцем у сфері медіа, не створюючи контенту. Uber та Airbnb продають 

глобальну мобільність та житло, не володіючи автомобілями чи готелями [4].  

Сучасним українським компаніям потрібно як оцифровувати існуючий 

бізнес, так і впроваджувати інноваційні моделі. 
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http://open.kmbs.ua/digital-strategies-fail/ (дата звернення: 04.11.2019). 
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https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-didzhitalizaciya-na-miscyax-yak-vplinut-na-regioni-novi-iniciativi?from=balance.ua
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-didzhitalizaciya-na-miscyax-yak-vplinut-na-regioni-novi-iniciativi?from=balance.ua
http://open.kmbs.ua/digital-strategies-fail/
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«PREZI» - БЕЗКОШТОВНА АЛЬТЕРНАТИВА MICROSOFT POWER 

POINT ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

 

Наочні засоби навчання – це важливий компонент навчального процесу, 

універсальний засіб навчання, який відображає різноманіття конкретних явищ, 

предметів навколишнього світу; організує сприйняття і спостереження учням 

реальної дійсності; значно впливає на сенсорну сферу учня, розвиває його 

спостережливість, мислення, уяву; стимулює пізнавальну і творчу активність. 

Наочні засоби навчання зв’язані з принципом наочності, який 

сформулював і обґрунтував Я.А. Коменський: «... все, що тільки можна, 

представляти для сприйняття почуттями, а саме: видиме – для сприйняття 

зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, те, що підлягає смаку – смаком, 

доступне дотику – шляхом дотику. Якщо будь-які предмети відразу можна 

сприйняти кількома почуттями, нехай вони відразу схоплюються кількома 

почуттями». 

В наш час люди звикли бачити звичайні одноманітні презентації в 

PowerPoint, тому стає все дедалі складніше зацікавити глядачів інформацією. 

Щоб запобігти цьому створили Prezi. Це чудовий спосіб візуалізації інформації 

з новими можливостями. 

Саме тому програма Prezi досить актуальна в навчанні, а також в інших 

напрямах. Вона є досить корисною та має безліч можливостей, що допоможе 

наочно показати інформацію, яку ви хочете донести глядачам. Ваша робота 

буде більш ефективною та зрозумілою іншим. 

Проект Prezi (або Prezi.com) був створений за допомоги компаній Kitchen 

Budapest і Magyar Telekom. Одразу після запуску компанія вийшла на 

міжнародний ринок. 

Протягом першого року у компанії не було практично ніякого 

фінансування. Після 18 місяців роботи в квітні 2009 року Prezi запустилася в 

Будапешті, а через 5 місяців відкрився офіс в Сан-Франциско. Засновники 

компанії здобули приз в європейському змаганні стартаперів The Europas в 

номінації «Найкращий засновник і співзасновник стартапу». Серед інвесторів – 

Sunstone Capital, TED Conferences та Accel Partners, на суму приблизно 

$15,5 млн. Prezi вийшов на окупність за 3 місяці. 

З Prezi ви можете робити великі презентації легко і з мінімальними 

зусиллями. На думку багатьох користувачів, Prezi перевершив Microsoft 

PowerPoint з точки зору зручності і функціональності. Це чудова універсальна 

програма, яка дозволяє вам зробити справжню презентацію, таку, як вам 

потрібно. Ви можете вважати її ефективною альтернативою PowerPoint, а ще 

вона безкоштовна. 
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А тепер переходимо до функцій: Prezi був розроблений, щоб допомогти 

людям робити складні і прості презентації без обмеження в плані можливостей. 

Додаток дозволяє додавати будь-яку інформацію, яку ви бажаєте, 

використовуючи функцію, відому як "Prezi". Ви можете вибрати системний 

підхід до презентації і працювати, як вважаєте за потрібне. Цікаво, що ви 

можете також додати в презентацію аудіо- та відео контент. 

Ви можете зробити презентацію, на основі широкого спектру шаблонів, 

що дозволить їй виглядати ще краще. Не кажучи вже про простоту 

використання. Після того як ви вибрали шаблон, все, що вам потрібно, це 

змінити його, і для цього є багато опцій. Ви також можете збільшувати різні 

частини вашої презентації, щоб перевірити, чи все в порядку. Крім того, ви 

можете завантажити пробну версію [1]. 

Особливість сервісу – послайдові переходи і система масштабування 

(наближення, поворот і віддалення окремих об’єктів). Ресурс хоч і 

англомовний, але інтуїтивно зрозумілий у використанні і відмінно підходить 

для візуального супроводження онлайн-виступів. Всього декілька хвилин і 

презентація із стильним дизайном готова.  

Вибравши варіант оформлення, ми отримуємо основу, яку залишиться 

налаштувати на свій смак і заповнити необхідними матеріалами. Для цього 

існує редактор презентації. Будь-який елемент в робочій області можна 

виділити клацанням миші, після чого він стає доступний для зміни. Таким 

чином можна відредагувати наявні в шаблоні заголовки, текстові блоки і 

замінити зображення [2]. 

Серед переваг Prezi можна виділити можливість спільної роботи над 

проектом декількома користувачами, публікацію готової презентації в блозі або 

на сайті, збереження презентації для автономного показу без використання 

інтернету. Готова презентація може бути збережена та завантажена на диск, а її 

подальше використання не потребує спеціального програмового забезпечення. 

 Ще приваблює те, що матеріал розміщений як би на одному аркуші, не 

потрібно думати про те, як розмістити інформацію. Знову ж інструмент 

завдання послідовності показу матеріалу в презентації дозволяє швидко 

налаштувати показ так, як тобі хочеться. Можна змінити послідовність показу, 

щось прибрати, щось додати, не видаляючи сам матеріал, а просто виключаючи 

його з показу. У Prezi робота проходить не з окремими слайдами, а з усією 

робочою зоною, на якій можна як завгодно розставляти потрібні елементи 

(тексти, картинки, іконки, відео). Розташувавши компоненти в якусь 

конструкцію, її можна відокремити в окремий слайд і налаштувати спосіб 

переходу до інших слайдів [3]. 

Не дивлячись на те, що Prezi-презентації істотно відрізняються від 

подібної до неї програми PowerPoint, даний угорський сервіс не виключає 

останньої та навіть дозволяє додавати вже готові слайди, створені в PowerPoint. 

Вставити слайди з Microsoft PowerPoint у Prezi досить просто. Особливістю 

вставки є те, що зі слайдів PowerPoint імпортується текст, який можна швидко 
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змінити в Prezi. Ілюстрації з PowerPoint можуть бути змінені безпосередньо в 

веб-редакторі Prezi [4]. 

Отже, основні можливості програми Prezi Viewer: 

- доступ і перегляд презентацій з онлайнового сховища; 

- плавна навігація і прорисовка слайдів на мобільному пристрої; 

- відправлення презентацій по електронній пошті, в чат або соцмережі; 

- перегляд презентацій, створених іншими користувачами; 

- зручне управління жестами; 

- трансляція презентації на великий екран через Apple TV. 

Програма Prezi дозволяє ефективна візуалізувати інформацію креативним 

способом. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

НА ОСНОВІ СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВЕБ-ДИЗАЙНУ 

 

У сучасному світі туризм – глобальний комп’ютеризований бізнес. Він 

являє собою торгівлю послугами. Причому, в першу чергу – це комплексна і 

різноманітна послуга, як з точки зору виробника, так і споживача.  

По-друге, – це невидима, мінлива, інтегрована послуга. І, по-третє, – це 

інформаційно-насичена послуга. Сучасна туристична послуга стає більш 

гнучкою та індивідуальною, більш привабливою і доступною для споживача. 

Саме ці характеристики туризму представляють його як галузь ідеально 

підходить для застосування інформаційних технологій. У сучасних умовах вже 

неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без впровадження 

й застосування новітніх інформаційних технологій. Проникнення сучасних 

інформаційних технологій в різні сфери людської діяльності, на сьогоднішній 

день стає одним з найважливіших чинників підвищення ефективності процесів, 

https://prezi.ru.downloadastro.com/
https://te-st.ru/entries/prezi/
https://te-st.ru/entries/prezi/
https://myownconference.ru/blog/index.php/servicy-sozdaniya-presentatsiy/
https://prezi.com/p3ucxmf1wldz/presentation/
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важливість якого ще не до кінця усвідомлена багатьма підприємствами сфери 

туризму. Підприємства, які усвідомили можливості інформаційних ресурсів і 

комп’ютерних технологій, а пізніше впровадивши їх у свою діяльність, змогли 

не тільки оптимізувати виробництво, але й придбати конкурентні переваги, що 

дозволили їм вижити в умовах кризи. В такому випадку було винайдено різні 

інструментарії веб-дизайну, які спрощують, пришвидшують роботу та 

допомагають підвищити її ефективність. Наведемо декілька найвідоміших 

інструментів, що здатні істотно спростити вирішення багатьох завдань. 

На кожному етапі створення сайту веб-дизайнери послуговуються різними 

інструментами. З часом ці інструменти зазнають оновлення у відповідності до 

нових стандартів і програмного забезпечення, однак принципи їхнього 

застосування залишаються сталими. У графічному веб-дизайні використовують 

пакети векторної й растрової графіки для створення прототипів зображень чи 

дизайну у форматі для веб. До технологій, використовуваних при створенні 

веб-сайтів, належить стандартизована розмітка, яку пишуть вручну чи 

генерують за допомогою редакторів WYSIWYG. Для перевірки позиціювання 

сайту у пошукових системах та його покращення застосовують інструменти 

оптимізації для пошукових систем.  

До інструментів веб-дизайну належать також валідатори розмітки та інші 

засоби тестування використовуваності й доступності, які дозволяють 

пересвідчитися у тому, що сайт відповідає стандартам веб [1]. 

Деякі з них абсолютно безкоштовні, а більш розвинені, які пропонують 

можливості інтерактивного прототипування або спільної роботи, доступні за 

відносно невеликі гроші. Розглянемо детальніше дані інструменти. 

