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Секція №1
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИХ
СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
Беженар Ю. Є.
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
науковий керівник – Половенко Л. П., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
НОВІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
На етапі розвитку ринкового господарства однією з найактуальніших
проблем країни з перехідною економікою та країн, що розвиваються, є
залучення та використання інвестицій, які є найважливішим чинником
економічного зростання, що забезпечує збільшення певної частки щорічного
реального продукту країни.
Необхідними
умовами
розвитку
діяльності
та
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є постійне вдосконалення
виробничих процесів та впровадження прогресивних технологій.
Дана тема є доволі актуальною в наш час, адже підвищення якості
продукції та ефективності діяльності функціонування підприємств вимагає
активізації інвестиційної діяльності та пошуку реальних джерел інвестиційних
ресурсів як для поточної виробничо-господарської діяльності, так і для
перспективного розвитку [1].
Основою стійкого розвитку будь-якого підприємства є системна
інвестиційна діяльність. Однак як інвестиційна активність вітчизняних
підприємств не відповідає потребам їх розвитку, так і існуючі методики аналізу
інвестиційної діяльності з позицій системності та комплексності залишаються
не до кінця розробленим.
Традиційні підходи до аналізу інвестиційної діяльності викладено в
роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: Азарової А.О. та
Бершова Д.М., Бернса В. та Харанека П.М., Возняка Г.В. та Кузнєцової А.Я.,
Данцигера Й.П. та Федоренко С.В., Зарембо Ю.Г., Нечаєвої О.Д.,
Русецького А.А. та інших, однак цілісних методик не існує до цього часу [2].
Метою даної роботи є обґрунтувати можливості застосування нових
підходів до аналізу інвестиційної діяльності, а також систематизувати існуючі
методики у вигляді алгоритму аналізу інвестиційної діяльності промислових
підприємств.
Важливою умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності
підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання є прийняття рішення
щодо доцільності вкладення інвестиційних коштів, що базуються на їх
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обґрунтуванні з використанням економіко-математичних моделей та
застосуванні сучасних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів [1].
Узагальнюючи існуючі методики аналізу інвестиційної діяльності
промислових підприємств слід констатувати, що традиційно вони спрямовані
на оцінку ефективності інвестиційних проектів та базуються на застосуванні
методу дисконтування. Однак сучасний етап розвитку вітчизняних підприємств
зумовлює необхідність удосконалення існуючих методик та забезпечення їх
відповідності потребам.
Основним підходом до аналізу інвестиційної діяльності промислових
підприємств за сучасних, слід обрати балансовий підхід, який визначає, що
потреба підприємства в інвестиційних ресурсах повинна бути адекватна
можливостям їх забезпечення. Застосування балансового методу та
співставлення реальних потреб та існуючих можливостей дасть можливість
керівництву та власникам підприємств в повній мірі оцінити нагальність
проблеми активізації інвестиційної діяльності та можливості здійснення
відповідних заходів за рахунок різноманітних джерел [2].
Узагальнено комплексний аналіз інвестиційної діяльності запропоновано
проводити у вигляді наступних етапів:
1 етап. Аналіз потреби підприємства в інвестиційних ресурсах.
Потреба підприємства в інвестиціях залежить від змісту інвестиційної
стратегії, яку реалізує підприємство. У разі, якщо мова йде про стратегію
розвитку підприємства, то вона повинна базуватись на здійсненні активної
різнобічної інвестиційної діяльності. Відповідно оцінка потреби підприємства в
інвестиціях повинна здійснюватись в розрізі реальних (капітальні, інноваційні
та інвестиції приросту матеріальних цінностей) та фінансових інвестицій.
Аналіз потреби в інвестиціях з позицій необхідності підвищення
ефективності використання всіх виробничих ресурсів підприємства, перш за
все, трудових ресурсів, основних засобів. За сучасних умов, особливо для
машинобудівних підприємств набувають значення нематеріальні активи,
інвестиції в які, залишаються на вкрай низькому рівні.
Виходячи із необхідності забезпечення розширеного виробництва за
рахунок збільшення виробничих потужностей підприємства, а також виходячи
зі стану основних засобів рекомендовано проводити оцінку потреби в
інвестиціях з позиції традиційних показників їх наявності та руху, складу і
структури, технічного стану за класифікаційними групами.
Найбільш важливою є інформація щодо: коефіцієнтів оновлення, вибуття,
зносу, придатності та приросту основних засобів. Для характеристики вікового
складу і морального зносу фонди групують за тривалістю експлуатації,
розраховують середній вік обладнання. Традиційно аналіз рівня забезпеченості
підприємства основними засобами виробництва проводять на основі показників
фондоозброєності та технічної озброєності праці. Узагальнену інформацію
щодо змісту інвестиційної діяльності можна отримати на підставі аналізу
використання виробничих потужностей підприємства.
2 етап. Аналіз інвестиційної діяльності.
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Узагальнення існуючих підходів вітчизняних науковців і власні
дослідження дають змогу запропонувати наступні основні напрями аналізу
інвестиційної діяльності, а саме:
а) аналіз динаміки загальних обсягів інвестицій;
б) аналіз структури інвестицій підприємства;
в) аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів.
- Аналіз динаміки загальних обсягів інвестицій доцільно проводити з
позицій визначення типу відтворювальних процесів, що дасть можливість
оцінити достатність загального обсягу здійснених інвестицій та порівняти з
економічно необхідними.
- Аналіз структури інвестицій підприємства. Дослідження структури
реальних інвестицій доцільно проводити в розрізі традиційних видів: реальних і
фінансових інвестицій. Під час аналізу реальних інвестицій слід розширити
дослідження їх складу в розрізі наступних груп: придбання цілісних майнових
комплексів, нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція, модернізація
тощо. Основною ознакою поділу фінансових інвестицій є строк інвестування.
Відповідно їх склад можна проаналізувати в розрізі поточних і довгострокових.
- Аналіз джерел фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємства. Підприємства можуть використовувати різні схеми фінансування
інвестиційно-інноваційного розвитку (за рахунок внутрішніх та зовнішніх
джерел). У розрізі наведених джерел і слід проаналізувати інвестиційні ресурси
підприємства [3].
За сучасних умов доцільно проводити більш детальний аналіз потенціалу
активізації інвестиційної діяльності за рахунок власних ресурсів, якими є
прибуток та амортизація.
Сума здійснених інвестицій повинна перевищувати суму нарахованої
амортизації на величину чистого прибутку, який підприємство спрямовує на
інвестиції.
Інвестиційна привабливість підприємства, є багатогранним явищем, а
отже, повинна досліджуватись на основі системи показників, які комплексно
характеризують діяльність підприємства загалом. Зосередження уваги
виключно на тому чи іншому аспекті не забезпечить якісного результату в
частині визначення змісту інвестиційної стратегії [2].
Таким чином, інвестиційно-привабливим є те підприємство, яке має
реальні можливості забезпечувати інвестиційні потреби розвитку: чи за рахунок
внутрішніх джерел (прибутку, амортизації), чи за рахунок зовнішніх джерел
(кредити, стратегічні чи портфельні інвестиції).
Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що інвестиційна діяльність є
умовою та наслідком результативності функціонування підприємства. А тому
методику аналізу інвестиційної діяльності слід розглядати в ув’язці з іншими
показниками ефективності господарської діяльності підприємства.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
У динамічних ринкових умовах господарювання проблема підвищення
ефективності функціонування підприємств набула особливої актуальності. Для
досягнення позитивних результатів діяльності необхідні нові підходи до
управління економічною безпекою підприємств як невід’ємної умови їхнього
стратегічного розвитку.
При цьому виникають проблеми формування системи управління та
встановлення
максимального
рівня
економічної
безпеки
суб’єкта
господарювання за умови обмеженості ресурсів. Як наслідок, необхідно
розробити та використати оптимізаційну модель, за допомогою якої з’явиться
можливість визначити оптимальні рівні складових економічної безпеки
підприємства та максимізувати узагальнюючий інтегральний показник.
Моделювання економічної безпеки також дає можливість виявити, який із
ресурсів є дефіцитним; оцінити рівень ризику підвищення витрат ресурсів,
необхідних для формування економічної безпеки в цілому та її складових.
Серед ресурсів, які необхідно врахувати в процесі моделювання, виділено
працю та капітал. Загалом, задача лінійної оптимізації матиме вигляд:
n

Z   vi xi  max,
i 1

за виконання таких обмежень:
1. обмеження щодо наявного капіталу:
n

a x
i 1

i

i

 A,

2. обмеження щодо наявних ресурсів праці:
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n

b x
i 1

i

i

 B,

3. приналежність шуканих значень складових економічної безпеки
підприємства інтервалу [0;1]:
0  xi  1 ,
де xi – шукане значення оптимального рівня i-ї складової економічної
безпеки; vi – ваговий коефіцієнт i-ї складової економічної безпеки; аi – затрати
ресурсу капіталу, необхідного для забезпечення i-ї складової для досягнення
інтегральним показником рівня одиниці, од.; b i – затрати ресурсу праці,
необхідного для забезпечення i-ї складової для досягнення інтегральним
показником рівня одиниці, люд.-год. ; А – величина капіталу, що є у
розпорядженні підприємства, од.; В – наявні на підприємстві трудові ресурси,
люд.-год.;
Потреба ресурсів для забезпечення економічної безпеки на певному рівні
не є сталою та детермінованою величиною, оскільки має стохастичну природу.
Остання пояснюється дією випадкових факторів та існуванням
невизначеності й ризику. Тому при побудові оптимізаційної моделі слід
враховувати закон розподілу таких величин. У зв’язку з цим традиційну задачу
лінійного програмування з лінійними обмеженнями та цільовою функцією було
змінено на стохастичний аналог. Останній передбачає розв’язання задачі з
лінійною функцією цілі та нелінійними (стохастичними) обмеженнями.
Невизначеними випадковими величинами при цьому будуть затрати ресурсів на
забезпечення певного значення економічної безпеки [2, c. 98].
Складність практичного застосування стохастичних (нелінійних)
оптимізаційних моделей полягає в тому, що їх неможливо розв’язати за
допомогою розповсюджених засобів програмного забезпечення, зокрема MS
Excel. Серед способів подолати цю проблему найбільш простим та доступним є
трансформація нелінійних обмежень у детерміновані [1, c. 211]:
n

P d i ( ) xi  D  p  Ф 1 ( p)
 i 1


n


i 1

n

2
Dij

x  D   d ij xi ,
2
j

j 1

де Ф (p) – обернене значення функції Лапласа від критичного рівня
-1

ймовірності p:

Ф 1 ( p) 

1
;  D2 ij – дисперсія випадкової величини витрат
Ф( p )

ресурсу j-го виду, які необхідні для забезпечення i-ї складової для досягнення
інтегральним показником рівня одиниці; d ij – математичне сподівання
випадкової величини витрат ресурсу j-го виду, які необхідні для забезпечення iї складової для досягнення інтегральним показником рівня одиниці.
Отже, у формалізованому детермінованому вигляді стохастична задача
оптимізації значень складових економічної безпеки має вигляд:
n

Z   vi xi  max,
i 1

за виконання таких обмежень:
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1. обмеження щодо наявного капіталу:
Ф 1 ( p)

n

n

 A2 xi2  A   aij xi
ij

j 1

j 1

2. обмеження щодо наявних ресурсів праці:
Ф 1 ( p)

n

n

 B2 xi2  B   bij xi
ij

j 1

j 1

3. приналежність шуканих значень складових економічної безпеки
підприємства інтервалу [0;1]:
0  xi  1 ,
У процесі дослідження економічної безпеки на основі статистичних даних
та вищенаведених формул можна визначити [3, 112 c.]:
 найбільш нестійкий в динаміці вид ресурсів, який може обмежити
максимізацію цільової функції та цим самим зумовити недовикористання інших
видів ресурсів;
 максимально можливий рівень економічної та порівняти його з середнім
рівнем інтегрального показника;
 складові діяльності підприємства мають найнижчу вагомість та
перерозподілити ресурси з цих складових до тих, які вважаються дефіцитними;
 оптимальні розміри всіх складових та здійснити порівняння з їх
фактичними значеннями.
Для досягнення максимально можливого рівня економічної безпеки варто
скористатись такими методами:
 збільшення величини ресурсів, що знаходяться в дефіциті. Такий захід
зумовить ріст значення цільової функції (математичного сподівання
коефіцієнта економічної безпеки);
 скорочення ризиків підвищення витрат в цілому дефіцитних ресурсів.
Наведене можна зробити шляхом розробки системи заходів з ризикменеджменту на підприємстві, в результаті чого відбудеться скорочення рівня
середньоквадратичного відхилення затрат ресурсу.
Список використаних джерел:
1. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія
та механізм зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2015. –
384 с.
2. Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон,
підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, О. І. Клебанова. –
Харків: ІНЖЕК, 2014. – 239 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИХОВАНИХ МОДЕЛЕЙ
МАРКОВА
Широко відомим і популярним класом ймовірнісних моделей – є приховані
марківські моделі (hidden Markov models, HMM). Вони застосовуються в різних
областях штучного інтелекту, зокрема, його успішно використовують в
завданнях розпізнавання мови і образів, обробки текстової інформації, а також і
в інших предметних областях: біоінформатики, комп’ютерної графіки та ін.
Перед тим, як ми перейдемо до опису моделей, розглянемо, що являє
собою марківський ланцюг (процес). Процес, що протікає у фізичній системі,
називається марківським, якщо в будь-який час ймовірність будь-якого стану
системи в майбутньому залежить тільки від стану системи зараз і не залежить
від того, як система прийшла у цей стан. Всі стани є безпосередньо видимими
спостерігачеві і тому ймовірності переходу станів є єдиними параметрами [2].
Прихована марківська модель (ПММ) – це статистична модель, у якій
система, що моделюється, розглядається як марківський процес із
неспостережуваними (прихованими) станами. Хоч стани є невидимими, проте
вихід, залежний від стану, не прихований.
У науковій літературі патерни розпізнавання поведінки ПММ завжди
розглядаються на певному відрізку часу T. Перехід між станами в кожен
дискретний момент часу t не є детермінованим, а відбувається відповідно до
ймовірнісного закону і описується матрицею ймовірностей переходів ANN.
Схематичне зображення діаграми переходів між станами ПММ наведено на
рисунку 1.
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Рисунок 1 – Структурна схема переходів ПММ
При ініціалізації моделі на початку періоду використовуються додаткові
ймовірності, щоб описати ймовірність розподілу станів під час t = 1.
Еквівалентний критерій кінцевого стану, як правило, відсутній. Таким чином,
дії моделі приходять до кінцевого стану, як тільки буде досягнуто довільний
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стан в момент часу Т. Ні статичні, ні декларативні критерії не
використовуються, щоб більш точно визначити закінчення станів.
Під час здійснення чергового переходу в новий стан i в момент часу t
виконується генерація вихідного вектора xt, що називається параметричним
вектором, відповідно до багатовимірної функції розподілу ймовірностей fj(x).
Прихована марківська модель в результаті своєї роботи дає послідовність
векторів (спостережень) [({x)]1, x2, ..., xT} довжиною T. Перевага ПММ
проявляється в можливості обробки послідовностей і сигналів різної довжини,
що є ускладненим при роботі зі штучними нейронними мережами.
Функцію щільності ймовірностей fj(x) для стану j зазвичай описують
зваженою гаусівською сумішшю:
M

f i ( x)   wi pi ( x)