1. Wireframe.cc – простий інструмент із мінімалістичним інтерфейсом, 

який дозволяє безкоштовно та швидко створювати прототипи сайтів або ж 

мобільних додатків. Хоча, кількість доступних компонентів зовсім не 

найкраща, а готових рішень немає, але, розробникам це можна пробачити 

завдяки можливості працювати безкоштовно.  

2. Набір елементів для створення макетів сайтів та прототипування 

інтерфейсів, який встановлюється у вигляді доповнення до відомого продукту з 

набору Microsoft Office – PowerPoint. Причому використовувати його можна не 

тільки для веб-дизайну, а й для створення більш розвинених і складних 

презентацій для клієнтів. PowerMockup пропонує більше 800 елементів 

призначеного для користувача інтерфейсу та іконок, які зроблені на основі 

форм PowerPoint, завдяки чому досягається 100%-на сумісність. За їхньою 

допомогою можна з легкістю створювати прототипи мобільних додатків, 

сайтів, сервісів і навіть десктопних додатків одразу в цій програмі.  

3. Fotor.com. Безкоштовний фоторедактор, який доступний як у форматі 

онлайн-сервісу, так і в вигляді програми для установки на PC. За його 

допомогою можна створювати дизайн з нуля, редагувати зображення, робити 

колажі, ретушувати фотографії, додавати рамочки, застосовувати ефект HDR і 

робити ще багато чого. Особливо цікава саме онлайн-версія, яка має практично 

весь функціонал десктопної програми, а також такі додаткові можливості, як 
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бібліотека ексклюзивних зображень та пакетна обробка. Версія Pro, вартістю $ 

8,99, пропонує розширені можливості саме в контексті використання контенту 

– його буде ще більше, причому найрізноманітнішого типу [2]. 

Отже, застосування сучасних інформаційних технологій та програм для 

створення дизайну сайтів підвищує безпеку та якість туристичних послуг. 

Також можна зазначити, що його заповнення та вигляд подачі інформації, 

дизайн та кольорова гама відіграє велику роль у роботі туристичного бізнесу. 

Тим більш, в час «самостійних туристів», які самотужки можуть зайшовши на 

сайт обрати собі потрібну подорож. І саме з допомогою інструментарію веб-

дизайну можна добитись максимальних результатів у туристичному бізнесі.  
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АНАЛІЗ ВІДВІДУВАНОСТІ САЙТУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 

ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Сьогодні кожна велика компанія, організація приватної чи державної 

форми власності (заклади освіти, сільські, селищні. районні ради і т.п.). 

обов’язково повинні мати свій сайт в мережі інтернет. Такий сайт допоможе 

керівникові не тільки підняти престиж, але також збільшити популярність і 

конкурентоспроможність очолюваної організації, зокрема дозволить вивести 

бізнес на принципово новий рівень.  

Сайт сьогодні – це інструмент, що дає можливість кожному сучасному 

керівникові налагодити повноцінну систему документообігу, створити надійні 

комунікаційні зв’язки.  

Втім, мало просто створити звичайний сайт – він повинен працювати 

безперервно, містити свіжу та актуальну інформацію. 

Отже, метою тез є аналіз основних показників по визначенню статистики 

відвідуваності сайту. 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/10-instrumentov-dlya-vebdizajnera/
https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/10-instrumentov-dlya-vebdizajnera/
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Коли сайт створений і працює, він починає привертати увагу інтернет-

користувачів. Для оцінки ефективності роботи сайту, а також для побудови 

стратегії його розвитку, потрібно проводити аналіз відвідуваності сайту. 

Відмітимо, що сьогодні відвідуваність сайту дозволяють взнати різні 

онлайн-сервіси веб-аналітики, серед яких найбільшою популярністю 

користуються Яндекс.Метрика і Google Analytics. Для використання даних 

сервісів на сайтах розміщуються спеціальні коди, за допомогою яких і 

отримується різноманітна про сайт [1]. 

Саме по собі встановлення лічильника Яндекс.Метрика чи Google Analytics 

не має змісту, якщо зібрані дані в подальшому не обробляти. Отже, власники і 

адміністратори сайтів регулярно проводять аналіз відвідуваності своїх ресурсів. 

Використовуючи дані веб-аналітики. 

Розглянемо основні параметри, які важливо перевіряти при аналізі 

відвідуваності сайту: 

 загальна кількість відвідувачів; 

 розподіл відвідувачів по джерелам потрапляння на даний сайт; 

 найбільш популярні сторінки сайту; 

 найбільш популярні пошукові фрази; 

 конверсії [2]. 

Опишемо кожний з параметрів.  

Знати загальну кількість відвідувачів сайту (трафік) важливо для 

моніторингу ефективності роботи сайту в цілому. Загальну кількість 

відвідувачів можна аналізувати за конкретні проміжки часу (протягом місяця, 

кварталу, року тощо). При цьому аналітику для наочності зручно зображати за 

допомогою методів математичної статистики (використовуючи діаграми, 

графіки, які зазвичай будують за допомого сучасних програмних засобів 

(наприклад, Ms Exel, Gran 1 і т.п.)). Зазвичай саме значні коливання цього 

параметра є сигналом для проведення більш глибокої перевірки показників 

сайту або для початку оптимізаційних дій. 

Якщо власник чи адміністратор сайту будуть знати з яких джерел 

приходять на сайт відвідувачі, вони зможуть оцінити, наскільки ефективним є 

той чи інший канал інтернет-маркетингу, також зможуть вчасно підмітити 

певні проблеми. 

Аналіз даних про найбільш популярні сторінки сайту дозволяє з’ясувати, 

які сторінки є найбільш ефективними. При такому аналізі може, наприклад, 

з’ясуватись, що інтернет-користувачі найчастіше відвідують не ті сторінки, які 

допомагають конвертувати їх в покупців чи клієнтів компанії.  

Якщо одним з методів просування сайту є його розкрутка в пошукових 

системах, то інформація про найбільш популярні пошукові фрази, по яким 

користувачі переходять на сайт, є досить важливою. Аналіз популярних 

пошукових фраз дозволяє взнати, по яким запитам користувачі переходили на 

сайт, чи були вони цільовими. 

Якщо відвідувачі на сайті повинні виконувати певні цільові дії (наприклад, 

підписуватись на електронну розсилку і т. ін.), то аналіз конверсії дозволить 
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зрозуміти, наскільки часто такі дії відбуваються, і зробити основні висновки 

про ефективність роботи сайту.  

Також при визначенні статистики сайту з’ясовують: регіон (місце 

проживання відвідувача); пристрій, з якого заходили на сайт (ПК, мобільний 

телефон, планшет); середній час перебування відвідувачів на сайті; кількість 

переглянутих сторінок; процент показника відмови.  

Таким чином, для побудови стратегії розвитку сайту, оцінки ефективності 

його роботи потрібно систематично проводити аналіз його відвідуваності. 

Параметри оцінки вибираються відповідно до специфіки кожного конкретного 

сайту.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Інформаційна технологія – це представлене в проектній формі (тобто у 

формалізованому вигляді, придатному для практичного використання) 

концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє 

раціональним чином організувати той чи інший досить часто повторюваний 

процес. Інформаційні технології управління організацією - це системно 

організована сукупність методів і засобів пошуку, збору, обробки, зберігання, 

передачі та захисту інформації і знань для вирішення завдань управління на 

базі розвинутого програмного забезпечення, засобів обчислювальної і 

телекомунікаційної техніки. В сучасному управлінні все частіше 

використовуються автоматизовані інформаційні технології, тобто управлінські 

технології, реалізовані з застосуванням технічних і програмних засобів. Кожна 

з таких технологій покликана реалізувати той чи інший механізм прийняття 

управлінських рішень, необхідний для досягнення оптимальних ринкових 

параметрів об’єкта управління. 

Не дарма кажуть: хто володіє інформацією, той володіє світом. Ті чи інші 

дані використовуються і в сфері менеджменту. Інформацію в управлінні можна 

назвати сигналом/повідомлення про будь-яку можливу/реальну подію, яка 

відбулася в організації. 

https://www.comagic.ru/blog/posts/feb/analysis_of_site_visitors/
https://project-seo.net/blog-ru/kak-uznat-poseshchaemost-sayta/
https://project-seo.net/blog-ru/kak-uznat-poseshchaemost-sayta/
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Перед тим, як прийняти рішення, будь-який керівник аналізує інформацію. 

Найчастіше менеджеру приходиться працювати з економічною інформацією, 

яка безпосередньо відображає відносини між людьми. Вона є досить складною, 

однак варто відзначити, що у неї практично немає фізичних обмежень, як 

наприклад, у технічній інформації. 

Для забезпечення управлінців такою інформацією на багатьох 

підприємствах використовуються інформаційні технології. Інформаційна 

система управління являє собою сукупність інформації, а також економіко-

математичних, технічних, програмних та інших методів, прийом, засобів та 

моделей, які призначені для обробки інформації, щоб приймати вірні 

управлінські рішення. Таку систему неможливо уявити і без кваліфікованих 

кадрів. 

Інформаційна система у будь-якої організації націлені на вирішення 

наступних завдань: 

1. Структура інформаційної системи, її функціональне призначення 

повинні відповідати цілям, які стоять перед організацією (наприклад, у 

комерційній фірмі – ефективний бізнес; в державному підприємстві – 

вирішення соціальних і економічних завдань); 

2. Інформаційна система повинна контролюватися людьми і 

використовуватися у відповідності з основними соціальними і 

етичними принципами; 

3. Інформаційна система повинна виробляти достовірну, надійну, 

своєчасну та систематизовану інформацію. 

Науковий базис інформаційних технологій заснований на інтеграції 

кібернетики, інформатики та сучасних методів адміністративного управління. 

Основними принципами використання інформаційних технологій 

управління є наступні: 

1. Принцип оперативного керування (керування в реальному часі). 

2. Принцип наскрізного управління (інформаційна підтримка повного 

циклу управління, включаючи збір і аналіз інформації про стан об’єкта 

управління, моделювання і прогнозування його стану, планування 

керуючих впливів, безпосередня підтримка прийняття рішень щодо їх 

реалізації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання). 

3. Принцип адаптивного управління, що забезпечує динамічну адаптацію 

технології управління з урахуванням зміни впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

4. Принцип мережевого управління, що дозволяє реалізувати взаємодію 

"вертикальних" і "горизонтальних" ліній комунікації та потоків 

діяльності підприємства. 

Заснована на таких принципах інформаційно-керуюча система може взяти 

на себе функції "інтелектуального конвеєра", надавши в розпорядження 

співробітників і керівництва досить прості по використанню, але ємні за 

змістом комп’ютерні рішення, та надати істотну допомогу у вирішенні 

основних проблем управління підприємством. 
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УМОВАХ 

 

Поступовий перехід України до ринкових умов господарювання викликає 

необхідність постійного вдосконалення системи управління суб’єктами 

господарювання. Теперішня економічна ситуація в країні характеризується 

надмірним зростанням кількості збиткових та збанкрутілих підприємств, що є 

ознакою недосконалості та неефективності системи управління 

підприємствами. Дослідження і вдосконалення системи управління, як в рамках 

окремого підприємства, так і держави, суспільства в цілому сприяє швидкому 

та ефективному впровадженні нових механізмів управління, які відповідають 

сучасним потребам. 

Проблема побудови ефективної системи управління підприємством 

привертає увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: О. Осовський,  

Ю. Степанова, Ф. Хміль, О. Березіна, В. Гончаренка та ін. 

Система управління підприємством – це упорядкована сукупність 

взаємозв’язаних елементів (підсистем), які відрізняються функціональними 

цілями, діють автономно, але спрямовані на досягнення загальної мети 

підприємства [1]. 

Кожна система управління складається з двох взаємопов’язаних підсистем: 

керуючої (суб’єкта управління) і керованої (об’єкта управління). Керуюча 

підсистема (суб’єкт управління) – це частина виробничо-господарської 

діяльності підприємства, що реалізує функції управління на базі використання 

трудових, фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів для 

забезпечення реалізації цілей підприємства. Керована підсистема (об’єкт 

управління) – це сукупність засобів, предметів праці та робочої сили, на яку 

направлений управлінський вплив. 

http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/informatsijni-tehnologiyi-v-menedzhmenti
http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi/informatsijni-tehnologiyi-v-menedzhmenti
https://studme.com.ua/116307136546/menedzhment/informatsionnye_tehnologii.htm
https://studme.com.ua/116307136546/menedzhment/informatsionnye_tehnologii.htm
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Ключові фактори успіху підприємства як соціально-економічної системи 

перебувають у двох сферах: зовнішній і внутрішній. Існують внутрішні змінні 

(складові елементи) – це тимчасові фактори на підприємстві, за якими завжди 

стежать менеджери, а саме: цілі (місія), завдання (плани), структура організації 

(побудова), технологія (управлінська та виробнича) і ресурси (людські, 

фінансові, матеріальні та інформаційні) (рис. 1). 

Ефективність системи управління підприємством залежить від 

ефективності функціонування її підсистем (економічної, матеріально-технічної, 

виробничо-технологічної, соціально-психологічної, організаційно-

інформаційної, маркетингової). Підприємство як відкрита система зможе 

вижити тільки у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. Під зовнішнім 

середовищем розуміють фактори, що сприяють виживанню, функціонуванню, 

ефективності підприємства, коли керуюча підсистема не в змозі забезпечити 

йому ефективне управління. 

 

 
Рисунок 1 – Внутрішні змінні фактори системи управління підприємством 

 

Адаптація системи управління підприємством до впливів зовнішнього 

середовища припускає внесення значного числа змін у діяльність підприємства, 

проте кількість, характер, масштаб змін та ресурси, що необхідні для підтримки 

цих змін, за значної інтенсивності впливу факторів зовнішнього середовища 

можуть бути дуже різноманітні, тому керуючій підсистемі підприємства 

доцільно постійно проводити діагностику стану адаптації підприємства до 

чинників зовнішнього середовища [1]. Чинники зовнішнього впливу 

поділяються на прямі та непрямі. До зовнішніх факторів прямого впливу 

належать постачальники, фінансові, трудові, матеріальні та інформаційні 

ресурси, закони й установи державного регулювання, споживачі, конкуренти, 

посередники. 



220 

Підсумовуючи все вище сказане, робимо висновок для створення та 

підтримання ефективної управлінської системи підприємства чи організації 

варто: застосувати сучасні засоби і методи керування певної області 

управління, сконцентруватись на меті розвитку та етапах удосконалення 

комплексної системи управління підприємством і його складовими частинами 

для забезпечення прийняття ефективних рішень, а також організаційних, 

кадрових і технічних рішень; удосконалити організаційну структуру 

підприємства; покращити інформаційну систему управління на підприємстві, 

для ефективності використання ресурсів; використовувати світовий досвід, а 

також шукати шляхи співпраці всередині країни з іноземними партнерами для 

забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи управління на 

підприємстві. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ 

 

У діяльності сучасних будівельних організацій цифрові технології 

відіграють значну роль, сприяючи підвищенню продуктивності праці і 

поліпшенню якості прийнятих рішень. Розроблено велику кількість технічних 

та програмних засобів, що використовуються на різних стадіях будівельного 

процесу, в організаціях, що представляють різні ланки договірних відносин [1]. 

Сьогодні, у час науково-технічного прогресу, будівництво досягло нового 

етапу у своєму розвитку. Нині у будівництві використовуються такі цифрові 

технології як:  

 системи автоматизованого проектування; 

 окуляри віртуальної реальності; 

 3-D принтери; 

 роботи-будівельники і т. д. 

Найвідомішими у світі системами автоматизованого проектування є 

AutoCAD, ArchiCAD, InteAr, Allplan, Revit, Vectorworks Architect, Architectural 

Desktop тощо. Сучасні проектувальні системи розвиваються за різними 
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напрямками: графічні системи, проблемно-орієнтовані проектувальні системи, 

інтегровані системи, що базуються на цифровій моделі об’єкта тощо. 

Архітектори та будівельники вже давно мають можливість «роздивитися» 

комп’ютерні 3D-моделі своїх проектів з усіх боків, а зараз також можуть 

побувати і «всередині» ще не збудованого будинку. Для цього їм треба взяти 

окуляри віртуальної реальності та озирнутися навкруги на 360 градусів. Це ж 

можуть зробити і їхні колеги та разом внести зміни до проекту в режимі 

реального часу. При цьому вони можуть перебувати на іншому кінці світу [2]. 

Інформаційне моделювання будівель (ВІМ – від англ. building information 

modelling) – це розробка тривимірних прототипів майбутніх споруд, яка у наш 

час виходить на новий рівень якості. 

Інтерактивний тривимірний робочий простір програми інформаційного 

моделювання будівель дозволяє користувачам «блукати» своїми розробками, як 

у відеогрі, дорогою позначаючи конструкційні особливості чи проблеми. У 

якості прикладу такого забезпечення можна навести програмний продукт 

Revizto компанії Vizerra. За допомогою трекера, вбудованого у Revizto, члени 

проектної групи можуть співпрацювати в режимі реального часу та розподіляти 

між собою завдання [2]. 

Як стверджують представники компанії Vizerra, такий підхід допомагає 

клієнтам заощаджувати до 40% оплачуваного часу, адже тепер помилки – 

наприклад, брак освітлення чи незручне розміщення опорних колон – легко 

помітити до початку будівництва. 

У пошуках нових недорогих та швидких технологій будівництва, 

інженерами були розроблені та використовуються на практиці 3D-принтери, які 

можуть здійснювати «друк» бетонною сумішшю. Технічні можливості таких 

принтерів вражають.  

В цілому, 3D-друк – одна з форм технології адитивного виробництва, де 

тривимірний об’єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів 

матеріалу. 3D-принтер – пристрій, що використовує метод пошарового 

створення фізичного об’єкта за цифровою 3D-моделлю. 3D-принтери, як 

правило, швидші, більш доступніші та простіші у використанні, ніж інші 

технології адитивного виробництва [3, c. 12].  

Матеріалами для 3D-друку можуть виступати пластмаси, метали, бетон, чи 

їх поєднання. Виготовлення будь-яких виробів за допомогою 3D-принтера є 

процесом повністю автоматизованим і потребує лише наявності самого 

принтера, матеріалу для друку та цифрової моделі виробу, що виконана в 

спеціальному програмному забезпеченні. Такий метод виготовлення має високу 

точність, якість і малий час виробництва. 

Можна виділити дві базові технології будівництва з використанням 3D-

принтерів. Перша – принтер розташований на будівельному майданчику і 

процес зведення відбувається пошаровим нанесенням бетонної суміші 

відповідно до проекту. Друга – об’ємні елементи друкуються в заводських 

умовах і доставляються на майданчик, де монтуються традиційними методами 

будівництва. Одним із таких принтерів є система Contour Crafting, спроектована 
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дослідниками з університету Південної Каліфорнії, що здатна надрукувати 

двоповерхову будівлю всього за 24 години [3, c. 13]. 

Досвід використання технології тривимірного друку будівель виявився 

досить вдалим. Показники ефективності та заощадження наступні:  

- від 30 до 60 % зменшення кількості будівельних відходів; 

- від 50% до 80% зменшення витрат праці; 

- від 50 до 60%% зниження вартості будівництва; 

- значне зниження рівня шуму на будівельних майданчиках;  

- зниження потреб у великогабаритному підйомному обладнанні; 

- екологічність технологій. 

Застосування роботів для «створення» житлових будинків – новий 

напрямок впровадження цифрових технологій у цивільному будівництві. Нова 

технологія будівництва Mesh Mold поєднує в собі дві традиційно розділені 

функції опалубки та армування [4]. Цим процесом керувала роботизована 

система, якої спершу була виготовлена високоточна модель сталевої сітки, що 

потім заповнили бетоном. 

Ще одним роботом, який працював на цьому будівельному майданчику, 

був In-situ Fabricator, що виготовляв будівельні елементи на місці. Завдяки 

вбудованій системі навігації та датчиків він міг без труднощів самостійно 

орієнтуватись на будмайданчику. 