(1)

i 1

де M – кількість компонент суміші; wi – вага компонента суміші; pi(x) –
нормальний розподіл для D-мірного випадку.
Нижче наведена формула для опису функції pi(x):
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де D – розмірність вектора; μi – вектор математичного очікування; σi –
матриця коваріації.
Робота з ПММ, як і з будь-якою іншою адаптивною експертною системою,
складається з таких етапів:
1) навчання – визначаються параметри моделі (алгоритм Баума-Велча);
2) визначення ймовірності того, що дану послідовність векторів [({x)]1, x2,
..., xT} було згенеровано за допомогою створеної моделі (алгоритм максимуму
правдоподібності Вітербі);
3) навчання ПММ.
У процесі навчання ПММ здійснюється визначення наступних параметрів
[3]:
 матриці ймовірностей переходів між станами ANN;
 параметрів гаусівських сумішей (математичне очікування, матриця
коваріації і ваги) для кожного стану.
Для забезпечення якості навчання ПММ необхідне опрацювання великої
кількості зразків сигналу. Крім того потрібно гарантувати лінійну незалежність
навчальних зразків, за інших умов, під час навчання відбуватиметься
виродження матриці коваріації, що в наслідку призводить до повної
непрацездатності моделі.
При практичній роботі з ПММ доводиться вирішувати ряд ключових
завдань [1, с. 80]:
1) використання кепстральних коефіцієнтів (MFCC), коефіцієнтів
лінійного передбачення (LPC) та ряду інших, при виборі системи
параметричних векторів;
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2) розробка алгоритму нормалізації параметричних векторів;
3) вибір кількості станів моделі N і числа компонент гаусівської суміші M;
4) первісна сегментація навчальних векторів для знаходження наближених
значень математичних очікувань гаусівських сумішей на початковому етапі
навчання і т. д.
Зауважимо, що не існує таких алгоритмів, які універсально підходили б
для знаходження перерахованих вище параметрів і кожного конкретного
випадку; в залежності від початкових умов, може виникнути необхідність
здійснення великої кількості експериментів до того як буде досягнуто
необхідних показників точності моделі.
Під час навчання існує ймовірність виникнення ситуації, коли значення в
знаменнику вищенаведених виразів будуть близькими до нуля. Такі умови
можуть призвести до переповнення регістрів процесора і виникнення
виняткових ситуацій. Тому, для уникнення подібних ускладнень застосовують
логарифмічну арифметику (в обрахунку включаються логарифми ймовірностей,
а не їх безпосередні значення).
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМА КОНВЕРТОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ
ОДИНИЦІ
Після отримання Україною безвізового режиму з Європою надзвичайно
зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютнофінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни
визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютнофінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою
зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить,
без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна
має платіжний засіб (грошову одиницю) – українську гривню, яка є валютою. В
Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є
американський долар. Ці знаки – теж валюта. Існують і інші види валюти.
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Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором
її подальшого соціально-економічного розвитку. Ось чому питання валюти є
завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави.
Одним з найважливіших елементів національної валютної системи є
конвертованість національної грошової одиниці. Чим більше валютних
обмежень використовується в країні, тим менше конвертованою є її валюта.
Відсутність валютних обмежень означає вільну конвертованість валюти.
Конвертованість або обіг національної грошової одиниці – це можливість
для учасників зовнішньоекономічних угод легально обмінювати її на іноземні
валюти. Ступінь конвертованості обернено пропорційний обсягу та жорсткості
валютних обмежень, що практикується в державі. Обіг може бути зовнішній та
внутрішній. При зовнішньому обігу повна свобода обміну зароблених в даній
країні грошей для розрахунків із закордонним партнером надається лише
іноземцям (нерезидентам). При режимі внутрішнього обігу свободою обміну
національних грошових одиниць на іноземні валюти користуються лише
резиденти даної країни. Обіг національної грошової одиниці забезпечує країні
наступні довготермінові вигоди додаткової участі в багатосторонній світовій
системі торгівлі та розрахунків:
− вільний вибір виробниками та споживачами найбільш вигідних ринків
збуту та закупок всередині країни та за кордоном в кожний момент;
− розширення можливостей залучення іноземних інвестицій та здійснення
інвестицій за кордоном;
− “підтягування” національного виробництва до міжнародних стандартів
по цінам, витратам, якості;
− можливість здійснення міжнародних розрахунків в національній
валюті [1].
Розрізняють дві основні форми конвертованої валюти:
1) вільна, або повністю конвертована;
2) частково конвертована.
Вільно конвертована валюта — форма конвертованості, за якої кожна
особа має право обмінювати будь-яку кількість своєї національної валюти на
іноземну валюту такого самого статусу, розраховуватися нею за експортноімпортні операції, депонувати н в національних банках, використовувати для
створення різноманітних фінансових активів і купувати державу та приватні
цінні папери.
Частково конвертована (обмежено конвертована) валюта — форма
конвертованості, за якої допускається лише зовнішня конвертованість, тобто
вільне використання валюти іноземними громадянами і тільки в поточних, а
інколи лише у зовнішньоторговельних розрахунках.
Крім того, існують неконвертовані валюти. Неконвертована валюта —
національна валюта щодо якої держава повністю забороняє будь-які операції з
її обміну на іноземну або дозволяє це робити за згодою уповноважених
валютних органів [2].
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Світова практика підтверджує, що потреба в конвертованості національних
валют виникає як закономірний наслідок інтенсивного розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків, коли приймаються рішення про відкриття
національної економіки світовому ринку для більш активного використання
такого важливого фактору, як міжнародний поділ праці. Одержавши статус
конвертованої, деякі національні валюти можуть набувати властивості
виконувати зовнішні функції загального міжнародного платіжного і
купівельного засобу. Але такою властивістю володіють не просто конвертовані
валюти, а лише резервні — грошові одиниці економічно сильних країн з
могутнім фінансовим потенціалом, з розвиненою і розгалуженою по всьому
світу банківською системою, де резервна валюта може бути обернена на будьякий товар. Інші ж країни в цих валютах створюють свої резерви.
Конвертованість національної валюти ставить країну в якісно нові умови
вільної багатосторонньої торгівлі й міжнародної конкуренції. Економіка
постійно відчуває на собі тиск світового ринку за рахунок коливання цін,
валютних курсів, процентних ставок та інших елементів кон’юнктури під дією
ринкових сил. Якщо до запровадження конвертованості товаровиробники
працювали на внутрішній ринок під захистом торговельних і валютних
обмежень, то тепер вони можуть стати перед фактом зростання припливу
конкурентоспроможних товарів з-за кордону. У цьому випадку країні необхідно
буде збільшувати обсяги виробництва, розширювати ринки збуту своєї
продукції для покриття за рахунок доходів від експорту зрослих витрат з
імпорту. Інакше режим конвертованості національної валюти може поставити
під загрозу порушення рівноваги платіжного балансу [3].
Важливим завданням економічної політики України є не лише
забезпечення стабільності національної грошової одиниці (гривні), а й її
конвертованості, що можливе за оптимального формування багатьох умов. Це
насамперед збалансований товарний ринок, який задовольняє попит власників
валюти у товарах і послугах кількісно та якісно; необхідні резерви товарів і
грошей, в тому числі іноземних резервних валют (стабілізаційний фонд);
юридичний та організаційно-технічний режим вільного обміну національної
валюти на іноземні; розвинута і стабільна фінансово-кредитна система та
система грошового обігу, які б відображали загальну економічну стійкість і
мінімальну інфляцію, зумовлену емісією грошей; наявність потужного
конкурентоспроможного експорту для підтримки національної валюти за
кордоном [4].
Нині наша гривня перебуває в статусі валюти, конвертованої за
розрахунками (платежами) при міжнародних операціях. І це немало. Треба
розуміти, що повна конвертованість – це відповідний рівень розвитку
економіки.
Для України перехід від курсового до інфляційного аргетування та
запровадження повної конвертації гривні – це стратегічний напрямок курсової
політики нашої держави. Реалізація цього шляху потребує прискорення
розвитку фінансової системи країни, державного пенсійного страхування,
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досягнення профіциту бюджету, незалежності внутрішніх цін від валютного
курсу та ряду інших умов. Терміни тут залежать від успішної роботи уряду та
НБУ щодо вдосконалення ринкових механізмів [5].
Отже, конвертованість валюти, органічно пов’язуючи внутрішній ринок зі
світовим, дає можливість оперативно реагувати на зміни міжнародної
господарської кон’юнктури, що позитивно впливає на економічний розвиток
країни. В економіці країни, на яку поширює свій вплив світовий ринок,
відбуваються процеси пристосування і вирівнювання національних умов
виробництва зі світовими за всіма параметрами — затратами, цінами, якістю,
технічним рівнем продукції і т. ін.
Що стосується повної конвертованості української грошової одиниці, то
ми крок за кроком рухаємося у цьому напрямку. Тут поспішати не слід. Для
повної конвертованості необхідні дві передумови: перша — сприятливий
інвестиційний клімат, зокрема й для нерезидентів, і друга — надійна політична
стабільність.
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МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
Важливою умовою для підготовки планування та проектування
транспортної мережі, виявлення ступеня впливу та сукупності факторів на
формування пасажиропотоків, а також методів організації дорожнього руху є
знання сучасного стану транспортних проблем [4]. Для різних видів міського
пасажирського транспорту розробляються програми розвитку на державному та
місцевому рівнях, де визначальним фактором є розробка та уточнення
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комплексних схем розвитку міського пасажирського транспорту з метою
збільшення обсягу перевезень [5]. І, як наслідок, головним методом вивчення
проблеми тенденції розвитку транспортної системи є визначення попиту
населення на перевезення за допомогою прогнозування обсягів перевезень
пасажирів.
Тому постає проблема вдосконалення та підвищення ефективності
використання сформованої транспортної інфраструктури із врахуванням
прогнозу очікуваного обсягу перевезень та розподіл його між різними видами
транспорту. Дану тему розкрили вітчизняні та зарубіжні вчені: Гридасов Н.А.,
Дума І.М., Санько Я.В., Шаров М.І., Трегубов В.Н., Abrahamsson Т.
Попит на перевезення пасажирів різними видами транспорту змінюється
під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників [1]. З використанням прогнозів
попиту на майбутнє можна здійснити реалізацію незадоволеного попиту на
пересування, що дозволяє, в свою чергу, з одного боку підвищити якість
обслуговування пасажирів, а з іншого – дає можливість збільшення обсягу
прибутків транспортних підприємств. На сьогоднішній день прогнозування
обсягів перевезень на пасажирському транспорті розглядається як одна із
основних частин процесу планування, організації та контролю транспортного
комплексу.
Як правило, прогнози пасажирських перевезень засновані на
закономірностях, отриманих в результаті натурних обстежень пересування
населення, а також на теоретичних моделях. Останні являються перспективнішими, оскільки враховують фактори, які впливають на збільшення
обсягів перевезень (чисельність населення, щільність забудови, рівень
автомобілізації, та ін.) або сприяють його зменшенню (витрати часу, дальність
поїздки, вартість проїзду та ін.) [2].
Найбільш розповсюдженими при прогнозуванні пасажирообороту є
методи екстраполяції, експерті оцінки та математичні методи (факторні моделі,
кореляційний та регресійний аналізи) [2].
Наприклад, Дума І.М. у своїй роботі [4] розглянув основні положення
регресійно-кореляційного довгострокового прогнозування для регулярних
автобусних перевезень на маршрутах міжнародного сполучення, розробив
прогнозну модель за допомогою методів множинної регресії, суть якої полягала
у визначенні типу математичної залежності та факторів, що відображають
статистичний зв’язок величини попиту (рік за порядком, середньомісячна
зарплата, чисельність населення, національний доход на душу населення,
чисельність зайнятих на виробництві, чисельність зайнятих комерційною
діяльністю, чисельність пенсіонерів, чисельність санаторіїв та будинків
відпочинку), та лінійну багатофакторну модель, визначив постійні величини
при невідомих коефіцієнтах, які дозволили скласти та вирішити шість
прогнозних рівнянь (табл.1).
Як бачимо, найбільш точний прогноз дає третя модель, оскільки для неї
критерій невідповідності дорівнює 0,002 – практично досконалий прогноз.
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Таблиця 1 – Моделі прогнозування пасажирських перевезень
Номер
Розрахункові прогнозні рівняння для загального
Коефіцієнт
моделі
потоку пасажирів
невідповідності
y n  6,482 x1  12,578 x2  0,815 x3  1,232 x5  179,263
I
0,0502
y n  1,987 x1  2,134 x2  2,037 x6  0,178x7  0,759 x8  82,637
II
0,0317
y n  1,477 x1  20,254 x2  9,176 x6  8,932 x4  1,187 x3  113,591
III
0,002
y n  29,69 x1  352,41x2  25,16 x6  29,93x4  0,003x5  2743,2
IV
0,187
y n  9,7 x1  0,6 x4  1,172 x3  0,002 x7  7,932 x5  187,252
V
0,093
y n  0,633x1  1,327 x2  0,287 x3  2,533x6  0,703x8  29,352
VI
0,017
Проектування систем пасажирського транспорту та його організація
відбувається на основі прогнозу пасажиропотоків та повинна вирішуватися з
використанням комплексних схем розвитку всіх видів міського пасажирського
транспорту. Від вибору методу прогнозування обсягів перевезень залежить
майбутній розвиток пасажирського транспорту.
Список використаних джерел:
1. Кучевский Н. Тенденция розвитая рынка транспортных услуг /
Н. Кучевський // Белорусский журнал международного права и международных
отношений. – 2003. – №2. – С. 2-3.
2. Садовникова Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование : уч.
пособие / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М. : МГУ экономики,
статистики и информатики, 2001. – 67 с.
3. Дума І.М. Координація перевезень автобусним транспортом з іншими
видами в міжнародному сполученні : дис... канд. техн. наук: спец. 05.22.01
«Транспорті системи» / І.М. Дума. – К., 1997. – 167 с.
4. Гридасов Н.А. Учет, анализ и прогнозироавние пассажиропотока
дальнего сообщения: автореф. дис… канд. техн. наук: спец. 05.22.08
«Эксплуатация железных дорог» / Н.А. Гридасов. – М., 1975. – 25 с.
5. Санько Я.В. Довгострокове прогнозування обсягів перевезень пасажирів
трамваєм з урахуванням впливу зовнішнього середовища: автореф. дис... канд.
техн. наук: спец. 05.22.01 «Транспорті системи» / Я.В. Санько. – X., 2010.– 24 с.
Гончар А. В.
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
науковий керівник – Бондар М. В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
МЕТОД КОЛЕКТИВНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ
В сучасному світі природні та штучні системи функціонують та
розвиваються у невизначених умовах. Це пояснюється розмитістю цілей,
неповнотою вихідної інформації та деякими суб’єктивними твердженнями про
майбутні процеси. Зниження рівня невизначеності можна досягнути за рахунок
застосування методів та моделей соціально-економічного прогнозування.
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Одним із таких методів є метод колективної генерації ідей, що застосовується
для того, щоб визначити можливі варіанти розвитку подій у майбутньому,
отримати ефективні результати за короткий період часу та задіяти всіх
експертів у активний творчий процес [4, с. 200].
Метод колективної генерації ідей у американській термінології має назву
метод «мозкової атаки» й спрямовується на отримання великої кількості ідей, у
тому числі і від осіб, які зазвичай не висловлюють свою думку, маючи досить
високий ступінь ерудиції. Існує думка, що критичність є перепоною для
оригінальних рішень, що виникають в мозку людини. Деякі люди, котрі
думають не так, як усі, мають нестандартні рішення, не завжди можуть їх
запропонувати, оскільки у них з’являється страх критики. Тому однією із
головних умов «мозкової атаки» є уникнення критичних зауважень.
Різновидами методу колективної генерації ідей є:
 пряма «мозкова атака», метою якої є добір ідей для розв’язання творчої
задачі.
Правила для учасників:
• учасники сидять за столом обличчям один до одного;
• заборонено вести суперечки, критикувати та оцінювати виступаючого;
• час виступу учасника становить 1-2 хвилини;
• можливе висловлення будь-яких ідей, навіть абсурдних;
• необхідно отримати якомога більше ідей, незважаючи на їхню якість.
 зустрічна «мозкова атака», що спирається на критику наявних ідей.
Правила для учасників:
• критика не має нести негативного змісту, повинна бути лаконічною;
• ідеї, на обговорення яких потрібно виділити більше часу, ніж на решту,
розглядаються пізніше;
• кожен може виступати багато разів, але краще висловлювати свої думки
по колу;
• тривалість виступу повинна складати 15-20 хвилин;
• проведення «мозкової атаки» буде ефективнішим у першій половині дня,
у спокійній атмосфері.
 метод «подвійної мозкової атаки» є комбінацією двох попередніх
методів, оскільки він передбачає генерацію нових ідей та критику вже наявних.
Правила для учасників:
• кількість учасників складає 30-40 осіб;
• тривалість роботи 2,5-3 год, включаючи 45-хвилинну перерву;
• усі учасники отримують письмові запрошення із вказаною метою
«мозкової атаки» та обґрунтуванням їхньої ролі у вирішенні поставленої задачі;
• уточнення й обговорення ідей відбувається під час перерви, яка є
складовою роботи;
• виступ усіх учасників є строго визначеним;
• висунуті ідеї оцінюють експерти та рекомендують до впровадження.
Колективна генерація ідей досягається за рахунок системно організованої
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інтелектуальної роботи підготовлених фахівців, котрі повинні керуватися
певними правилами обговорення питань [3, с. 117].
Для створення групи необхідно враховувати досвід учасників,
неоднорідність їх знань, а також соціально-функціональний склад. Створена
група є відносно невеликою (10-15 осіб) [1, с. 49]. У створенні колективу
важливу роль відіграє принцип змагання, тобто до групи додають
представників різних наукових шкіл або організовують паралельну групу.
Однією із важливих умов є періодичне оновлення складу групи з метою
підвищення
ініціативи
учасників
та
забезпечення
ефективнішого
функціонування колективу.
Метод колективної генерації ідей сприяє виробленню спонтанного підходу
до вирішення проблеми за рахунок інформування учасників за декілька днів до
початку сесії лише про проблему, що буде обговорюватись. Питання, що
виноситься на сесію, має бути простим за внутрішньою структурою. Складні
питання, як правило, розділяють на блоки з метою сприяння ефективності
«мозкового штурму». Перед початком проведення «мозкової атаки» членам
колективу слід дати можливість відпочити й налаштуватися на плідну роботу.
Виступ члена колективу не критикується, також забороняється проводити
суперечки, проте можна користуватися чужими ідеями, навіть утопічними.
Критика та оцінка проводяться на етапі оцінки за певними критеріями:
задоволення конкретним вимогам, можливість втілення ідеї в інших галузях та
терміни їх реалізації.
Важлива роль у проведенні «мозкової атаки» належить ведучому, оскільки
він відповідає за організаційну та процедурну частину роботи, формулює
завдання та обирає учасників для кожного етапу роботи. Також ведучий
повинен поставити акцент на головному питанні та правилах
поведінки [2, с. 40].
Отже, метод колективної генерації ідей допомагає визначити можливі
шляхи розвитку процесу чи об’єкта, що прогнозується, та обрати оптимальний;
виявити фактори, які впливають на остаточний результат розв’язання задачі;
детермінувати широкий спектр застосовуваних методів у разі, якщо для
вирішення проблеми потрібно використовувати паралельно або послідовно ряд
певних методів. Метод «мозкової атаки» широко застосовується на практиці та
допомагає отримати групове рішення при визначенні можливих варіантів
розвитку об’єкта прогнозування. Проте не слід забувати про недоліки методу
колективної генерації ідей, до яких належать: спонтанний та стихійний
характер вироблення нових ідей, значний рівень інформаційного шуму.
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РОЛЬ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
РЕГІОНУ В СЕРВІСНОМУ ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ
На сучасному етапі розвитку суспільства важливе значення належить
розробці та впровадженню необхідних механізмів здійснення стратегії
соціального розвитку регіону, оскільки саме вони допомагають обґрунтувати
основні напрямки економічної політики держави, а також передбачити можливі
наслідки прийнятих управлінських рішень. З цією метою потрібно оцінити всю
сукупність умов, факторів та тенденцій функціонування регіону. Перелічені
оцінки можна отримати, використовуючи ієрархічно побудовану систему
індикаторів розвитку, що характеризують його складові у кількісному та
якісному вимірі на основі об’єктивних відомостей про склад, структуру, наявні
фактори, а також механізми функціонування розвитку регіону.
Рейтингове управління є процесом, у якому рейтингові оцінки
використовуються з метою аналізу, контролю, обліку, прогнозування,
планування, організації, стимулювання та регулювання діяльності економічної
системи. Процес рейтингового управління
характеризується тим, що
рейтингова
оцінка
водночас
виступає
інструментом
та
метою
управління [1, с. 40].
Метою рейтингового управління соціальним розвитком регіону є
з’ясування, попередження та усунення регіональних диспропорцій у
соціальному розвитку, наявних проблемних ситуацій, критичних явищ та
процесів; забезпечення ефективного формування та використання
регіонального потенціалу для створення стабільного, збалансованого та
пропорційного соціального розвитку регіонів.
Враховуючи
багаторівневість
регіональної
соціальної
системи,
раціонально аналізувати два основні рівні рейтингового управління –
внутрішнє та зовнішнє. Перший рівень – внутрішнє рейтингове управління –
здійснюється суб’єктами самоуправління, що мають на меті сприяння
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ефективному використанню потенціалу регіону, збалансованості розвитку
різних об’єктів, явищ та процесів, а також вирішення різних проблемних
ситуацій. Суб’єкти вищестоящих рівнів управління здійснюють зовнішнє
рейтингове управління, головними цілями якого є ефективне використання
регіонального
потенціалу
та
створення
єдиного
регіонального
простору [3, с. 140].
Рейтинговий підхід до управління соціальним розвитком регіону включає
такі етапи: розробка, моделювання, прийняття та коригування управлінських
рішень. Проведення даних етапів пов’язане із детальним вивченням існуючих
обсягів інформації, що передбачає використання розгалуженої системи
соціальних показників, котрі в сукупності відбивають суб’єктивне самопочуття
населення та об’єктивні соціально-економічні процеси.
Соціальний захист та соціальна безпека людини забезпечуються
фактичним втіленням в життя соціальних стратегій, які повинні базуватись на
результатах рейтингової оцінки. Рейтингова оцінка – необхідний елемент
здійснення усіх управлінських функцій. Даний елемент можна використовувати
на всіх етапах циклу управління для реалізації їх стадій. Рейтингова оцінка має
інформаційно-аналітичний зміст, оскільки вона включає функції діагностики,
пошуку оптимальних шляхів розвитку системи, а також контролю за її якісним
станом і ефективністю управління [4, с. 269]. Саме тому рейтингову оцінку
соціального розвитку регіону слід досліджувати як інтегральний
узагальнюючий показник, що інтегрує та стисло представляє інформацію, яка
міститься в сукупності первинних показників.
Базисом визначення рейтингової оцінки соціального розвитку регіону є
первинна інформація щодо його функціонування. Опрацювання первинних
даних проводиться з метою вибору вихідного набору показників, потрібних для
визначення рейтингу. Такі показники обираються на основі поєднання всіх
актуальних даних, що знаходяться у масивах стандартної та специфічної
інформації; можуть являти собою середні значення, коефіцієнти та зведені
показники. Оцінити набір проміжних показників можна порівнявши із
аналогічним за структурою, набором проміжних показників еталонної
соціально-економічної системи.
Для вирішення проблеми порівнянності показників використовується
статистичний аналіз, який є процесом вивчення та зіставлення отриманих
цифрових даних між собою та з іншими наявними даними, їх узагальнення.
Зважаючи на склад вхідної інформації та результати попереднього
статистичного аналізу, розробляється загальна стратегія діяльності системи, до
якої належить певний набір цільових параметрів, котрих система має досягнути
за заданий період часу [2, с. 68].
Важливе значення у рейтинговому управлінні належить трендовому
аналізу, в основі якого лежить моделювання (здійснюється за обраним
алгоритмом) прогнозного стану. За обраним алгоритмом обчислюється
інтегральна оцінка, будь-яка обрана методика є обчислювальною процедурою
(алгоритмом) і містить систему оціночних показників, що характеризують
діяльність соціально-економічної системи.
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Прозорість рейтингового управління соціальним розвитком регіону можна
досягти за рахунок здійснення факторизації, тобто універсальний набір
первинних показників структурується відповідно до об’єктивного складу
аспектів та ознак соціально-економічної системи за сукупностями якісно
однорідних явищ і процесів.
Підсумувавши вищезазначене, можна зробити висновок, що необхідність
використання рейтингового управління соціальним розвитком регіону
зумовлена складністю, багаторівневістю та різноякісністю складу даної
соціально-економічно системи. Об’єднуючи неоднорідні характеристики та
властивості складних соціально-економічних явищ у єдиний інтегральний
показник, рейтингове оцінювання забезпечує єдність усіх складових
компонентів системи та допомагає однозначно оцінити різні аспекти
соціального розвитку регіонів. Рейтингове управління соціальним розвитком
регіону є технологією вироблення та прийняття управлінських рішень, що
базується на сучасних економіко-математичних методах та новітніх
інформаційно-аналітичних технологіях отримання та інтерпретації рейтингової
оцінки. Використання рейтингового управління сприяє підвищенню надійності
процесу розробки та прийняття управлінських рішень в управлінні складними
багаторівневими соціально-економічними системами.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЧЕРЗІ
В сучасних виробничих умовах зростає роль потреб в обслуговуванні.
Використання теорії масового обслуговування пов’язане із визначенням
показників надійності роботи устаткування, а також отримання можливості
підвищення продуктивності виробництва. Серед різноманітних категорій задач,
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для вирішення яких потрібно застосовувати науковий підхід аналізу
випадкових явищ, головну увагу приділяють проблемам масового
обслуговування. Кожен з нас, хто прямує до магазину або в інше місце, де
передбачається виникнення черги, задає собі запитання: яка ймовірність черги
певної довжини? Скільки часу необхідно буде чекати та від яких параметрів
залежатиме дане очікування? Відповіді на такі запитання можна отримати,
здійснивши моделювання поведінки черги, якщо вхідний потік вимог
розподіляється по закону Пуассона, а проміжки часу обслуговування – за
експоненціальним законом.
Системи масового обслуговування призначені для обслуговування потоку
замовлень або вимог, що надходять у деякі випадкові моменти часу. Кожна така
система складається з певної кількості каналів обслуговування, якими можуть
бути технологічні лінії, лінії зв’язку, телефонні та автозаправні станції, робочі
точки, під’їзні шляхи тощо. Обслуговування замовлення триває деякий
випадковий час, після чого канал звільняється і готовий прийняти наступне
замовлення.
СМО характеризуються двома потоками: вихідним потоком замовлень та
потоком обслуговування [3, c. 245]. У разі, якщо інтенсивність обслуговування
мала – утворюється черга, скорочення якої можливе за рахунок використання
декількох каналів обслуговування. Утворення черги спричиняє виникнення
наступних
негативних
наслідків:
недостатня
пропускна
здатність
обслуговуючих елементів системи призводить до зниження прибутків, а також
збільшується ризик втрати невдоволеного надмірним очікуванням сервісу та
чергами клієнта. Вирішити дану проблему за рахунок створення додаткових
місць обслуговування не є доцільним рішенням з точки зору часу їх роботи та
простою. Одним із способів вирішення даного завдання є використання методу
моделювання процесу обслуговування в черзі [1, с. 170].
До основних характеристик системи обслуговування належать:
 абсолютна пропускна здатність (А) – середнє число заявок, яке може
обслуговувати система за одиницю часу:
A