У такої технології є незаперечна перевага, оскільки «робот-різноробочий» 

може виконувати завдання, що могли б загрожувати життю чи здоров’ю 

людини-будівельника. 

Отже, новітні цифрові технології поступово починають впроваджуватись у 

будівельній сфері. А завдяки комп’ютерному дизайну, 3D-моделям та засобами 

віртуальної реальності на світ з’являються будівлі, які ще нещодавно здавалося 

неможливо було побудувати. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СХОВИЩ 

 

Хмарне сховище – це модель хмарних обчислень, яка передбачає 

зберігання даних в Інтернеті за допомогою постачальника хмарних 

обчислювальних ресурсів, який надає сховище даних як сервіс і забезпечує 

управління ним. Хмарне сховище надається на вимогу в необхідному обсязі, 

оплачується за фактом використання і позбавляє від необхідності купувати 

власну інфраструктуру для зберігання даних і керувати нею. Це забезпечує 

гнучкість, глобальну масштабованість і надійність. Дані доступні в будь-який 

час і в будь-якому місці. 

Хмарне сховище купується у стороннього постачальника хмарних сервісів, 

який володіє ресурсами сховища даних, управляє ними та надає доступ до них 

через Інтернет з оплатою за фактом використання. Постачальники хмарних 

сховищ відповідають за стан ресурсів, безпеку і надійність, забезпечуючи 

доступність даних для додатків клієнтів по всьому світу. 

Додатки отримують доступ до хмарного сховища через традиційні 

протоколи зберігання даних або безпосередньо через API. Багато 

постачальників пропонують додаткові сервіси, призначені для захисту, збору й 

аналізу даних у величезних масштабах, а також управління ними. 

Зберігання даних в хмарному сховищі дозволяє ІТ-відділам принципово 

переглянути три аспекти своєї діяльності. 

1) Сукупна вартість володіння. Завдяки хмарному сховищу вам не 

потрібно купувати устаткування, виділяти ресурси для сховища або витрачати 

кошти на те, що «коли-небудь стане в пригоді». Ви можете додавати або 

видаляти ресурси на вимогу, швидко змінювати продуктивність та термін 

зберігання. І при цьому ви будете платити тільки за використовувані ресурси. 

Дані, які використовуються не так часто, можна автоматично переміщати на 

більш економічні рівні за правилами, які легко контролювати. Це дозволяє 

забезпечити економію при великих обсягах. 

2) Час до розгортання. Коли групи розробки готові до запуску проектів, 

інфраструктура не повинна їх стримувати. Хмарне сховище дозволяє ІТ-

фахівцям швидко виділяти необхідний простір для зберігання даних саме тоді, 

коли це потрібно. В результаті ІТ-фахівці можуть зосередитися на розв’язанні 

складних проблем, пов’язаних з додатками, а не на питаннях управління 

системами зберігання даних. 

3) Управління інформацією. Централізоване сховище в хмарі створює 

величезні можливості для нових прикладів використання. Використовуючи 

політики управління життєвим циклом в хмарному сховищі, можна вирішувати 

важливі завдання, пов’язані з управлінням інформацією, включаючи 
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автоматичний розподіл за рівнями або блокування даних з метою дотримання 

вимог. 

Питання забезпечення надійного зберігання, безпеки та доступності 

критично важливих корпоративних даних мають першорядну важливість. При 

розгляді варіанту зберігання даних в хмарі існує кілька фундаментальних 

вимог: 

1) Надійність. Дані повинні зберігатися з надмірністю. В ідеалі вони 

повинні бути розподілені між кількома об’єктами та кількома пристроями в 

рамках кожного з об’єктів. Стихійні лиха, людський фактор або механічні 

несправності не повинні призводити до втрати даних. 

2) Доступність. Всі дані повинні бути доступними в разі необхідності, але 

існує різниця між виробничими даними й архівами. Ідеальне хмарне сховище 

пропонує оптимальне поєднання часу отримання даних і вартості. 

3) Безпека. В ідеалі всі дані повинні шифруватися – як при зберіганні, так і 

при передачі. Дозволи та контроль доступу повинні працювати в хмарі точно 

так же, як і в локальних сховищах даних. 

Існує три типи хмарних сховищ даних: об’єктні сховища, файлові сховища 

і блокові сховища. Кожен з них пропонує свої переваги, які підходять для 

конкретних прикладів використання. 

1) Об’єктне сховище. Додатки, розроблені в хмарі, як правило, 

використовують такі переваги об’єктного сховища, як широкі можливості 

масштабування і зберігання властивостей об’єктів у вигляді метаданих. 

Об’єктні сховища, наприклад Amazon Simple Storage Service (S3), ідеально 

підходять для розробки з нуля сучасних додатків, для яких потрібна гнучкість і 

можливість масштабування. Крім того, ці сховища можна використовувати для 

імпорту даних з наявних сховищ з метою аналітики, резервного копіювання або 

архівації. 

2) Файлове сховище. Деяким програмам потрібен доступ до передачі 

файлів, отже, їм необхідна файлова система. Даний тип сховища часто 

підтримується сервером сховищ, підключеним до мережі (NAS). Рішення 

файлових сховищ, наприклад Amazon Elastic File System (EFS), ідеально 

підходять для таких прикладів використання, як великі репозитарії контенту, 

середовища розробки, мультимедійні сховища або особисті каталоги 

користувачів. 

3) Блочне сховище. Інші корпоративні додатки, наприклад бази даних або 

системи планування ресурсів підприємства (ERP), часто мають потребу у 

виділеному сховищі з низькими затримками для кожного з вузлів. Таке 

сховище працює аналогічно сховищу з прямим підключенням (DAS) або 

мережі зберігання даних (SAN). Рішення хмарних сховищ на основі блоків, такі 

як Amazon Elastic Block Store (EBS), виділяють сховище для кожного 

віртуального сервера і забезпечують наднизьку затримку для робочих 

навантажень, що вимагають високу продуктивність. 

Отже, хмарні сховища є надзвичайно корисними та зручними. Вони 

надають користувачам можливість безпечного зберігання даних в Інтернеті. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ 

ІНДУСТРІЇ 

 

Інформаційні технології відіграють важливу роль в індустрії туризму 

протягом останнього десятиліття. Технології допомогли знизити витрати, 

підвищити ефективність роботи, покращити якість послуг та значно збільшити 

задоволення туристів [1]. 

Сьогодні ніхто не сумнівається у важливості інформаційних технологій в 

туризмі. Вони настільки поширені, що згідно з дослідженням Google Travel – 

74% мандрівників планують свої поїздки в Інтернеті, тоді як лише 13% все ще 

користуються послугами туристичних агенцій [2]. 

Найголовнішими технологічними досягненнями, що залишили свій слід в 

галузі туризму, і, згідно з різними дослідженнями, внесли значні зміни в цей 

сектор є: 

1. Мобільний зв’язок: щоб постійно інформувати клієнтів про зміни, 

багато підприємств галузі туризму використовують мобільний зв’язок. Вони 

надсилають повідомлення про затримку, пропонують пропозиції та 

спонсорують рекламу на основі місцезнаходження. На сьогодні кожен 

мандрівник бере з собою у дорогу мобільний пристрій, будь то планшетний 

комп’ютер чи мобільний телефон. 

2. Доповнена реальність: доповнена реальність (AR) або віртуальна 

реальність (VR) також увійшли в індустрію туризму. Все більше і більше 

компаній використовують ці можливості, щоб показати користувачам каюту на 

круїзному судні або перевезти їх на кілька секунд до Великої Китайської стіни.  

Сьогодні можна «телепортуватися» у найвіддаленіші куточки земної кулі, не 

покидаючи дивана. Це те, що ви можете отримати за допомогою програми 

EVEREST VR Everest, що дозволяє вам бачити вершину світу, не піднімаючись 
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на вершину. Або, якщо ви хочете, можете перетнути Великий Каньйон на 

байдарці, насолоджуючись пам’ятками. 

3. Інтернет речей (IoT) обіцяє принести значні оновлення туристичній 

галузі. Вони включають інтеграцію датчиків, підключених до Інтернету, 

всередині предметів, таких як автомобілі, валізи, будівлі тощо. 

Насправді Іспанський інститут готельних технологій (Instituto Tecnológico 

Hotelero, або ITH) підтвердив, що Інтернет речей "стане головним 

перетворювальним фактором у персоналізації досвіду клієнтів протягом 

наступних кількох років". 

Деякі готелі пропонують своїм клієнтам додаток, який дозволяє їм 

взаємодіяти з кімнатним термостатом або контролювати телевізор у кімнаті. 

Також є валізи, на яких є пристрої, які дозволяють користувачам 

використовувати свої мобільні телефони, щоб у будь-який час слідкувати, де 

знаходиться їх валіза, щоб уникнути втрати багажу в аеропорту чи інших 

громадських місцях 

4. Віртуальні помічники: ми всі знайомі з Сірі та Алексою, віртуальними 

помічниками, які відповідають усім нашим потребам: яка погода сьогодні у 

моєму місті, увімкніть радіо, відкрийте електронну пошту тощо. Зараз готелі 

починають залучати цю «допомогу» завдяки приїзду віртуальних помічників, 

спеціально розроблених для цього середовища [3, 4]. 

Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, так як 

прямо пов’язаний із підвищенням ефективності роботи не тільки туристичного 

оператора , а й всього туристичного бізнесу в цілому. Це сильно впливає на 

конкурентоздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Будь-яка успішна 

туристична фірма не може повноцінно розвиватися й ефективно просуватися 

без сучасних автоматизованих інформаційних технологій. Українські 

туристичні підприємства усе більше усвідомлюють необхідність використання 

АІТ у своїй роботі. 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.  

Результатом впровадження новітніх комп’ютерних технологій стають нові 

можливості в сфері управління та сервісу. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Наш світ не стоїть на місці, щоденно у ньому зростає роль інформаційних 

технологій як вагомого інструменту для покращення ефективності керування 

підприємствами, компаніями та іншими установами. Характерною особливістю 

у створенні та наданні туристичних послуг стало підвищення рівня управління 

сучасними інформаційними технологіями. Пожвавлення вітчизняного та 

світового туристичного бізнесу призвело до удосконалення цієї галузі і 

вплинуло на інформаційну динаміку, спрямовану на задоволення різних потреб 

тисячі туристів, адже за останні 5 років лише в українській туристичній сфері 

потоки мандрівників збільшились у 3 рази! Але, на жаль, не до кінця освоєні 

власне українські туристичні напрямки (підтвердженням цього є показники 

того, що виїзні подорожі збільшились до 53,1% а в’їзні зменшились на 8,3%). 

Серед причин зменшення останніх можна виокремити недостатню 

інформованість про український туризм та високу конкуренцію на міжнародних 

ринках. Як наслідок – держава не здатна забезпечити належне виконання 

економічних, соціальних і гуманітарних послуг, що в свою чергу не сприяє 

захисту довкілля та культурної спадщини нашої Батьківщини. 

Ці проблеми пояснюються низьким рівнем розвитку інформаційно- 

комунікаційної інфраструктури, браком бази даних туристичного профілю в 

деяких регіонах країни, нестачею реклами не лише на внутрішніх ринках, а й за 

їх межами, нестачею віртуальних підприємств і центрів та відсутністю 

державної електронної системи, яка б надавала операторам інформацію про 

попит, пропозицію, ціни і тарифи. 

Проаналізувавши всі ці процеси, можна зрозуміти, що рівень 

інформаційних технологій у вітчизняній сфері туризму є значно нижчим на 

відміну від країн Заходу, де інтенсивно і стабільно розвивається сфера ІТ. 

Не можна не відзначити, що туристичний бізнес є одним із 

найдинамічніших у порівняні з іншими і характеризується великою кількістю 

учасників, їх географічною роз’єднаністю та швидким оновленням інформацій. 

За останні 3 роки швидкість розвитку світового туризму збільшились на 20%. 

Серед лідерів у зростанні туристичних прибутків можна виділити Азіатсько-

Тихоокеанський регіон – 29% та Близький Схід – 23%. На тлі вищезазначеного 

http://tourlib.net/%20statti_ukr/yaschuk4.htm
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український туризм характеризується зменшенням темпів зростання на 3,4% 

саме через недостатність ІТ, реклами та недосконалість механізму 

інформаційного обміну.  

Як правило туристична сфера завжди є інформаційно насиченою 

різноманітністю ділових зв’язків, динамічністю бізнес-процесів, 

технологічними удосконаленнями та високою конкуренцією. Розвиток 

туристичного бізнесу стає неможливим без сучасних інформаційних 

технологій, що дозволяють забезпечити:  

- інтеграцію і зв’язок між країнами; 

- покращання якості послуг; 

- передачу великого обсягу інформації; 

- збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності; 

- можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта; 

- ефективний зворотній зв’язок. 

У практичній діяльності туристичних підприємств використовують 

різноманітні види інформаційних технологій, а саме: 

- глобальні розподільчі системи; 

- системи бронювання та резервування; 

- електронні інформаційні системи; 

- інформаційні системи менеджменту; 

- мобільні системи зв’язку; 

- послуги глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. 

Застосування сучасних ІТ покращує безпеку та якість туристичних послуг. 

На сьогоднішній момент у туризмі використовують такі глобальні системи як 

Global Distribution System, що забезпечую зручне і швидке бронювання квитків 

на транспорт, місця в готелях чи хостелах, обмін валют і т.д. Серед схожих 

найбільших систем є Worldspan, Galileo, Sabre.  

Тож ІТ є важливим чинником для нормального існування підприємства на 

ринку, вони змінили не лише спосіб роботи людей, але й спосіб конкуренції. 

Завдяки їм відбувається широкий доступ до інформації робітників туристичної 

галузі і задоволення інтересів клієнтів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ POS-СИСТЕМИ У ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРИКЛАДІ ХМАРНОЇ КАСИ 

SKYSERVICE 

 

POS-система - готовий програмно-апаратний комплекс, призначений для 

автоматизації торгівлі і сфери послуг. Абревіатура POS має два значення Point 

of Sale (точка продажу) або Point of Service (точка обслуговування). 

POS система являє собою блок з декількох окремих компонентів, 

наприклад: комп’ютер, монітор і клавіатура або планшет; фіскальний 

реєстратор, чековий принтер (термопринтер) і кухонний принтер; сканер 

штрих-кодів, зчитувачі електронних карт; додатковий дисплей для інформації 

клієнта (дисплей покупця); грошовий ящик; електронні ваги; інші периферійні 

пристрої. Також, у невеликих закладах, зокрема у кав’ярнях, може 

використовуватись лише планшет або смартфон. 

Весь комплекс працює спільно, і управління системою покладено на 

прикладне програмне забезпечення, що має загальну назву Фронт офіс (Front 

office). 

Однією з таких систем є хмарна онлайн каса SkyService POS, що являє 

собою повний набір інструментів контролю, обліку та аналітики. Головною 

проблемою підприємців є – брак часу, вони не встигають контролювати 

персонал та залишки на складі. Вони витрачають безліч часу щоб зрозуміти як 

працює їх заклад. Саме ця система підходить для будь-якого виду бізнесу, який 

продає товари чи надає послуги. 

Функціонал включає в себе такі складові, як:  

1. Складський облік: Інвентаризація – перевірка фактичної наявності майна 

підприємства і співставлення даних інвентаризації з бухгалтерським обліком; 

Списання - віднесення товарних цінностей або грошових коштів до збитків зі 

зняттям їх з балансового обліку; Залишки на складі – фактична наявність 

товару на складі. 

2. Статистика і аналітика: Касові зміни – фінансові зміни, за якими 

закріплені певні працівники; Контроль грошових коштів по днях тижня; ABC-

аналіз – класифікація ресурсів підприємства в залежності від ступеня їх 

значимості; Небезпечні операції – контроль за відміною касового чека, закриття 

без оплати; Продажі за категоріями – статистика продажів товарів, що належать 

до різних категорій та підкатегорій. 

3. Управління фінансами: Внесення – внесення коштів до загального 

рахунку підприємства; Інкасація – нарахування коштів після закриття касової 

зміни до сейфу підприємства. Витрати – відрахування коштів з рахунку 

підприємства (заробітна плата, оренда, прихід товару тощо). 
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4. Меню: Технологічні карти – внесення складу страви, одиниці виміру, 

собівартості; Товар на вагу та поштучно – контроль за ваговими і штучними 

товарами, їх залишками; Додавання модифікаторів - додаткові товари 

(інгредієнти) або послуги, використовувані при приготуванні страв.  

5. Маркетинг: Клієнтська база; Зручний конструктор створення акції та 

бонусних програм. Безпека: Майстер-пароль на скасування чека, на закриття 

без оплати; Додавання клієнта при сканування картки; Права доступу 

співробітників - дозволяє працювати тільки зі своїми замовленнями та вести 

облік продажів і час роботи кожного працівника.  

Перевагами хмарної каси SkyService POS є: 

- інтуїтивний інтерфейс – максимальна простота та зручність для 

користувача;  

- мультиплатформеність – працює на абсолютно будь-якому сучасному 

пристрої; 

- робота в будь-якій точці світу – ніщо не заважає подивитися як працюють 

співробітники, навіть якщо керівника немає на місці;  

- постійні оновлення. 

Отже, використання програмно-апаратних комплексів значно полегшує 

роботу підприємства, зокрема закладу ресторанного господарства, а саме 

підвищує ефективність, зменшує втрати за рахунок контролю, покращує 

швидкість обслуговування, точність звітів та дає можливість дистанційного 

управління. 
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ. MICROSOFT 

VISIO − СЕРЕДОВИЩЕ СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ 

 

Microsoft Visio – популярний програмний пакет, застосовуваний для 

побудови діаграм, блок-схем і графіків, настільки широко використовуваних у 

середовищі бізнесу.Microsoft Visio використовується більшістю великих 

корпорацій і 500 компаній зі списку як інструмент діаграм. Завдяки колекції з 

70 вбудованих шаблонів і 4000 унікальних форм, вона є інструментом переходу 

до будь-кого, хто хоче відобразити інформацію, яку можна легко візуалізувати. 

https://skyservice.pro/uk/main/
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За допомогою Visio можна створювати бізнес-діаграми, діаграми процесу, 

блок-схеми, плани поверху тощо. Однак найбільшою перевагою використання 

Visio є його бездоганне з’єднання з різними джерелами даних, такими як Excel, 

SQL Server і SharePoint. Він витягує дані на основі реального часу, зберігаючи 

ваші діаграми в актуальному стані, надаючи вам єдине рішення для всіх ваших 

потреб у візуалізації даних. 

Додаток був уперше створений у 1992 році компанією Шейпвере 

(Shapeware corporation). Microsoft придбав Visio Corporation в 2000 році, 

назвавши його застосунком з офісного пакету Microsoft Office. Тим не менше, 

Visio жодного разу не з’явився в Microsoft Office. Але Visio for Enterprise 

Architects був частиною деяких редакцій Visual Studio.NET 2003 та Visual Studio 

2005. 

Visio 2007 побачив світ 30 листопада 2006 року. Microsoft Visio може стати 

помічником в рішенні трьох основних задач: у аналізі складних даних, в 

графічному представленні даних і в обміні цими даними між користувачами. 

Основний засіб представлення даних в Visio – це векторні фігури, на основі 

яких будується діаграма або план. Для зручності фігури згруповані по 

тематичних категоріях, в кожній з яких можна побачити схожі на вигляд або по 

темі елементи. Фігури є основним, але не єдиним засобом для представлення 

даних в Visio. Окрім них можна також використовувати текст і числові дані, 

графічні елементи і форматування кольором.  

Microsoft Visio 2007 може стати помічником в рішенні трьох основних 

задач: у аналізі складних даних, в графічному представленні даних і в обміні 

цими даними між користувачами. 