,


(1)

де  – інтенсивність потоку заявок,
µ – інтенсивність потоку обслуговування.
 відносна пропускна здатність (Q) – відношення середнього числа заявок,
що обслуговуються системою за одиницю часу, до середнього числа заявок, які
поступили за цей час:
Q




(2)

Алгоритм моделювання процесу обслуговування параметрів потоків в
черзі включає такі етапи [2, c. 127]:
1) визначення відносної пропускної здатності;
2) визначення абсолютної пропускної здатності;
3) визначення імовірності відмови P;
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4) порівняння фактичної пропускної здатності СМО з номінальною, котра
могла б бути в разі, якщо кожний елемент черги обслуговувався у визначений
період часу та елементи надходили б безперервно один за одним.
Для того, щоб змоделювати процес обслуговування в черзі, розглянемо
задачу, на вхід якої поступає простий потік заявок з інтенсивністю, а час
обслуговування заявки є випадковою величиною.
Задача. Заявки на замовлення косметичних засобів у інтернет-магазині
Makeup.ua надходять з інтенсивністю , яка дорівнює 60 заявок на годину, а
середня тривалість розмови по телефону t об  2хв . Визначити показники
ефективності роботи системи масового обслуговування за наявності одного
телефонного номера. Визначити оптимальну кількість телефонних номерів,
якщо умовою оптимальності вважати задоволення в середньому з кожних 100
заявок не менше 80 заявок.
1. Інтенсивність потоку обслуговування становить:


1 1
60
 (1 хв ) 
 30(1 год ) .
t 2
2

2. Відносна пропускна здатність обчислюється за формулою (2):
Q


30

 0,3 .
   60  30

Даний параметр означає, що лише 30% заявок, які
задовольнятимуться й за ними будуть надані послуги.
3. Ймовірність відмови в обслуговуванні становить:
Pвід 

надходять,


60

 0,6 .
   60  30

Отже, в середньому 60% заявок, отримають відмову в обслуговуванні.
4. Абсолютна пропускна здатність визначається за формулою (1):
A


60  30

 20 .
   60  30

Тобто, система здатна здійснити обслуговування в середньому 20 заявок.
Тому можна зробити висновок, що за наявності лише одного телефонного
номера менеджер погано справлятиметься із потоком заявок.
Для визначення оптимального числа номерів, потрібно здійснити аналіз
інтенсивності навантаження каналу.
5. Обчислимо інтенсивність навантаження каналу:
p

 60

 2.
 30

Тобто, за час середньої за тривалістю телефонної розмови (2 хв.)
надходить в середньому 2 заявки на замовлення.
6. Для того, щоб отримати характеристики системи та обрати оптимальний
варіант кількості номерів, необхідно поступово збільшувати число каналів
(телефонних номерів) n=2,3,4, ..., перетворюючи таким чином наявну систему
масового обслуговування з одноканальної в багатоканальну. Тоді відносна
пропускна здатність становитиме:
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pn 0
22
 p  1   0,2  0,6
n!
2!
2
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p 0  (1  p 
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 ...  ) 1
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p 0  (1  2  ) 1  0,2 .
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Q  1

Абсолютна пропускна здатність дорівнюватиме:
A    Q  60  0,6  36 .
Аналогічним чином обрахуємо дані характеристики СМО для 3,4,5,6
каналів: Q3=0,8, A3=48. Отримане значення задовольняє умову задачі, оскільки
за умовами оптимальності Q3=0,8, тому необхідно встановити 3 телефонні
номери. В такому випадку за годину обслуговуватимуться в середньому 48
заявок, а середня кількість зайнятих номерів (каналів) дорівнюватиме:
k

A 48

 1,6 .
 30

Отже, усі процеси масового обслуговування визначення закону розподілу
ймовірностей числа вимог в системі вимагають здійснення фундаментальних
розрахунків, на основі яких можна виявити кількісні співвідношення. Для
спрощення процесу знаходження параметрів, що несуть вплив на процес
масового обслуговування, потрібно використовувати алгоритм моделювання
процесу обслуговування параметрів потоків в черзі.
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
МЕТОДАМИ ДИСКРЕТНОЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ
Аналізу та прогнозуванню динаміки розвитку економічних систем
належить провідна роль при прийнятті рішень на всіх рівнях економіки. Це
обумовлено можливістю за їх результатами не тільки визначати перспективи та
варіанти розвитку системи, але й розробляти комплекс адаптивних впливів,
виявляти приховані резерви тощо. Особливого значення аналіз та
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прогнозування набуває на сучасному етапі розвитку суспільства, коли
загальними закономірностями економіки в різних країнах є підвищення ролі
організаційно-управлінських факторів та інформаційної складової діяльності.
Важливе місце в цьому належить стратегічному управлінню, що включає
планування, формування й контроль системи ключових показників, аналіз
одержуваної інформації та прогнозування розвитку економічного суб’єкта як
системи.
На даний час серед моделей стратегічного управління значного поширення
набувають модель індикативного планування, рейтингового управління, модель
управління, що базується на збалансованій системі показників, та інші. Ядром
цих моделей є аналіз та прогнозування розвитку економічної системи, який
відображено у динаміці економічних показників.
Характерний для сучасних умов господарювання високий ступінь
мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, глобалізаційні
та трансформаційні процеси в економіці і, як наслідок, зростання рівня
невизначеності та ризику приводять до необхідності використання
математичних моделей і методів аналізу та прогнозування процесів, що
відбуваються на всіх рівнях господарського комплексу країни та світу,
застосування для їх реалізації новітніх інформаційних технологій. Підвищення
складності та нестабільність економічних процесів приводить до порушення
умов застосування класичних статистичних методів, а тому обумовлює
необхідність розробки та використання математичних моделей і методів аналізу
й прогнозування динаміки економічних систем, що базуються на нелінійній
парадигмі та дозволяють враховувати невизначеність, притаманну процесу
розвитку економічних систем [1].
За наявності нелінійності та хаотичної динаміки, що характерні для
розвитку економічних систем, порушуються умови застосування статистичних
методів. Вирішуючи завдання побудови прогнозних моделей в межах
статистичного підходу, фахівці намагаються позбутися важливих властивостей
часових рядів, які саме і порушують ці умови. У нелінійному підході до аналізу
та прогнозування переважно застосовуються неперервні динамічні моделі, що
не відповідає дискретному характеру процесів, які відбуваються в економіці.
При комп’ютерному моделюванні їх штучна дискретизація може не зберігати
основних властивостей системи.
Для даних дискретного типу в умовах нестабільності, нелінійності та
невизначеності існує необхідність розробки нового підходу до вирішення
завдання аналізу та прогнозування розвитку економічних систем на підґрунті
інструментарію дискретної нелінійної динаміки, який забезпечить системну
єдність методології аналізу розвитку економічної системи з методологією
прогнозування її динаміки
Аналіз та прогнозування розвитку економічних систем є двома
самостійними, але тісно функціонально пов’язаними етапами пізнання суті
перебігу економічних процесів. Оцінювання, діагностування та прогнозування
як функції економічного аналізу дозволяють розробляти шляхи поліпшення
економічних результатів діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
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Сучасна економічна наука розглядає будь-яку економічну систему як відкриту
систему, результати якої залежать не тільки від внутрішніх можливостей, але і
від вміння адаптуватися до свого оточення, що вимагає постійної аналітичної
діяльності [2].
Дискретна нелінійна динаміка (ДНД) – розділ математичного моделювання
з досліджень динамічних систем із використанням нелінійних моделей
дискретного типу та методів розв’язання нелінійних задач на дискретних
множинах.
До інструментарію ДНД належать: фрактальний аналіз, фазовий аналіз,
моделі клітинних автоматів та однорідних структури, генетичні алгоритми
тощо [3].
Економічні системи є складними динамічними системами, результати
діяльності яких та породжувана ними економічна інформація має дискретну
природу. Враховуючи високий ступінь невизначеності, нестійкість та
нелінійність, що притаманні економічній динаміці, доходимо висновку про
необхідність та доцільність використання інструментарію ДНД для аналізу та
прогнозування розвитку економічних систем.
Модель однорідної структури належить до класу алгоритмічних моделей
та дозволяє відобразити процес розвитку економічної системи, імітуючи крок
за кроком її динаміку [4].
Тому можна зробити висновок, що нове вирішення наукової проблеми, яке
виявляється у розробці теоретико-методологічних положень та економікоматематичного інструментарію аналізу й прогнозування розвитку економічних
систем на базі застосування моделей і методів дискретної нелінійної динаміки
та інформаційних технологій, збільшило точності прогнозування та підтримки
прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, нестійкості,
нелінійності та дискретної природи економічної інформації.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Математичні методи та моделі широко використовуються у всіх сферах
життєдіяльності людини, а особливо у економічній та господарській галузях.
З їх використанням пов’язані роботи з математичного моделювання в
економіці, фінансах таких вчених: Б. Буркінського, В. Вітлінського,
Б. Грабовецького, В. Здрок, Н. Лепи, В. Осіпова. Вони за допомогою
математичних методів розробили свої теорії, здійснили прогнози й оцінили
ризики багатьох економічних явищ і процесів. Сучасними дослідниками з даної
теми є: Л. В. Забуранна, Н. В. Попрозман, Н. А. Клименко, О. І. Попрозман,
С. В. Забуранний.
Математичні методи і моделі і є тим інтелектуальним ядром
інформаційних технологій, усього процесу інформатизації суспільства, тобто є
універсальним методом наукового пізнання та визначення факторів
економічного зростання на перспектив [1].
Серед математичних методів розрізняють такі:
1. Методи кореляційно-регресійного зв’язку, що в економічному аналізі
використовують для виявлення форми та щільності зв’язку між різними
параметрами досліджуваного об’єкта, характер функціональної залежності між
якими невизначено. До цих методів належать:
− Математична теорія гри, яку використовують тоді, коли обирають
найвигідніші управлінські рішення, при організації статистичного
спостереження і контролю, при організації господарських взаємовідносин з
партнерами та в інших ситуаціях. В управлінні ця теорія набула форми ділової
гри. У теорії гри розглядають задачі, які виникають внаслідок збігу суми
виграшу та програшу, за виникнення домовленостей, за непостійної кількості
учасників гри, за гри з випадковим результатом та ін.
− Математична теорія масового обслуговування, яку використовують при
розв’язанні соціально-економічних задач, пов’язаних з організацією
обслуговування та ремонту устаткування, проектуванням потокових ліній,
плануванням маршрутів міського транспорту, організацією телефонної служби
тощо. Завдання теорії масового обслуговування – визначити такі
характеристики системи, які забезпечують задану якість її функціонування [2].
− Методи математичного програмування — це основний засіб вирішення
задач оптимізації виробничо-господарської діяльності. По суті, ці методи – це
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засоби планових розрахунків і вони дозволяють оцінювати напруженість
планових завдань, дефіцитність результатів, що визначають лімітуючі види
сировини, групи обладнання [3].
2. Матричні методи та моделі економічного аналізу, які ґрунтуються на
лінійній і векторно-матричній алгебрі, їх використовують при дослідженні
складних і великорозмірних економічних структур, найпоширенішими в
даному аналізі є матрична модель міжгалузевого балансу, матриця
багатокритеріальної оптимізації, ключова матриця, які розглянемо детальніше.
− Модель міжгалузевого балансу є важливим методом економічного
аналізу складних пропорційних залежностей, коли за кількістю виміряних
прямих зв’язків визначається вся сукупність зв’язків. В економічному аналізі
модель міжгалузевого балансу використовують для розрахунку технологічних
нормативів, внутрішньогосподарських виробничо-технологічних розрахунків
тощо.
− Матрицю
багатокритеріальної
оптимізації
використовують
в
економічному аналізі як метод порівняльної, рейтингової оцінки варіантів
можливих змін параметрів економічної системи на багатокритеріальній основі.
− Метод ключової матриці дає змогу спростити розв’язання задач методом
виробничих функцій. Він полягає у тому, що вся система функціональних
зв’язків у досліджуваному об’єкті аналізу максимально агрегується до
утворення детермінованих факторних систем. Алгоритм факторної системи
будують з коефіцієнтів міжелементного зв’язку [2].
Математичні методи слід розуміти як інструмент, а математичні моделі як продукт процесу моделювання [5]. Математична модель – це абстракція
реальної дійсності (світу), в якій співвідношення між реальними елементами, а
саме ті, що цікавлять дослідника, замінені співвідношеннями між
математичними категоріями [1].
Розрізняють такі математичні моделі:
1. Функціональні математичні моделі призначені для відображення
інформаційних, фізичних, тимчасових процесів, що протікають в працюючому
устаткуванні, в ході виконання технологічних процесів і т.д.
2. Алгоритмічні математичні моделі виражають зв’язки між вихідними
параметрами і параметрами вхідними і внутрішніми у вигляді алгоритму.
3. Імітаційні математичні моделі – це алгоритмічні моделі, що
відображають розвиток процесу (поведінка досліджуваного об’єкту) в часі,
коли задані зовнішніх дій на процес (об’єкт). Робота з імітаційною моделлю
полягає в проведенні імітаційного експерименту.
4. Теоретичні математичні моделі створюються в результаті дослідження
об’єктів (процесів) на теоретичному рівні.
5. Емпіричні математичні моделі створюються в результаті проведення
експериментів і обробки їх результатів методами математичної статистики.
6. Імовірнісні математичні моделі враховують вплив випадкових чинників
на поведінку об’єкту, тобто оцінюють його майбутнє з позицій ймовірності тих
або інших подій [4].
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Таким чином, ми розглянули основні математичні методи та моделі, які
використовуються в економіці. Коротко їх охарактеризували. Як бачимо,
неможливо уявити наукові дослідження у соціально-економічній та фінансовогосподарській сферах без використання математичних методів і моделей.
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ЗАДАЧІ З УМОВАМИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, КОНФЛІКТІВ ТА РИЗИКІВ
На сьогоднішній день будь-яка економічна діяльність супроводжується
невизначеністю та різними видами ризиків. Важливо визначати ризики для
подолання проблем пов’язаних з отриманням майбутнього доходу, який може
бути отриманий суб’єктом господарської діяльності. Ризик становить собою
певну невизначеність результату, з появою несприятливих наслідків.
При нестабільній економічній ситуації виникає необхідність у прийнятті
рішень в умовах невизначеності та конфліктності. Невизначеність може мати
різний характер та різний прояв. Невизначеними можуть бути дії компанії, що
були сплановані заздалегідь, метою яких є зменшення ефективності рішень, які
приймає конкурент. Також поняття невизначеність може використовуватись в
ситуації, для якої притаманні ризики, причини появи яких відомі та визначена
безпосередня ймовірність їх настання. При настанні ситуації, коли наперед
відомі результати настання подій, та невідома їх ймовірність, можна вважати,
що рішення приймаються в умовах невизначеності. Конфліктам притаманні
такі особливі риси як: інтуїтивні уявлення про вигідність, стійкість та
справедливість.
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Дослідження конфліктів можна проводити з різних точок зору:
«дескриптивної», яка полягає у визначенні того, які ситуації фактично
складаються (або можуть складатися) в тих чи інших конфліктах;
«нормативної», що визначає, яку поведінку гравців слід вважати оптимальною
(розумною, адекватною); «конструктивної», яка вказує, як реалізовувати
потрібні (наприклад, оптимальні) стратегії або ситуації; «прогностичної», що
займається передбаченням фактичного результату конфлікту.
Для достовірного аналізу ситуації та зменшення рівня невизначеності
необхідно мати повну, достовірну та однозначну інформацію. Також
перепоною для планування майбутньої діяльності може стати безпосередня
нестача інформації.
Існує нагальна необхідність проведення кількісного виміру фінансовоекономічних показників та прийняття на їх основі управлінських рішень. Для
такого аналізу використовуються спеціальні економіко-математичні методи
обґрунтування рішень в умовах ринкової невизначеності. Метою та завданням
таких методів є знаходження кількісних характеристик економічних процесів та
явищ.
Інформацію про об’єкт та його характерні ознаки можна отримати на
основі побудованої економіко-математичної моделі. Моделюючи конкретну
ситуацію необхідно визначити наскільки чітко та точно модель відтворює
дійсність та відображає надійність отриманих кількісних та сформованих на їх
основі якісних показників.
Економічні системи, що вивчаються сучасною наукою, з великими
труднощами
піддаються
дослідженню
звичайними
(вербальними)
теоретичними методами. Прямий експеримент над ними неможливий. Ціна
помилок і прорахунків велика, тому математичне (економіко-математичне)
моделювання є необхідною складовою науково-технічного прогресу. Створення
й застосування тріади «модель — алгоритм — програма» неможливе без опори
на різноманітні методи і підходи якісного (вербального) аналізу нелінійних
економічних моделей, сучасних мов програмування. Воно дає нові додаткові
імпульси й стимули для розвитку економічної науки та її практичного
використання [1, с. 24].
Підприємницький ризик являє собою ризик, що пов’язаний з вибором
управлінського рішення. Ризик може визначатися як в якісному так і в
кількісному вимірах.
Якісний аналіз є чи не найскладнішим у економічній ризикології. Він
потребує ґрунтовних знань як теорії економіки, бізнесу, фінансів, так і низки
спеціальних предметів, необхідних для підготовки конкурентоздатного на
ринку праці фахівця певного напряму. Необхідна також наявність певного
практичного досвіду в обраній сфері економічної діяльності [2, с. 130].
Для кількісного визначення рівня ризику застосовують різні методи: від
складного імовірнісного аналізу до суто інтуїтивних. Нині вітчизняні
менеджери зазвичай покладаються на інтуїцію, авторитет чи на досвід
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попередників. Лише незначний відсоток керівників здатний оцінити ризик із
використанням економіко-математичних методів [3, с. 15].
Отже, ми дійшли висновку, що невизначеність, конфлікти та ризики є
суттєво відмінними одна від одної економічними категоріями. На основі даного
дослідження можна прослідкувати безпосередні зв’язки та закономірності,
оскільки ризик являється певною невизначеністю результату.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСОБАМИ GPSS WORLD: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
На сьогодні існує велика кількість інструментальних засобів
комп’ютерного моделювання, які інтегровані для вирішення великої кількості
типових задач. Планування експериментів є відносно новою галуззю, яка
починає розвиватись та викликає цікавість у дослідників. Можливість
скорочення часу проведення дослідження, отримання актуальних та адекватних
кількісних показників є дуже перспективною. Бувають випадки, коли
експериментатор не правильно використовує методи моделювання, допускаючи
помилки в меті, завданні, похибку в обчисленнях, обирає не оптимальний шлях
вирішення задачі. З метою підвищення ефективності моделювання певних