Основний засіб представлення даних в Visio — це векторні фігури, на 

основі яких будується діаграма або план. Для зручності фігури згруповані по 

тематичних категоріях, в кожній з яких можна побачити схожі на вигляд або по 

темі елементи. Фігури відображаються на однойменній області завдань. Для 

додавання фігури в проект потрібно просто перетягнути її на робочу область, 

після чого можна відкоректувати її розміри, задати властивості і параметри 

відображення. 

Фігури є основним, але не єдиним засобом для представлення даних в 

Visio. Окрім них можна також використовувати текст і числові дані, графічні 

елементи і форматування кольором. 

Найзручніший спосіб почати роботу з Visio — створити документ на 

основі шаблону. При завантаженні шаблону на область завдань «Фігури» 

підвантажуються ті категорії графічних елементів, які можуть вам знадобитися 

в процесі створення діаграми, плану або карти вибраного типу [1]. 

Існують також альтернативні програми схожі за своїми функціями на 

Visio: Якщо ви працюєте в полі, де вам постійно потрібно продемонструвати 

складну інформацію в легких для розуміння візуальних діаграмах або графіках, 

Ardoq для вас. Ardoq найкраще підходить для людей, які працюють з великими 

наборами складних наборів даних. Якщо ви один з цих людей, то це вам не 

важко. Також вам сподобається функція імпорту даних у прямому ефірі. Після 
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створення діаграми вам не доведеться повторно оновлювати її, оскільки вона 

автоматично витягуватиме дані з вихідних файлів. Також можна  

автоматизувати повторювані завдання, створюючи спеціальні ярлики. Все, що 

стосується Ardoq, спрямоване на те, щоб допомогти вам створити діаграми 

найпростішим і найшвидшим способом.  

Giffy – це веб-інструмент для створення онлайн-діаграм, який може бути 

використаний для створення блок-схем, мережевих діаграм, діаграм UML, 

організаційних схем, карти пам’яті, каркасів тощо. Оскільки це веб-програма, 

вона працює як на Mac, так і на PC. Це також дуже хороший інструмент для 

спільної роботи, якщо ви працюєте віддалено. Гліффі – це досить простий, але 

потужний редактор. Якщо ви тільки починаєте роботу і вам потрібен простий 

інструмент, який не перевантажує вас функціями, як тільки ви відкриєте 

програму, це для вас. Це дає вам безліч іконок для вибору для створення блок-

схем, організаційних діаграм, діаграм UML, мережевих діаграм і багато 

іншого . Вона також має багато спеціальних шаблонів, які допоможуть вам у 

дорозі. Він також легко інтегрується з іншими інструментами продуктивності, 

такими як Google Drive, JIRA, Confluence та багато іншого. 

LucidChart є найбільшим конкурентом Visio, і вони не соромиться 

висміювати свою конкуренцію. Але, осторонь реклами, це є одним з кращих 

програмного забезпечення діаграм доступні на ринку сьогодні. Програмне 

забезпечення базується на HTML5 і Javascript і працює як веб-додаток у 

вашому веб-переглядачі. За допомогою цього програмного забезпечення можна 

створювати блок-схеми, схеми каркасів, діаграми UML, макети смартфонів 

тощо. Легкий для навчання, сумісний з Visio (можна імпортувати файли .vdx, 

.vsd або .vsdx), повністю інтегрований з іншими інструментами підвищення 

продуктивності (наприклад, G suite, Confluence і т.д.), декілька варіантів обміну 

(PDF, зображення, вбудовані у веб-сторінку), і створення декількох діаграм, 

включаючи блок-схеми, схеми каркасів, діаграми UML, макети смартфонів 

тощо [2]. 

Отже, програма Visio залишається найкращим графічним редактором. Ця 

програма працює з об’єктами, малюнками та текстом. В цій програмі дуже 

великий вибір трафаретів і вони роблять цю програму незамінною, якщо ви 

створюєте блок схеми. Програма Visio поєднана з багатьма програмами 

Microsoft Office – це дає змогу переміщати файли в інші програми і працювати 

там. Програм Visio постійно оновлюється , у неї маленькі системні вимоги, 

тому вона може використовуватися як і професіоналами так і початківцями. В 

програмі Visio дуже простий та зручний інтерфейс, який не змушує ламати 

голову. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Інформація – це відомості, повідомлення про будь-яку подію, діяльність 

тощо. У кібернетиці поняття “інформація” трактується як міра усунення 

невизначеності стану системи. У теорії машинної обробки “інформація” 

розглядається з точки зору технології її перетворення з метою забезпечення 

менеджменту, тобто як сукупність відомостей, які є об’єктом передачі, 

зберігання і обробки. Отже, інформація – невід’ємна частина системи 

управління [1]. 

При розгляді інформації в сучасних умовах використовують наступні 

показники: обсяг, вірогідність, цінність, насиченість, відкритість, своєчасність 

надходження.  

Одним із найважливіших призначень інформації є усунення та зменшення 

невизначеності, що в результаті сприяє формуванню стратегії розвитку 

підприємства та пошукам шляхів її реалізації. Тому для ефективної діяльності 

підприємства необхідно володіти повною, достовірною, своєчасною, 

актуальною інформацією, яка надаватиме підприємству певні конкурентні 

переваги в процесі його функціонування [1]. 

Однак, слід зауважити, що інформація без певного опрацювання не може 

служити основою для прийняття управлінських рішень. Інформація, якою 

володіє підприємство, дає змогу: 1) визначити цілі та завдання підприємства; 2) 

здійснювати контроль за діяльністю підприємства; 3) приймати ефективні 

управлінські рішення; 4) здійснювати розподіл функцій між підрозділами 

підприємства для досягнення цілей. Вимоги до інформації, яка 

використовується у діяльності підприємства. Повнота – інформації означає, що 

вона повинна надходити в обсязі достатньому для здійснення ефективного 

управління підприємством. Своєчасність – частково, але своєчасно отримана 

інформація є більш кориснішою у процесі діяльності підприємства, ніж повна. 

Тобто, під своєчасною, слід розуміти інформацію, яка є такою, яка необхідна в 

конкретний момент часу. Доступність – означає, що користувач, який 

наділений відповідними повноваженнями має доступ до інформації. 

Вірогідність – це та інформація, яка відображає реальний стан підприємства та 

не містить помилок і перекручень. Зрозумілість – інформація повинна бути 

зрозумілою для користувачів яким вона призначена. Корисність – інформація 

https://uk.gadget-info.com/30218-visio-alternatives-10-best-diagramming-software
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яку оцінюють за тим, як ця інформація впливає на результат управління. 

Достовірність – є та інформація, яка відображає реальність[1]. 

Інформаційне забезпечення – це сукупність методів і засобів розміщення і 

організації інформації, що включають у себе системи класифікації і кодування, 

уніфіковані системи документації, методі створення електронної інформаційної 

бази [1].  

Метою інформаційного забезпечення, як основи на якій підприємство 

здійснює свою діяльність, є надання користувачам повної, правдивої, 

достовірної та своєчасної інформації необхідної для забезпечення процесу 

управління. Отримати таку інформацію можна шляхом створення ефективної 

системи інформаційного забезпечення. Систему інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності визначають як сукупність взаємопов’язаних 

інформаційних підсистем, що опосередковують на міжсуб’єктному рівні 

відносини щодо організації та здійснення підприємництва [2].  

Систему інформаційного забезпечення підприємницької діяльності 

визначають як сукупність взаємопов’язаних інформаційних підсистем, що 

опосередковують на міжсуб’єктному рівні відносини щодо організації та 

здійснення підприємництва [2]. 

Інформаційна система – сукупність організаційних і технічних засобів для 

збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб 

користувачів. У свою чергу, інформаційна система підприємства, на нашу 

думку, повинна забезпечувати вирішення таких завдань на підприємстві:  

1) збір даних необхідних для забезпечення своєчасною, повною та 

достовірною інформацією осіб, які приймають управлінські рішення;  

2) опрацювання інформації, яка необхідна для прийняття управлінських 

рішень;  

3) розповсюдження інформації на різних ланках управління.  

Отже, під інформаційним забезпеченням слід розуміти сукупність 

інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття 

управлінських рішень. Належний рівень інформаційного забезпечення дасть 

змогу підприємству підвищити результативність прийнятих рішень у процесі 

діяльності. Адже основною метою інформаційного забезпечення є надання 

користувачам необхідної інформації, яка у свою чергу є важливим ресурсом, 

адже містить дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів.  

Отже, під інформаційним забезпеченням слід розуміти сукупність 

інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття 

управлінських рішень. Належний рівень інформаційного забезпечення дасть 

змогу підприємству підвищити результативність прийнятих рішень у процесі 

діяльності. Адже основною метою інформаційного забезпечення є надання 

користувачам необхідної інформації, яка у свою чергу є важливим ресурсом, 

адже містить дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

Інтернет-торгівля  це галузь, що розвивається швидкими темпами, саме 

тому, бізнесу в Інтернеті приділяється багато уваги у зв’язку з тим, що 

інтернет-торгівля доступна для широкого кола суб’єктів ринку в організаційно-

технічному та фінансово-економічному плані. Крім того, цей вид торгівлі 

відрізняється високою ефективністю й окупністю витрат.  

Для України інтернет-торгівля є дуже актуальною, оскільки у складних 

економічних умовах вона дозволяє швидко та з невеликими витратами 

організувати збут продукції. Але, варто зауважити, що існуючий потенціал 

цього виду бізнесу не використовується на повну, причиною цього є відсутність 

належного нормативно-правового забезпечення даного виду господарської 

діяльності, незначне зростання вартості Інтернет покупок через низький рівень 

платоспроможності населення, відсутність необхідної інформаційної та 

логістичної інфраструктури для забезпечення подальшого розвитку тощо. 

Електронна комерція (e-commerce) - це будь яка форма ділових угод, при 

яких замість фізичного контакту та обміну взаємодія сторін здійснюється 

електронним способом, в результаті якого право власності або право 

користування товаром, чи послугою передається від однієї особи іншій [1]. 