економічних процесів доцільно використовувати засоби імітаційного
моделювання, які ґрунтуються на мові GPSS.
Імітаційне моделювання – це сукупність методів алгоритмізації
функціонування об’єктів досліджень, програмної реалізації алгоритмічних
описів, організації, планування та виконання на ЕОМ обчислювальних
експериментів з математичними моделями.
Переваги імітаційного моделювання:
- висока адекватність між фізичною суттю описуваного процесу і його
моделлю;
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- можливість описати складну систему на досить високому рівні
деталізації;
- значно більше областей дослідження, ніж аналітичне моделювання;
- відсутність обмежень відображення в моделі залежностей між
параметрами моделі;
- можливість оцінки функціонування системи не тільки в стаціонарних
станах, але і в перехідних режимах (процесах);
- одержання значної кількості даних про досліджуваний об’єкт (закон
розподілу випадкових величин, числові значення абсолютні та відносні, і багато
іншого);
- найбільш раціональне ставлення «результат - витрати» по відношенню
до аналітичного і фізичного моделюванню.
Недоліки імітаційного моделювання:
- розробка хорошої моделі часто обходиться дорожче, ніж аналітична і
вимагає більше часу на створення і налагодження
- складно оцінити ступінь точності моделі, її адекватність
досліджуваному процесу;
- відносно високі вимоги до кваліфікації дослідника для написання
моделі;
- спільність застосування та індивідуальність реалізації [1, с. 12].
Найбільш популярними пакетами імітаційного моделювання є: Arena,
AnyLogic, GPSS World, Process Charter, Powersim, Ithlink, Extend+BPR, Vensim.
Мова моделювання GPSS (General Purpose Simulating System) − система
моделювання загальноцільового призначення використовується для побудови
подійних дискретних імітаційних моделей і проведення експериментів з ними.
У цій мові були уніфіковані об’єкти, необхідні для побудови імітаційних
моделей: засоби генерації динамічних об’єктів – транзактів; об’єкти, що
відтворюють певні ресурси для обслуговування – пристрої, накопичувачі або
пристрої пам’яті та обслуговування; спискові структури, що відтворюють черги
до ресурсів, а також засоби збирання статистики за результатами моделювання.
Прихований від користувача внутрішній механізм просування модельного часу
від події до події застосовував списки поточних і майбутніх подій [2, с. 102].
Під час імітаційного моделювання на GPSS обчислювальна система
надається як система масового обслуговування.
Ефективне використання системи передбачає виконання ряду етапів:
1) Постановка задачі;
2) Виявлення основних особливостей;
3) Створення імітаційної моделі процесу;
4) Подання імітаційної моделі в системі GPSS World;
5) Моделювання системи.
Комп’ютерна модель складної системи має якомога повніше відбивати всі
основні фактори й взаємозв’язки, що характеризують реальні ситуації, критерії
та обмеження [3, с. 45].
Отже, для того, щоб вирішувати задачі планування, проведення та обробки
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експериментів необхідно використовувати систему GPSS World, оскільки:
- надає можливості та середовище проведення експерименту;
- містить в собі вбудовані алгоритми виконання відсіювання та
оптимізації багатофакторних експериментів на основі даних моделювання;
- дозволяє вирішувати ряд типових задач з теорії систем масового
обслуговування.
Список використаних джерел:
1. Імітаційне моделювання систем та процесів : електронне навчальне
видання / В. Б. Неруш, В. В. Курдеча. – К. : НН ІТС НТУУ «КПІ», 2012. – 115 с.
2. Томашевський В. М. Засоби імітаційного моделювання, які ґрунтуються
на мові GPSS / В. М. Томашевський // Технічні науки та технології. – 2015. –
№ 2 (2). – C. 101–105.
3. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень /
Р.Н. Квєтний, І.В. Богач, О.Р. Бойко та ін. – ВНТУ, 2013. – Ч.1. – 234 с.
Крамаренко К.В.
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
науковий керівник – Гулівата І. О., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ» ПІДПРИЄМСТВА
Розв’язання сучасних проблем національної ринкової економіки полягає у
необхідності здійснення важливих організаційних заходів, направлених на
стабілізацію фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності.
Збільшення вхідних грошових потоків при наповнюваності бюджетів,
посилення регулюючої функції держави на всі можливі аспекти суспільного
життя зумовлені позитивними зрушеннями у процесі індивідуального
відтворення на окремих підприємствах та у їх сукупності. Отже, основним
завданням на теперішньому етапі розвитку економіки є забезпечення
фінансової стійкості підприємств.
Стійкість як понятійна категорія – це одна з найбільш важливих ознак
поведінки відособленої, відокремленої, незалежно функціонуючої системи
щодо зовнішніх чинників та умов, у яких ця система існує. У загальному
трактуванні поняття «стійкість» визначається як властивість системи реагувати
на вплив чинників зовнішнього середовища шляхом генерування факторів, що
допомагають системі знаходитись у врівноваженому стані та забезпечувати її
подальший розвиток.
При характеристиці фінансового стану термін «стабільність» можна
розглядати як ознаку сталості, постійності руху як динамічного процесу, що
має певну швидкість, темп, вимір прояву у порівнянні розмірностей
теперішнього стану з минулим. При застосуванні терміну «стійкість» до
динамічного процесу характеризується сталість його прояву у часі, тобто
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динамічна стійкість.
Фінансова стійкість як економічна категорія може розглядатися з різних
аспектів. З погляду права фінансова стійкість підприємства є ступенем
забезпечення власним капіталом підприємства для ефективного ведення
господарської діяльності [1].
Ковальов В.В. дає таке визначення фінансової стійкості − це одна з
найважливіших характеристик фінансового стану підприємства, зводить до
сутності оцінки фінансової стійкості підприємства – здатності підприємства
відповідати по своїм довгостроковим фінансовим зобов’язанням.
На відміну від вищезазначених тлумачень Крамаренко Г.О. вважає, що під
фінансовою стійкістю слід розуміти його платоспроможність у часі з
дотриманням умови фінансової рівноваги між власними і позиковими коштами,
тобто це таке співвідношення власних і позикових коштів підприємства, коли за
рахунок власних коштів повністю погашаються колишні і нові борги [2, c. 125].
Визначення Ковальова В.В. відповідає дійсності та насправді описує дану
економічну категорію не в повному обсязі. На нашу думку, Крамаренко Г.О.
розкриває лише малу частину цієї категорії, він наголошує на тому, що це таке
відношення коштів підприємства та зовнішніх залучених коштів, які фактично
рівні та погашають одне одного. Таке визначення є не зовсім коректним та
лише частково відповідає дійсності.
В свою чергу, Філімоненков О.С. визначає фінансову стійкість, як стан
підприємства, при якому розмір його майна (активів) достатній для погашення
зобов’язань, тобто підприємство є платоспроможним [3, с. 344]. Та дане
визначення є вузьким, оскільки не в повній мірі розкриває сутність поняття
«фінансова стійкість».
Для забезпечення стійкості підприємства необхідно прослідковувати його
розвиток у внутрішньому та зовнішньому середовищах. Підприємство повинно
визначати фактори, які діють на усі види його господарської діяльності, для
того, щоб мати можливість уникнути негативні наслідки їх настання.
Суб’єкт господарювання повинен мати гнучку структуру фінансових
ресурсів, а також можливість залучення позикових коштів, інвестицій. Для
можливості залучення позикових коштів підприємство повинно бути
кредитоспроможним, що означає, що наявні передумови отримання кредиту та
можливість оплати його в повному обсязі у домовлений час.
Проаналізувавши вищенаведене визначення можна окреслити ще один
аспект фінансової стійкості підприємства – розвиток підприємства, зростання
прибутку та капіталу, фінансова стійкість досягається лише за виконання
певних умов та заходів, метою яких є ефективне формування, розподіл та
використання фінансових коштів та ресурсів підприємства. При цьому воно
повинно залишатись платоспроможним, оскільки це і є прояв зовнішньої
стійкості підприємства.
Кривицька О.Р. розглядає фінансову стабільність як результат формування
достатнього для розвитку підприємства обсягу прибутку, що є визначальною
ознакою його економічної незалежності [4, с. 138].
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Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність
операційного, інвестиційного та фінансового розвитку, містить необхідну
інформацію для інвесторів, а також відображає його рівень платоспроможності.
Як засвідчує практика господарювання, фінансово стійкі підприємства мають
суттєві переваги над іншими підприємствами цієї ж галузі в залученні
інвестицій, виборі постачальників та підборі кваліфікованих кадрів. Окрім того,
вони не вступають у конфлікт із державою через перерахування податків і
неподаткових платежів та із суспільством – через виплату заробітної плати та
дивідендів [5, с. 107].
Розробляючи варіанти стратегії розвитку для кожного закладу чи
підприємства, необхідно враховувати ступінь ризику, можливість стратегічних
несподіванок, неповноту та нечіткість інформації при виконанні запланованих
заходів, а також можливі прогнози стосовно поведінки складових зовнішнього
оточення та перспектив розвитку основних напрямів діяльності. Це вимагає
використання інструментів стратегічного аналізу, орієнтованих на дослідження
й моделювання стратегічної діяльності підприємства [6, с. 124].
В цілому можна зазначити позитивний вплив фінансової стійкості окремих
підприємств на фінансовий стан держави. Прослідковується зміцнення
бюджету всіх рівнів, що випливає з позитивної тенденції розвитку національної
економіки. Лише при умові фінансової стійкості підприємств економічна
система може створювати фактори позитивних змін кількісних та якісних
показників, що в майбутньому спричинить розвиток системи та перехід до
більш досконалого фінансового стану.
Відповідно до проведеного дослідження економічної категорії «фінансова
стійкість» теоретики часто пов’язують її зі станом активів та пасивів суб’єкта
господарювання, а також з можливістю підвищення рівня виробничогосподарської діяльності. З правової точки зору фінансова стійкість являє
собою забезпеченість підприємства ресурсами та активами для подальшого
ведення власної діяльності. Таке трактування є актуальним, та не в повній мірі
описує сутність даного поняття.
Отже, фінансова стійкість – це економічна категорія, яка являє собою
здатність суб’єкта господарювання зберігати конкурентоспроможність,
забезпечувати ведення власної діяльності активами та необхідними для цього
ресурсами.
Дане поняття є широким та багатогранним, оскільки розглядає усі види
діяльності підприємства з різних сторін. Формування фінансової стійкості
підприємства відбувається у процесі виробничої діяльності. Наразі в умовах
виникнення кризових явищ та нестабільності економіки країни в цілому
фінансова стійкість відіграє важливу роль в оцінці можливостей та перспектив
підприємства.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Значна частина підприємств на сучасному етапі розвитку стикається з
проблемою нестачі ресурсів. Через що більшість із них припиняють свою
діяльність ще на перших етапах. Лише одиниці підприємств або компаній
можуть забезпечити собі постійне надходження грошових коштів, не вдаючись
до залучення кредитів та позик. Замінюючи активи, підприємство стає на шлях
оновлення. Без життєво-важливих інвестицій у розвиток бізнесу, в перспективі
грошові надходження підприємства почнуть значно скорочуватись. Потребу
для підприємств в інвестиціях експерти оцінюють у мільярдах гривень. Тому,
на сучасному етапі практично не можливо проіснувати без такого необхідного
ресурсу як інвестиції.
Тему важливості інвестицій для економіки досліджували у своїх працях
Поліщук О.А., Видай Я.В., Якимчук Т.В., Ковальова В.В., Федорова А.В.,
Шаровська Т.С. та інші.
Згадуючи інвестиції, в уяві переважно постають такі поняття, як капітал,
капітальні вкладення, рідше – акції або облігації. Відповідно до українського
законодавства, інвестиції – це всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
які вкладаються в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, внаслідок
чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими
цінностями є:
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- грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери,
рухоме і нерухоме майно;
- майнові права, пов’язані з авторським правом, досвідом й іншими видами
інтелектуальних цінностей;
- права користування землею, водою, ресурсами, будинками, тощо [1].
Інвестиції є найважливішою економічною категорією і відіграють важливу
роль, як на макро, так і мікрорівні, в першу чергу для простого і розширеного
відтворення, структурних перетворень, максимізації прибутку і на цій основі
вирішення багатьох соціальних проблем. Що стосується самого підприємства,
то на мікрорівні інвестиції є засобом для вирішення всіх важливих питань, для
подальшого функціонування і розвитку підприємства. На підприємстві вони
необхідні, перш за все, для досягнення наступних цілей:
- розширення та розвитку виробництва;
- недопущення надмірного зносу основних фондів;
- підвищення технічного рівня виробництва;
- забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства;
- здійснення природоохоронних заходів;
- придбання цінних паперів та вкладення коштів в активи інших
підприємств [2].
Інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій, спрямована на
реалізацію інвестицій. Вона передбачає три таких етапи: формування
накопичень, вкладення ресурсів (безпосереднє інвестування) та одержання
прибутку.
Основними напрямами інвестиційної діяльності підприємств є:
- вкладення коштів у рухоме та нерухоме майно;
- придбання акцій, інших цінних паперів;
- придбання або створення нематеріальних активів [1].
Ефективність інвестиційної діяльності на підприємстві характеризується
передусім, розширеним відтворенням основних фондів, а це потребує
насамперед належного ресурсного забезпечення, тобто формування необхідних
інвестиційних ресурсів. Такий процес передбачає відокремлення значної
частини сукупного суспільного продукту від особистого та поточного
виробничого споживання. Крім того, інвестиційні ресурси, спрямовані на ці
цілі, вилучаються з процесу розширеного відтворення на період до початку
введення в дію основних фондів. Потім, інвестиційні ресурси поступово
відшкодовуються інвестору у процесі експлуатації об’єктів, випуску та
реалізації виробленої продукції. Основною метою існування інвестицій на
підприємстві є задоволення потреб у придбанні необхідних інвестиційних
ресурсів та оптимізація їх структури з позицій забезпечення ефективних
результатів інвестиційної діяльності [3, c. 356-359].
Використання інвестиційних вкладень вже стало необхідністю для
діяльності українських підприємств. Створені економічні зв’язки в світових
масштабах дозволяють істотно збільшити ефективність промислового
виробництва, забезпечити високу конкурентоспроможність продукції, що
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випускається, а також знизити витрати виробництва. За допомогою інвестицій
вирішуються першочергові завдання на підприємстві, такі як народження нових
підприємств, які виробляють таку продукцію, на яку є попит на внутрішньому
ринку з метою заміщення імпорту, технологічне оновлення національних
підприємств та залучення в країну нових технологій, поповнення власного
капіталу національних підприємств для цілей перспективного розвитку, та
розширення виробництва діючих в країні підприємств, тощо [4].
В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного
характеру в ринкових умовах лежить оцінка і аналіз інвестиційних вкладень,
що є засобом, за допомогою якого можна оцінити і вибрати найоптимальніший
проект, надати про нього всебічну та об’єктивну інформацію для прийняття
зважених управлінських рішень в контексті фінансового аналізу інвестиційних
проектів. Під час оцінки інвестиційних вкладень беруться до уваги такі
показники:
- Чиста приведена вартість - NPV (Net Present Value);
- Індекс рентабельності інвестицій - PI (Profitability Index);
- Внутрішня норма доходу - IRR (Internal Rate of Return);
- Модифікована внутрішня норма прибутку - MIRR (Modified Internal Rate
of Return);
- Дисконтований термін окупності інвестицій - DPP (Discounted Payback
Period).
- Термін окупності інвестицій - PP (Payback Period);
- Коефіцієнт ефективності інвестицій - ARR (Accounted Rate of Return) [5,
с. 68-69].
Таким чином, в нинішніх умовах функціонування підприємств, одним із
завдань для підприємств є завоювання чи покращення, а також довгострокове
збереження своїх позицій на ринку з врахуванням постійних змін у
зовнішньому середовищі. Для того, щоб забезпечити більш високий рівень
конкурентоспроможності, підприємствам необхідно здійснювати певні зміни в
їхній діяльності в кращу сторону, тобто впроваджувати інновації. Тому для
покращення своєї діяльності підприємство запроваджує інвестиційну стратегію.
Інвестиційна стратегія – одна з функціональних стратегій в стратегічному
наборі підприємства. Вона сприяє посиленню його конкурентних переваг,
забезпечує збільшення вартості активів підприємства. Кожне підприємство
формує інвестиційну стратегію, беручи до уваги свої власні потреби в
інвестуванні і враховуючи віддачу від вкладень з точки зору отримання
прибутку і забезпечення соціального ефекту. Ефективна реалізація стратегії
пов’язана з вибором об’єктів інвестування і оптимізацією показників ризику і
дохідності [6].
Отже, активізація інвестиційного процесу є ключовою ланкою для
підтримки функціонування підприємства. Інвестиції передбачають вкладення
капіталу, що дає змогу підприємству продовжувати своє існування, а власникам
підприємства, брати участь в розвитку підприємства та вільно приймати
рішення щодо нього.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА
СКЛАДОВІ
У сучасних умовах господарювання економічний розвиток національного
господарства та його складових усе більше залежить від технологічних зрушень
на базі інновацій. Уміння формувати й ефективно використовувати
інноваційний потенціал стає вирішальним фактором забезпечення
конкурентоспроможності та розвитку вітчизняних підприємств.
Вивченням та дослідженням питань з даної проблематики займаються такі
відомі українські вчені, як Ю. Бажал, В. Бридун, А. Гальчинський,
Н. Гончарова,
В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв, В. Онищенко,
В. Семиноженко та інші. Однак, незважаючи на значну кількість наукових
праць, не існує однозначного визначення поняття «інноваційний потенціал», що
в свою чергу свідчить про наявність неоднозначності в розумінні сутності
зазначеної категорії.
Поняття «інноваційний потенціал» стало концептуальним відображенням
феномена інноваційної діяльності, яке розгорталося й уточнювалося шляхом
методологічних, теоретичних та емпіричних досліджень і отримало розвиток на
початку 80-х років XX ст. Інноваційний потенціал — це сукупність природних і
трудових ресурсів, організаційних та інформаційних компонентів, матеріальних
умов, що функціонують як єдине ціле в умовах впливу факторів зовнішнього
середовища з метою вирішення завдань інноваційної діяльності. Інноваційний
потенціал забезпечує гнучкість виробничо-господарської системи, її здатність
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реагувати на зовнішній вплив, адаптуватися відповідно до вимог ринку, змін
законодавства тощо.
Поняття
потенціалу
окреслюється
«сукупністю
можливостей»
підприємства. Під потенціалом розуміють сукупність ресурсів, які
характеризують його силу, джерела, кошти, запаси, здібності та інші виробничі
резерви, які використовують у економічній діяльності.
Модель потенціалу будь-якого підприємства визначається ) [1, с.5]:
 наявними обсягами і якістю ресурсів (чисельністю зайнятих, основними
виробничими і невиробничими фондами, оборотними фондами чи
матеріальними запасами, фінансами, ресурсами – патентами, ліцензіями,
інформацією, технологією);
 здатністю персоналу (фахівців, робочих, допоміжного персоналу) до
створення певної продукції, інакше кажучи – його освітнім, кваліфікаційним,
психофізіологічним і мотиваційним потенціалом;
 здатністю менеджменту оптимально вживати наявні ресурси
підприємства (підготовкою, талантом та фахової адаптацією менеджерів,
умінням створювати й оновлювати організаційні структури підприємства);
 інноваційною здатністю (тобто здатністю підприємства до відновлення
виробництва, зміни технології, інших інновацій);
 інформаційними характеристиками (здатністю накопичувати, обробляти
і систематизувати інформацію на її використання);
 фінансовими характеристиками (кредитоспроможністю підприємства,
внутрішньою і зовнішньою заборгованістю.
Важливу роль у підвищенні інноваційної активності підприємств відіграє
вибір і реалізація відповідної стратегії інноваційного розвитку підприємства.
Для цього потрібна інформація щодо величини інноваційного потенціалу та
рівня його використання. Моніторинг та оцінка рівня інноваційного потенціалу
дає змогу приймати стратегічні й тактичні рішення щодо інноваційного
розвитку підприємства й розвитку його стійких конкурентних переваг.
Слід зазначити про необхідність врахування того факту, що розкриття
інноваційного потенціалу наштовхується на подолання зовнішніх бар’єрів, які
можна охарактеризувати як інноваційний клімат. Інноваційний клімат можна
розглядати як всі фактори зовнішнього середовища, що впливають на
інноваційний потенціал підприємства, а саме [2, с.17]:
 можливості для виробництва нових або поліпшених видів продукції або
послуг;
 можливості для зміни соціальних відносин на підприємстві (кадрові
інновації);
 можливості для розробки нових методів управління (управлінські
інновації);
 можливості для створення нових механізмів просування продукції на
ринок (ринкові інновації);
 можливості придбання ноу-хау, патентів;
 законодавча
база,
низька
ставка
рефінансування,
пільгове
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оподатковування;
 взаємодія влади й бізнесу;
 практика комерціалізації технологій, тощо.
Щодо впливу на інноваційний потенціал підприємства внутрішніх
факторів, слід зауважити, що процеси управління інноваційною діяльністю
значно залежать від інноваційної культури певної організації. Під інноваційною
культурою розуміють міру сприйнятливості організації до нововведень, досвід
впровадження нових проектів, політику менеджменту в області інновацій,
відношення персоналу до інновацій. За участю інноваційної культури можна
реально досягти прискорення й підвищення ефективності впровадження нових
технологій і винаходів, реальної протидії бюрократичним тенденціям, сприяння
розкриттю інноваційного потенціалу особистості тощо.
Входження України до групи держав, в яких домінує інноваційний шлях
розвитку, потребує залучення фінансових і кадрових ресурсів, збільшення долі
інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва, підвищення
інноваційної активності підприємств. Аналіз джерел фінансування
інноваційних заходів підприємств України за останні роки засвідчив, що із
загальної суми використаних на інноваційні цілі фінансових ресурсів майже 6070% становили власні кошти підприємств, фінансування з державного бюджету
дорівнювало приблизно 2-4%, кредитні ресурси становили 2-3%, кошти
інвесторів - 1-2%. Як видно з наведених даних, основним таким джерелом є
власні кошти суб’єктів господарювання, і стає очевидним, що у майбутньому
потрібно базуватися лише на них. Висока ризикованість інноваційних проектів
зумовлює низьку частоту коштів інвесторів і кредитних ресурсів [3].
Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки — найхарактерніша
прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах, що стає визначальним
фактором економічного зростання. Активізація інноваційного розвитку є одним
з найголовніших факторів виживання вітчизняних суб’єктів господарювання в
умовах жорстокої конкурентної боротьби. Саме тому підприємствам в Україні
доцільно приділяти більшу увагу вивченню питань сутності та складових
власного інноваційного потенціалу, постійно відслідковувати зміни
інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та
вдосконаленням власної інноваційної культури. До того ж, успішне управління
інноваційним потенціалом у сучасних умовах слід розглядати як умову
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства, а отже
власне його існування.
Отже, інноваційний потенціал – це основа цілісної системи потенціалу
підприємства, в якій він взаємодіє з іншими складовими потенціалу
підприємства як їх комплексна характеристика і джерело розвитку.
Комплексність та складність інноваційного потенціалу, його взаємодія із
структурними елементами економічного потенціалу підприємства дає
можливість аналізувати його внутрішню будову з точки зору наявності
інституційної, якісної, цільової, інвестиційно-фінансової та результативної
складових, які дають можливість відстежувати рух ресурсів і потенційних
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можливостей підприємства впродовж всього його життєвого циклу з
урахуванням реального внеску в кінцеві результати його діяльності.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ
ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Зараз Україна переживає тяжкі економічні часи. Під час кризи, яка
супроводжується інфляцією та девальвацією грошової одиниці купівельна
спроможність населення країни скорочується.
- Саме у такі важкі часи уряд підвищив тарифи на електроенергію. Лише за
2015 рік ціни на електроенергію в середньому зросли на 33,6%. Ця подія
супроводжувалася сильним невдоволенням серед частини населення з низьким
доходом. Часто сума щомісячних витрат перевищує місячний дохід родини [3].
Тим не менш, до 2017 року планується підвищення цін на електроенергію
у три етапи.
З іншого боку, якщо порівняти тарифи України з іншими країнами, то ціни
на електроенергію в нашій країні – одні з найнижчих у Європі. Як відомо, на
ринкову ціну електроенергії впливає багато факторів, які уряд не може
контролювати.
По-перше, основну частину від кінцевої ціни електроенергії залежить від
енергоносіїв, які Україна закуповує в інших країнах. Через знецінення
національної валюти у порівнянні з іншими ціни на енергоносії відчутно
зросли.
По-друге, одна з причин підвищення комунальних тарифів була вимога
кредиторів як запорука платоспроможності країни у майбутньому. Якщо
відмовитись це може спричини поглиблення економічної кризи в Україні.
По-третє, одночасно із підвищенням цін на комунальні послуги, уряд ввів
допомогу у вигляді адресної субсидії для пільгових верств населення. Це є
суттєвою допомогою для малозабезпеченої частини населення.
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- Якби ми сплатили 100 % за електроенергію за реальними тарифами, то
16.9 % були б за втрачену електроенергію в мережі, 3.3 % сплатили б за
користування високовольтними лініями, а 12.3 % за те, що мережа проведена до
будинку. Сама ж вартість світла – 67.5 % зі 100. [1]
Техніку на електростанціях було впроваджено ще у 20 ст., а саме у 60-70
роках. Через це зношеність обладнання становить понад 80%, що в свою чергу
впливає на збільшення собівартості електроенергії через великі витрати палива
на його виробництво. На модернізацію та ремонт обладнання бюджет потребує
близько 150 млрд грн. (За оцінками Concorde Capital)
На жаль, мережі знаходяться не кращому стані. Близько 70 % мережі вже
потребує заміни, на це бюджет потребує 15 млрд грн., але щорічно держава
виділяє усього лиш 20% від потрібної суми (3,5 млрд грн.) [2].
У першу чергу гроші, які отримує держава, треба інвестувати у
модернізацію енергоблоків. Бо якщо застаріла система «з’їдає» набагато більше
ресурсів, палива, то виробництво стає збитковим і ціни на продукцію зростають
щоб перекрити витрати на виробництво. Головне, щоб люди розуміли, на що
витрачають їх кошти.
Тобто населення платить не тільки за саме світло, й за витрати
електроенергії в мережі, ремонт та оснащення обладнання та ін.
Виходячи із вищенаведених факторів, метою моєї роботи є створення
математичної моделі процесу ціноутворення у сфері електроенергетики та
виведення справедливого тарифу на світло для людей.
При створенні математичної моделі треба спиратися на наступні
принципи:
1. Недопустима збитковість – у цій сфері збитковість виробника є
недопустимою. Підприємство не має бути збитковим, бо в майбутньому це
завжди призводить до банкрутства підприємства, що в свою чергу призводить
до дефіциту товару на ринку і підвищення цін на нього.
Збитковість підприємства – фінансовий стан за результатами
господарської діяльності підприємства, який характеризується тим, що
протягом певного часу грошові надходження не компенсують видатків, не
створюється прибуток, зростає борг.
2. Рівень рентабельності – має витікати із ринкового балансу попиту і
пропозиції. Тепер енергетичний комплекс України є недовантажений. Для
порівняння, у 1990 році енергетичний комплекс України в цілому випустив 300
млрд КВт*год, а в 2012 всього 200). Якщо усіх виробників електроенергії
завантажити на повну потужність то найменш рентабельні із них будуть
приносити прибуток, що в свою чергу привертало б інвестиції у розвиток та
модернізацію даної галузі.
- Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності
виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання
капіталу у процесі виробництва [2].
- Диференціація в залежності від виробництва – нині диференціація цін на
електроенергію існує, але різна для підприємців і населення. Якщо кількість
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використаної електроенергії на підприємстві підвищується, то ціна на неї буде
зменшуватись. Для населення ця ситуація є оберненою. З одного боку, це
стимулює економити електроенергію в домашніх умовах, але полегшує тиск на
бідні верстви населення. З іншого ж боку – у новій тарифній сітці не враховано
наявність у житлі електричної плитки і це зводить на «ні» усі переваги цієї
системи [1].
3. Соціальна захищеність – усі верстви населення повинні сплачувати
справедливу ціну за використану електроенергію, тому у тарифі повинні бути
враховані доходи споживачі, а також введені адресні субсидії.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Все частіше для забезпечення ефективної діяльності передових
підприємств перед провідними спеціалістами постає проблема моделювання
логістичних стратегій, які б відображали якісно нові підходи в управлінні.
Організація логістичного управління повинна починатися з розробки логічної
стратегії для досягнення основних стратегічних цілей компанії, а саме:
максимізації прибутку при мінімізації витрат з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства на ринку.
Дослідженню логістичних стратегій підприємств присвятили свої праці
багато українських вчених, серед яких варто виділити Є. Крикавського,
Р. Ларіну, О. Тридіда. Серед іноземних авторів потрібно звернути увагу на
роботи Т. Алєсінскої, Я. Вітковскі, Е. Ґолембської, Дж. Койля, Х.-К. Пфоля,
Ч. Сковронека, М. Чєшельські.
Разом з тим, залишаються недостатньо
дослідженими питання обґрунтування впровадження логістичних стратегій на
вітчизняних підприємствах в практичному контексті, що і обумовлює
актуальність досліджень у даному напрямку.
Метою дослідження є визначення й характеристика основних видів
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логістичних стратегій підприємств у сучасних умовах господарювання, а також
розроблення рекомендацій та плану дій моделювання даних стратегій з
урахуванням їх ключових чинників успіху.
Зростаюча роль економіко-математичного моделювання обумовлюється
адекватністю його використання в ситуаціях, коли необхідно знайти
оптимальне рішення для успішного функціонування комплексної системи зі
складними взаємозв’язками в умовах невизначеності. Економіко-математичні
моделі часто інтегруються в системи підтримки прийняття управлінських
рішень, значний попит на які спостерігається зараз з боку як державних, так і
бізнес-організацій. Моделювання дозволяє здійснити ефективний аналіз
ситуації і прийняти адекватне рішення, зокрема, економіко-математичне
моделювання слугує обґрунтуванню шляхів розвитку підприємств [1],
вирішенню фінансово-економічних задач [3] та виборі стратегій розвитку [5]
тощо.
Стратегічний аналіз базується на діагностиці логістичної системи, в
результаті проведення якої необхідно змоделювати основні компетенції успіху,
на які повинна спиратися логістична стратегія. Аналіз проводиться в межах
логістичної системи компанії, а також дослідження можливостей та зовнішніх
загроз функціонування на ринку.
Задля досягнення довготривалої конкурентної переваги фірми на ринку
для неї необхідним і важливим є моделювання логістичної стратегії,
враховуючи специфічні засоби та можливості фірми в окреслених умовах
функціонування (рис. 1).
Покращення
обслуговування за
існуючого рівня
витрат