Дослідженням особливостей електронної комерції займалися такі 

вітчизняні та зарубіжні дослідники, як В.В. Апопій, У.О. Балик, І.В. Бурачек, 

В. Звасс, Г. Дункан, К.Е. Кендалл, В.М. Клочко, Д. Козьє, Н.М. Кривошеєва, 

С.В. Маловичко, Е. Мелз, І.Б. Плотніченко, В.М. Полях, Н.М. Тягунова, 

Л.Л. Філіппова, Н.В. Чуйко, О.М. Шарапова. 

Електронна комерція розділяється на різні рівні організації: національний 

та міжнародний. На міжнародному рівні реалізувати інтернет-бізнес набагато 

важче ніж на національному. Цьому сприяє ряд причин: митні збори, 

проведення банківських операцій та відмінності у системах оподаткування.  

Завдяки швидкому розвитку інформаційних технологій, електронний 

бізнес вдосконалюється із дня в день та постійно модернізується бізнес 

моделлю. Відповідно, електронна комерція має свої особливості. 
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В першу чергу бізнес в Інтернеті має охоплювати наступні аспекти: 

встановлення комунікації із цільовою аудиторією шляхом залучення уваги 

(реклама, яскраве оформлення сайту та ін.), продаж товарів та послуг та повний 

контроль за операціями оплати, доставки та після продажного обслуговування 

(гарантія). 

Але відкриття Інтернет- магазину може бути не лише основою створення 

бізнесу, але і просуванням вже існуючого бізнесу. Це сприятиме додатковому 

залученню клієнтів та капіталу.  

Існує понад 10 різновидів бізнес-моделей для Інтернет-торгівлі, але 

основними і найбільш популярними вважаються моделі: 

В2С - компанія - споживач; 

В2В - компанія-компанія;  

С2В - споживач - компанія;  

С2С - споживач - споживач.  

Категорія B2C історично виявилася першою моделлю, в якій комерційне 

підприємство виступає в якості продавця товарів і послуг, а замовником 

(споживачем) є приватна особа. 

У моделі В2В комерційні організації відіграють роль як продавця, так і 

покупця. Увага приділяється організації роботи між компаніями в процесі 

виробництва товарів або послуг. Дана бізнес-модель відкриває для компаній 

горизонт нових можливостей, таких як розміщення комерційних пропозицій, 

укладання великих угод і контрактів, розширення ділових зв’язків на 

міжнародному рівні і збільшення активності на глобальному ринку. В даний 

час великий відсоток всіх операцій, що здійснюються на ринках електронної 

комерції, доводиться на даний сектор. 

У моделі С2В роль продавця відведена приватній особі, а покупцем є 

компанія. Подібного роду система організації продажів дозволяє споживачам 

установлювати вартісні межі товарів, пропонованих комерційними 

організаціями, тим самим самостійно формувати попит на дані продукти. Але 

варто відзначити, що дана бізнес модель є найменш вживаною з усіх існуючих.  

У моделі С2С приватні особи є і покупцями і продавцями. За даних умов 

сайти виступають лише посередниками між споживачами [2]. 

Обсяги українського ринку електронної комерції суттєво відрізняються від 

світових. Український ринок е-комерції за 2018 рік зріс до 1,46 млрд. дол., що 

на 54% більше в порівнянні з 2016 роком [1]. Причиною такого підвищення 

можна вважати відносну стабілізацію економічного та політичного середовища 

в Україні або факт того, що до 2016 року в Україні не існувало законодавчого, 

визначеного поняття «електронна комерція», що значно обтяжувало збирання 

статистичних даних щодо її розвитку. 

Отже, з 2010 року обсяги електронної комерції в Україні збільшились 

практично в 10 разів. За даними Web Expert, 67% українських Інтернет-

користувачів відвідують сайти, пов’язані з е-комерцією. За підсумками 

минулого року, Україна випередила всі інші європейські країни за таким 

показником як темпи зростання продажів в Інтернеті – для нашої країни цей 
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показник склав 35% (Туреччина – 34,9%, Бельгія – 34,2%, Румунія – 24,2%, 

Чехія – 23,3%, Угорщина – 20,4%, Греція – 18,8%, Болгарія – 18,1%, Ірландія – 

18%, Данія – 17,9%) [3]. Як бачимо, Україна стоїть на вірному шляху до 

вдосконалення електронної комерції. За оцінками експертів Інтернет-бізнес 

досягне свого «піку» вже у 2020 році. 

Основними трендами 2019 року в сфері електронної торгівлі, які значно 

впливають на її розвиток, є: 

- проникнення Інтернету в життя все більшої кількості людей, що 

зумовлює появу більше Інтернет-покупців; 

- зростання кількості покупців, які проживають в невеликих населених 

пунктах. Адже слід зазначити, що показники проникнення Інтернету (від яких 

залежить у великій мірі і рівень поширення електронної торгівлі) в столиці і в 

великих містах набагато вищий, ніж в інших регіонах нашої країни. Але 

останнім часом спостерігається позитивна динаміка даного процесу ; 

- розширення зони покриття 4G та збільшення кількості мобільних 

пристроїв, якими користуються 47% користувачів Інтернету; 

- розвиток маркет-плейсів, тобто спеціальних майданчиків, де виробники і 

продавці можуть виставляти свою продукцію на продаж; 

- збільшення кількості сервісів та служб по доставці товарів, асортимент і 

якість послуг, що вони надають;  

- персоналізація – урахування індивідуальних потреб та побажань 

споживачів, що є рушійною силою для підвищення лояльності до електронної 

комерції серед активних і потенційних покупців [4]. 

Отже, розглянемо SWOT-аналіз електронної комерції у зовнішньому 

(таблиця 1) і у внутрішньому середовищі (таблиця 2). 

 

Таблиця 1  SWOT-аналіз електронної комерції у зовнішньому середовищі 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Можливості Загрози 

1. Збільшення кількості Інтернет 

користувачів. 

2. Потенціал розширення за рахунок 

нових сегментів ринку. 

3. Необмежене керування (часом і 

простором). 

4. Високі темпи розширення бізнесу. 

5. Більш ефективна реклама.  

1. Високий рівень конкуренції. 

2. Вплив економічних факторів. 

3. Шахрайство. 
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Таблиця 2  SWOT-аналіз електронної комерції у внутрішньому середовищі 

Сильні сторони Слабкі строни 

Переваги Недоліки 

1. Розвиток електронної комерції не 

має матеріальних обмежень та не 

вимагає прив’язаності до конкретного 

місця. 

2. Немає обмежень щодо часу. 

3. Шидкий обмін інформацією. 

4. Доступність товарів та послуг. 

1. Відсутність нормативно-правового 

забезпечення, яке могло б охороняти е-

комерцію).  

2. Відсутність фізичного зв’язку між 

споживачем та продавцем, що 

скорочує можливість отримання 

знижок.  

3. Значні строки доставки товарів.  

4. Обмеженість реклами, бо в 

глобальній мережі не доступні 

інструменти масової пропаганди.  

5. Неможливість вплинути на вибір 

споживача, що пов’язано з відсутністю 

безпосереднього фізичного контакту. 

 

Таким чином, електронною комерцією можна називати відносини між 

економічними суб’єктами, які здійснюються за допомогою інформаційних 

технологій, а саме мережі Інтернет. Функціонування електронної комерції 

здійснюється на основі визначених принципів. Аналіз переваг та недоліків е-

комерції дозволяє зробити висновок, що даний спосіб ведення бізнесу загалом є 

досить вдалим для діяльності суб’єктів господарювання.  

Електронна комерція в Україні розвивається стабільно та відповідає 

економічній ситуації в державі. Проте, існує велика кількість перешкод, які 

можуть гальмувати позитивні зміни в процесі становлення е-комерції на ринку. 

Основними напрямами стимулювання розвитку е-комерції можна вважати 

узгодження правових норм, забезпечення правового захисту суб’єктів е-

комерції, усунення бар’єрів для розвитку міжнародного електронного бізнесу, 

розбудова інфраструктури ринку електронної комерції. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Інформаційна технологія (ІТ) – система методів і способів збору, передачі, 

накопичення, обробки, зберігання, подання і використання інформації. 

Інформаційні технології реалізуються в автоматизованому і традиційному 

(паперовому) видах. Обсяг автоматизації та тип і характер використання 

технічних засобів залежить від характеру конкретної технології [1]. 

До основних переваг використання інформаційних технологій в управлінні 

підприємством можна віднести: 

 знижується вплив людського фактору; 

 скорочується паперовий документообіг; 

 підвищується керованість персоналом та підприємством в цілому; 

 підвищується оперативність і достовірність інформації, важливої для 

прийняття ключових рішень; 

 знижуються витрати. 

У сфері управління взаємовідносинами з партнерами і клієнтами 

використовуються CRM і SCM-технології. Вони зорієнтовані на: зростання 

продажів, зниження витрат, підвищення лояльності клієнтів і контрагентів, 

поліпшення якості обслуговування. В цілому ці програмні продукти 

підвищують конкурентоспроможність продукції підприємства. 

В управлінні бізнес-процесами та підвищенні ефективності економічної 

діяльності підприємства застосовуються інформаційні технології: BPR і ERP. 

Такі продукти сприяють координації інновацій, мінімізації ризиків, 

підвищенню масштабованості і гнучкості, зниженню витрат. В цілому, 

підвищують економічну безпеку підприємства [2]. 

У системі управління персоналом застосовують програмний продукт ― 

HR, що сприяє ефективному використанню кадрових ресурсів. А в системі 

управління матеріальними ресурсами MRP-технологію, що сприяє 

раціональному накопичення та використання матеріальних ресурсів. Обидві 

системи підвищують операційну ефективність компаній і ресурсоефективність. 

Підвищення ефективності господарської діяльності відбувається на основі 

застосування ERP, MIS і BI-технологій. Використання їх спричиняє: досягнення 

синергетичного ефекту; автоматизації та узгодження дії всіх відділів 

підприємства; успішної реалізації стратегічних програм; підвищення 

конкурентних переваг від характеру конкретної технології. 