Ефективне
обслуговування,
широкий спектр
послуг, високі
витрати

Початковий
стан фірми

Існуючий рівень
обслуговування,
редукція витрат

Логістичні стратегії, скеровані на редукцію витрат

Рисунок 1 – Логістичні стратегії, що скеровані на редукцію витрат
та на покращання логістичного обслуговування
Покращення логістичного обслуговування та одночасне скорочення
логістичних витрат є складним процесом для виконання підприємствами на
даному етапі. Тому керівникам потрібно сконцентрувати увагу на ключовій
стратегічній цілі логістики згідно з проведеним стратегічним аналізом. Як
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зазначалося вище, ця мета повинна збігатись з загальною метою діяльності
підприємства.
Інноваційність, пошук нових шляхів розвитку становить важливу ознаку
логістичних стратегій, адже саме позитивна унікальність створює конкурентну
перевагу. Інноваційність у логістиці полягає у впровадженні сучасних
інформаційних розв’язань, наприклад комплексного управління процесами
підприємства типу ERP (Enterprise Resources Planning), який значно
пришвидшує та спрощує управління матеріальними й інформаційними
потоками, а також впровадження сучасних концепцій управління [2].
В сучасних умовах господарювання основною ідеєю логістичних стратегій
є так звана «боротьба з часом». Мета даної ідеї полягає у скороченні витрат
матеріальних потоків та пришвидшенні обігу грошей задля збереження
ліквідності, тобто у зменшенні циклу реалізації замовлення зі сторони не лише
постачальника, але й покупця [4]. В зазначеному випадку комплексність
полягає в застосуванні різних способів задля того, щоб досягнути однієї
логістичної стратегічної цілі. Її можна назвати логістичною місією, основна
ідея якої базується на ефективному задоволенні потреб споживачів.
Залишається додати, що це становить доповнення до головної мети
функціонування будь-якого підприємства.
Отже, логістична стратегія будь-якого підприємства має стати головною
рушійною силою забезпечення й досягнення стратегічних цілей компанії. Для
зміцнення і підтримання конкурентоспроможності підприємства потрібно
першочергово розробляти модель логістичної стратегії та в обов’язковому
порядку здійснювати контроль за її дотриманням.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Потужним інструментом дослідження складних систем та процесів,
управління якими пов’язане з ухваленням рішень в умовах невизначеності, є
імітаційне моделювання. Внаслідок складності відповідного математичного
апарату і необхідності обробки значних об’ємів інформації практичне
застосування цього методу в практичному управлінні підприємством
залишається на сьогодні не досить поширеним. Але все таки в порівнянні з
іншими методами імітаційне моделювання дає змогу розглянути велику кількість
альтернатив, покращувати якість управлінських рішень і точніше прогнозувати
їх наслідки, у цьому і полягає актуальність дослідження даного методу.
Імітаційне моделювання – один із сучасних засобів моделювання
управлінських рішень, який реалізується за допомогою набору математичних
інструментальних засобів, спеціальних імітуючих комп’ютерних програм і
технологій програмування, що дозволяють через процеси-аналоги провести
ціленаправлене дослідження структури і функцій реального складного процесу
в пам’яті комп’ютера в режимі “імітації”, виконати оптимізацію окремих його
параметрів [3].
Апарат імітаційного моделювання застосовується для аналізу і
прогнозування збалансованого зростання виробництва і споживання,
співвідношень попиту і пропозиції, господарських ситуацій, що мають місце в
торгівлі і на ринку.
Порівняно з моделями лінійного програмування, імітаційна модель має
високий ступінь відповідності моделі до модельованого об’єкту, тому що більш
повно представляє і точніше формалізує процеси, що вивчаються. Апарат
імітаційного моделювання має гнучкішу методику моделювання, яка поєднує в
собі оптимізаційний та імовірнісний апарат, та реалізується за допомогою
комп’ютера. Після побудови моделі є можливість перевірити її адекватність,
потім оцінити її параметри і перевірити статистичну значущість оцінок [3].
Імітаційне моделювання системи управління підприємством дає змогу
провести діагностику стану елементів об’єкта управління. Об’єктом
діагностики може бути як складна, високоорганізована динамічна система, так і
будь-який елемент цієї системи. Під час діагностики моделі управління можна
виявити критичні елементи та розробити план заходів для усунення недоліків.
Метод імітаційного моделювання також дозволяє створювати моделі, з
врахуванням часу виконання функцій. За допомогою спроектованої моделі можна
відтворити в часі та отримати статистику процесів, які могли б відбутися в
реальності. В імітаційній моделі зміна процесів та даних асоціюється з подіями,
52