Отже, дійсно, інформаційні технології в управлінні підприємством 

відіграють важливу роль. Використовуючи інформаційні технології, 

підприємство має можливість збільшити свою конкурентоспроможність, 
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оптимізувати організаційну структуру, визначати структуру виробництва згідно 

з законами, покращити якість обслуговування і цим підвищити ефективність 

своєї діяльності. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

У сучасному суспільстві інформаційні технології застосовуються в 

управлінні організаціями усіх типів, діють у всіх сферах суспільного 

виробництва. Найбільш виразно і чітко переваги інформаційних технологій 

управління видно в практиці комерційних організацій. 

Інформаційна технологія - це представлене в проектній формі (тобто у 

формалізованому вигляді, придатному для практичного використання) 

концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє 

раціональним чином організувати той чи інший досить часто повторюваний 

процес.  

В сучасному управлінні все частіше використовуються автоматизовані 

інформаційні технології, тобто управлінські технології, реалізовані з 

застосуванням технічних і програмних засобів. Кожна з таких технологій 

реалізує той чи інший механізм прийняття управлінських рішень, необхідний 

для досягнення оптимальних ринкових параметрів об’єкта управління. 

Основні функції сучасних інформаційних технологій управління 

підприємствами - пошук, збір, обробка, зберігання необхідних даних, 

вироблення нової інформації, вирішення тих чи інших задач . При цьому 

ставиться завдання не тільки відібрати і автоматизувати трудомісткі, регулярно 

повторювані рутинні операції переробки великої кількості даних, але і шляхом 

переробки даних одержати принципово нову інформацію, яка необхідна для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Основними принципами використання інформаційних технологій 

управління є наступні: 
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1. Принцип оперативного керування (керування в реальному часі). 

2. Принцип наскрізного управління (інформаційна підтримка повного 

циклу управління, включаючи збір і аналіз інформації про стан об’єкта 

управління, моделювання і прогнозування його стану, планування керуючих 

впливів, безпосередня підтримка прийняття рішень щодо їх реалізації, 

доведення рішень до виконавців, контроль виконання). 

3. Принцип адаптивного управління, що забезпечує динамічну адаптацію 

технології управління з урахуванням зміни впливу зовнішнього і внутрішнього 

середовища. 

4. Принцип мережевого управління, що дозволяє реалізувати взаємодію 

"вертикальних" і "горизонтальних" ліній комунікації та потоків діяльності 

підприємства. 

Серед перешкод на шляху впровадження ІТ в управлінні сучасними 

підприємствами прийнято виділяти: 

– складність розробки та впровадження інформаційних і програмних 

систем для автоматизації управління компаніями через відтік ІТ-персоналу, 

нестачу фінансових ресурсів; 

– відсутність у значної кількості керівників розуміння доцільності 

використання ІТ для удосконалення управлінської роботи; 

Дані системи інформаційного забезпечення, необхідні для виробничих 

менеджерів: 

 оцінка надійності продукції та ефективність її на внутрішньому й 

зовнішньому ринках; 

 відомості про науково-технічний рівень своєї та аналогічної продукції; 

 прогнози розвитку підгалузі, підприємства-аналога, виробництва 

окремих виробів; 

 дані для ухвалення рішень про постановку власних НДДКР, 

промислового випуску або зняття з виробництва того чи іншого 

виробу; 

 результати науково-дослідних, техніко-економічних, патентно-

ліцензійних досліджень; 

 маркетингова, кон’юнктурна ситуація на внутрішньому та на 

міжнародному ринках; 

 дані про ефективні системи, матеріально-технічне забезпечення й 

кооперативні поставки; 

 відомості про зміни в чинному законодавстві, нові закони, постанови. 

Умови виникнення та практичного застосування інформаційного 

менеджменту: 

Багато сфер діяльності стали міжнародними й потребують кооперації 

інформаційних систем і, відповідно, вирішення завдань інформаційного 

менеджменту. 

Розробка та експлуатація інформаційних систем залежить від вирішення 

завдань інформаційного менеджменту. Ресурси систем обмежені, а кількість 
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вирішуваних завдань велика, відповідно, необхідно забезпечувати ефективність 

інформаційних систем та адекватність вирішуваних завдань. 

Потужним чинником розвитку інформаційних систем є конкуренція, яка 

вимагає найбільш оперативної та вичерпної інформації, що надає переваги 

перед конкурентом. Тому розвиток і вдосконалення інформаційних систем — 

провідне завдання інформаційного менеджменту. 
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РОЗВИТОК ВІРТУАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ З ДОПОМОГОЮ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

У даний час оновлення туристичного ринку та використання 

інформаційних технологій допомагає здійснювати подорожі не виходячи з дому 

і надає можливість подорожувати людям з обмеженими фізичними 

можливостями та подорожувати у будь-який зручний момент. За допомогою 

інформаційних технологій у туристів виникла можливість перед мандрівкою 

переглянути ті цікаві та визначні пам’ятки, які планують скоро побачити та 

зорієнтуватись з їх місцем розташування. Важливим фактором під час вибору 

місця відпочинку або відвідування є візуальна інформація. А після подорожі є 

можливість знову поринути у враження і спогади мандрівки, що відбулась. 

Завдяки сучасним інформаційним технологіям у мережі, особливо на 

туристичних сайтах, все частіше можна зустріти віртуальні подорожі, які 

створюють повну ілюзію присутності та дозволяють здійснювати захопливі 

віртуальні прогулянки. Перед туристичною поїздкою варто зробити 

передбачуваний круїз віртуально, оцінивши в віртуальній подорожі готельний 

номер і ресторанний сервіс, а також пройшовшись по місцях екскурсій. Тепер 

людям пропонують вирушити в тур, не виходячи за поріг будинку. Вчені 

створюють віртуальні тури, які зможуть замінити реальні подорожі [1]. 

Віртуальний тур — це свого роду віртуальна екскурсія, створена за 

допомогою об’єднання декількох панорам спеціальними переходами. Також 

іноді віртуальний тур називають 3d віртуальний тур [3]. 
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На сьогодні звичайне фотографування або відеозйомка не можуть так 

повноцінно і привабливо презентувати навколишній простір, як це зробить 

віртуальна подорож. Цей сучасний інструмент воістину творить чудеса, 

повністю занурюючи користувача в атмосферу інтер’єру або пейзажу. 

Користувач сам керує простором: може озирнутися навколо на 360 градусів, 

подивитися в будь-яку сторону аж до малюнка підлоги або стелі, більш 

детально звернути увагу на деталі, наблизивши на свій розсуд і повернувши під 

потрібним ракурсом. Спектр застосування технології віртуальних подорожей 

надзвичайно широкий. 

Барселонська компанія Omnipresenz пропонує людям досліджувати далекі 

простори нашої планети через обладнані камерою аватари. Крім того, система 

«#GetTeleported», розроблена студією VFX Framestore і мережею Marriott 

Hotels, пропонує максимальне занурення у віртуальну подорож. Її система 

забезпечена шоломом віртуальної реальності Oculus Rift, який створює ефект 

4D. У 2017 році ці проекти змогли зібрати понад 1,159 мільйона доларів і тому 

незабаром зможуть запропонувати свої послуги глобальному користувачеві. 

Можливість віртуальних подорожей викликає скепсис у досвідчених 

мандрівників. Але творці нових технологій для віртуального туризму і не 

ставлять собі за мету — знайти альтернативу реальним подорожам. Розробники 

розраховують створити додаток, який спровокує людей подорожувати ще 

більше. Крім натхнення людей на справжні експедиції, технології віртуальних 

турів мають і інші цілі, можуть дати можливість людям з обмеженими 

фізичними або фінансовими можливостями побувати там, де вони ніколи не 

опиняться [4]. 

Добірка компаній, які пропонують віртуальні подорожі:  

̶ «Випробування віртуальної реальності». Британське туристичне 

агентство Томас Кук пропонує своїм клієнтам віртуальний тур за 

допомогою 3D-шолома. Його переваги в широкому полі зору і низькій 

затримці зображення. Шолом, об’єднаний з нещодавно розробленим 

додатком, який дозволяє проектувати всі рухи користувача у створену 

нову реальність, а аудіо супровід та навіть аромати дозволять 

максимально зануритися в туру. 

̶ «Додаток для 4Д подорожей». Ця програма, створене чеською компанією 

«Panoramas», показує різні місця світу, використовуючи технологію 

формування зображень — віртуальні тури на 360 градусів, які 

створюються за допомогою GPS. Віртуальний тур — це спеціальна 

фотографія, яка показує місцевість в максимальному куті уявлення 360 x 

180 градусів. Додаток доступний для iPad, iPhone, Android 4 +, BlackBerry 

10 та Windows Phone 8. 

̶ «Подорож на Місяць». Місяць від Google - додаток, подібне Землі Google, 

тільки показує пейзажі супутника Землі. Додаток було запущено ще у 

2009 році, коли відзначалася 40-а річниця 11-ого примісячення Аполлона. 

Перша версія Місяця від Google включала тільки супутникові образи з 
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досить низьким дозволом картинки. В останній версії програми карти 

вдосконалені, а також доданий ефект 3D. 

̶ «GetTeleported». Інноваційна програма, створена за підтримки «Marriott 

Hotels», пропонує віртуальні подорожі Teleporter. Компанія створила 

апарат, схожий на телефонну будку, який відтворює образи з популярних 

науково-фантастичних книг і фільмів. Teleporter забезпечений шоломом 

доповненої реальності, бездротовими навушниками та спеціальними 

сенсорними датчиками [3]. 

Отже, віртуальний тур має можливість уважно розглянути все, завдяки 

віртуальному туру можна немов по-справжньому відвідати будь-яке місто, 

музей, галереї та навіть місяць, відчути все аж до атмосфери, ретельно 

ознайомитися з тим, що відбувається навколо, саме формат 3d дозволяє 

передати всі ці відчуття, на відміну від справжньої екскурсії, віртуальну 

екскурсію можна влаштувати в будь-який час дня і ночі, що дозволяє значно 

економити час клієнта, а також полегшує роботу співробітників організації, 

віртуальні тури з’явилися в туризмі відносно недавно. Тому немає нічого 

дивного, що віртуальні подорожі пропонуються все частіше, і вони 

завойовують все більшу популярність у відвідувачів. 
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