тому робота моделі полягає в послідовному переході від однієї події до іншої. В
основному такі моделі будуються для пошуку оптимального рішення в умовах
обмеження ресурсів, коли інші моделі виявляються занадто складними [2].
Найбільш поширеним і професійним програмним інструментарієм, що
використовується провідними спеціалістами є IBM WebSphere Business Modeler,
який містить механізм імітаційного моделювання та дозволяє виконувати
симуляції створених моделей бізнес-процесів на підприємстві. В процесі для
кожного завдання призначається час виконання, вартість та інші необхідні
характеристики, які можуть бути змінними величинами. Суть імітаційного
моделювання полягає в тому, що в певному часовому інтервалі на вхід створеної
моделі певного бізнес-процесу надходить задана кількість запитів. Кількість
запитів відповідає тій кількості разів, що процес повинен бути повністю
виконаний. Відповідно, при обробці чергового запиту накопичується статистика
про виконання різних етапів бізнес-процесу. Внаслідок цього накопичені
статистичні дані аналізуються та визначається точність задоволення поставлених
вимог. Засобами IBM WebSphere Business Modeler аналіз може проводитися до
моделювання, під час та після нього, а також аналіз може проводитися як для
всього процесу вцілому та для його окремих частин.
IBM WebSphere Business Modeler забезпечує можливість наочного
представлення, аналізу та документування бізнес-процесів. З метою безперервного
вдосконалення можна моделювати бізнес-процеси, а потім впроваджувати їх і
здійснювати моніторинг, приймаючи ті чи інші заходи на основі ключових
показників ефективності. Таким чином, бізнес-процеси тісно пов’язуються зі
стратегічними цілями підприємства і в міру необхідності коригуються, що дуже
зручно в умовах швидкоплинних змін в бізнес середовищі [1].
Отже, інструментарій імітаційного моделювання добре вивчений і
реалізований у прикладних програмах, що дає можливість із мінімальними
затратами практично вирішувати проблеми в управлінні підприємством.
Ефективним засобом для вирішення таких проблем є аналітичний
інструментарій – IBM WebSphere Business Modeler, який дає можливість
проводити імітаційне моделювання бізнес-процесів підприємства, чим
покращує роботу його роботу та процеси управління.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
Корупція, як соціальне явище, має місце майже в усіх країнах світу, проте
найбільше вона проявляється в країнах з перехідною економікою, зокрема і в
Україні. Перш за все це пояснюється тим, що в суспільствах транзитивного типу
державний управлінський апарат надмірно політизований, і у більшій мірі
представляє інтереси певних груп, а не держави та суспільства.
Корупція - це соціальне явище, коли посадові особи зловживають своїми
службовими обов’язками заради певної винагороди. Корупція має негативний
вплив не тільки на соціально-економічні та політичні відносини національного
рівня, а й міжнародного та міждержавного рівнів [2].
За результатами антикорупційної діяльності у 2016 р., спеціально
уповноваженими суб’єктами в сфері протидії корупції, було направлено до суду
2994 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення. Усього за
результатами направлених до суду протоколів про адміністративні корупційні
правопорушення у 2016 р. до відповідальності було притягнуто 1900 осіб, на
яких було накладено штрафи загальною сумою 3907356 грн. Розподіл
притягнутих до адміністративної відповідальності осіб за корупційні
правопорушення за сферами діяльності подано на рис. 1.

Рисунок 1 – Розподіл притягнутих до адміністративної відповідальності осіб за
корупційні правопорушення за сферами діяльності у 2016 р. (у %) [4]
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У закінчених провадженнях цієї категорії органами прокуратури було
встановлено збитків на суму 506,2 млн грн., з яких відшкодовано 7,8 млн грн.
Накладено арешт на майно підозрюваних сумарною вартістю 150,5 млн грн. та
вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти на суму 11,9 млн
грн. [4].
У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) за 2016 рік Україна отримала
29 балів зі 100 можливих. Це на 2 бали більше, ніж минулого року, але
недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним
пріоритетом. Динаміку зміни цього показника в Україні за останні 10 років
подано на рис. 2.

Рисунок 2 – Динаміка рейтингу України серед інших країн світу за показником
Індексу сприйняття корупції за останні 10 років
Таким чином, виходячи зі світового рейтингу, за останні 10 років стан із
корупцією в Україні погіршився. Серед 176 країн щодо антикорупційних заходів
найвищу позицію (99 місце) Україна займала у 2006 р., а найнижчу (152 місце) –
у 2011 р. [2].
В Україні різними організаціями також здійснювалися вимірювання рівня
корупції. Зокрема, Центром соціального прогнозування проводився розрахунок
рейтингу загальної і регіональної корумпованості в Україні. Індекс
корумпованості окремих органів влади і організацій був розрахований за
формулою:
де: n1 – орган корумпований,
n2 – орган істотно корумпований,
n3 – не змогли дати оцінку,
n4 – орган не дуже корумпований,
n5 – орган не корумпований,
N – загальне число респондентів.
Індекс корумпованості може набувати значення від +1,000 (абсолютна
корумпованість) до –1,000 (абсолютно не корумпований орган), 0,000 – 50%-вий
рівень корумпованості. Зведений індекс корумпованості було розраховано як
середній від індексів корумпованості органів влади різного рівня і організацій, з
якими доводиться стикатися респондентам у повсякденні [5].
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На цей час проблема оцінювання рівня корупції та корупційних ризиків у
системі державного управління є однією із ключових в антикорупційній політиці
України. Так, положення Законів України “Про запобігання корупції”, “Про
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки” містять норми щодо обов’язкової розробки
механізмів із виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків.
Ми пропонуємо продовжити дослідження для вирішення даної проблеми за
допомогою методів економіко-математичного моделювання. Зростаюча роль
економіко-математичного моделювання обумовлюється адекватністю його
використання в ситуаціях, коли необхідно знайти оптимальне рішення для
успішного функціонування комплексної системи зі складними взаємозв’язками в
умовах невизначеності. Економіко-математичні моделі часто інтегруються в
системи підтримки прийняття управлінських рішень, значний попит на які
спостерігається зараз з боку як державних, так і бізнес-організацій. Моделювання
дозволяє здійснити ефективний аналіз ситуації і прийняти адекватне рішення,
зокрема, економіко-математичне моделювання слугує як обґрунтування шляхів
розвитку підприємств [1], так і оцінюванню ефективності соціально-економічної
політики [6].
Отже, вищезазначене переконливо засвідчує: незважаючи на заходи, що
вживаються різними правоохоронними органами, рівень корупції в Україні
продовжує залишатися високим. На сьогодні в Україні відсутня система
реального моніторингу та оцінювання рівня корупції та корупційних ризиків, що
могла би бути використана при формуванні та реалізації державної
антикорупційної політики. Це спонукає до пошуку нових форм і методів
боротьби з цим негативним суспільним явищем, яке загрожує не лише економіці,
моральності населення, а й національній безпеці держави. Одним і варіантів
покращення ситуації є застосування методів математичного моделювання до
корупційних процесів в органах державної влади.
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ПРОБЛЕМАТИКА І ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ. ТИПОВІ КЛАСИ
ЗАДАЧ
На сьогодні, в умовах високої конкуренції на ринку, першочерговим
завданням будь-якого сучасного підприємства є пониження витрат і,
відповідно, підвищення продуктивності. Одним з нових і найбільш ефективних
методів, який починають використовувати підприємства для досягнення цієї
мети, є дослідження операцій.
Дослідження операцій – це розробка й застосування методів пошуку
оптимальних рішень за допомогою математичного моделювання майже в усіх
сферах людської діяльності. Дослідження операцій використовується у випадку
необхідності обґрунтування рішень за допомогою одного з математичних
апаратів [1].
Характерною особливістю даного методу є системний підхід до
поставленої проблеми і аналіз. Системний підхід, як головний методологічний
принцип методу дослідження операцій, пояснює, що при розв’язанні будь-якої
задачі, необхідно розглядати її вплив на функціювання системи в цілому. При
цьому під час розв’язання однієї проблеми, можуть з’являтися нові завдання.
Дослідження операцій спрямоване на пошук оптимального рішення, але через
відсутність методів, для пошуку оптимального рішення задачі та обмеженість
існуючих ресурсів, для реалізацій точних методів оптимізації, на практиці
такий розв’язок відшукати практично неможливо. Тому зазвичай
«оптимальним» рішенням є достатньо добре рішення, з позиції практики, що
найбільше відповідає поставленій меті, а змінні цільової функції, що
задовольняють це рішення не виходять за рамки встановлених обмежень.
Метод дослідження операцій зазвичай використовують великі
підприємства у довгостроковому стратегічному та оперативному плануванні. За
допомогою даного методу можна розв’язати задачі планування виробництва та
ін. складних задач. Використання методу в економіці дає можливість знизити
витрати і, відповідно, підвищити продуктивність підприємства. Також даний
метод знайшов своє застосування урядами багатьох розвинутих країн в
військовій справі, світовій торгівлі та інших задач функціонування систем
масового обслуговування. Для розв’язання задач методами дослідження
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операцій не обов’язково мати в розпорядженні новітні технології, достатньо
мати простий ПК.
При застосуванні методу дослідження операцій, для формалізації
поставлених задач та прийняття оптимальних рішень у будь-яких сферах
людської діяльності, використовуються кількісні та математичні моделі.
Даний метод найчастіше має вигляд цільової функції [2]:
z=f(xi; yi),
де xi – множина керованих змінних;
yi – множина некерованих змінних.
В основу методу покладена наступна послідовність дій [3]:
1. Постановка проблеми. Особливу увагу необхідно приділити
формулюванню цілей, які необхідно досягти.
2. Побудова цільової функції досліджуваного підприємства. Цільова
функція, що виражає стратегію розвитку підприємства має враховувати
максимальну кількість параметрів, що впливають на його діяльність. Важливо
зазначити, що параметри функції можуть змінюватися в залежності від цілей, та
особливостей діяльності підприємства, факторів впливу внутрішнього і
зовнішнього середовища.
3. Отримання вирішення поставленої задачі з даної моделі.
4. Перевірка моделі на практиці та її впровадження у діяльність
підприємства. Оцінку ефективності стратегії розвитку можна здійснити лише
після її завершення.
Для прикладу можемо навести такі типові задачі з різних галузей:
1. План постачання підприємств.
2. Побудова ділянки магістралі.
3. Продаж сезонних товарів.
4. Вибірковий контроль продукції.
5. Медичне дослідження.
6. Бібліотечне обслуговування.
За допомогою методу дослідження операцій можна формалізувати будьяку задачу з різних сфер життя людини. Найчастіше даний метод застосовують
для розв’язання задач в економіці та на підприємствах, оскільки дослідження
операцій є потужним інструментом поточного моніторингу для виявлення
відхилень фактичних значень. Застосування цього методу дає змогу швидко
знайти оптимальне рішення, яке мінімізує втрати, які виникли внаслідок
негативних факторів. Але нажаль, через відсутність методологічної бази та
ресурсів, даний метод замість оптимальних рішень, пропонує лише кращі з
позиції практики.
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МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
Зростаюча складність управління організаціями вимагає ретельного
аналізу цілей і завдань діяльності, шляхів і засобів їх досягнення, оцінки впливу
різних чинників на підвищення ефективності та якості роботи. Це призводить
до необхідності широкого застосування експертних оцінок під час формування
і вибору рішень.
Експертиза як вагомий метод отримання інформації завжди
використовувалась при прийнятті рішень. Однак наукові дослідження по її
раціональному проведення були розпочаті тільки в останні десятиріччя. Це
пов’язано, перш за все, з покращенням інноваційного розвитку і збільшенням,
як наслідок, ступеня невизначеності через брак інформації, необхідної для
подальших досліджень.
Варто сказати, що значний вклад у розвиток теорії і практики експертних
оцінок внесли українські вчені: В. М. Глушков, С. М. Ямпольський,
Г. М. Добров, М. В. Михалевич, Н. З. Шор, Ф. М. Хилюк, В. М. Геєць,
Г. М. Гнатієнко та ін.
Застосування інтуїтивно-логічного аналізу спричинило розвиток і
вдосконалення ряду методів, які дозволяють значно поглибити дослідження
проблем без їх чисельної формалізації.
Для кращого розуміння поняття експертних оцінок, варто розглянути їх
основні теоретичні аспекти.
Методи експертних оцінок – це методи, які базуються на припущенні про
те, що на основі думок спеціалістів у певній галузі знань дозволяється
побудувати адекватну картину майбутнього розвитку з урахуванням всіх
можливих неточностей, змін та стрибків [2].
В прогнозуванні методи експертних оцінок застосовуються в таких
випадках:
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 в умовах відсутності достатньої кількості інформації та її правдивості
щодо прогнозованих явищ (процесів, об’єктів);
 в умовах досить великої невизначеності середовища, де діє об’єкт;
 в умовах дефіциту часу або непередбачуваних ситуаціях;
 при розробці прогнозів об’єктів на середньо- та довгостроковий період,
які потрапляють під вплив значних перетворень.
Доцільно розглянути основні етапи методики проведення експертної
оцінки:
1. Виявлення необхідності щодо проведення експертної оцінки.
2. Складання плану і програми експертизи.
3. Формування групи експертів та проведення власне експертної оцінки.
4. Групування та зведення матеріалів експертизи.
5. Розрахунок статистичних показників.
6. Визначення ступеня погодженості експертів за допомогою розрахунку.
7. Впровадження у практику зроблених висновків [2, с.15].
Розрізняють два основних види експертних оцінок – індивідуальні та
колективні.
Індивідуальні – це висновки одного конкретного фахівця, а колективні –
оцінки експертної комісії.
Розрізняють також оцінки з одним туром й багатотурові, з обміном
інформації й без, анонімні та відкриті.
Можна виділити два методи індивідуальних експертних оцінок: інтерв’ю і
аналітичні записки.
Метод інтерв’ю базується на проведенні бесіди між організатором
експертизи та спеціалістом-експертом у тій чи іншій галузі знань, що
організовується у відповідності до за завчасно розробленої програми.
Організатор задає експерту питання щодо перспектив розвитку об’єкта чи
явища прогнозування. В ході проведення індивідуального опитування програма
дослідження може часто змінюватись у зв’язку з отриманням нової інформації
на проміжних етапах дослідження.
Перевагою експертизи за методом інтерв’ю в є здатністю експерта, частіше
за все, експромтом давати відповіді на найрізноманітніші, фундаментальні
питання про перспективи розвитку досліджуваного об’єкта чи явища.
Недолік зазначеного методу – малий проміжок часу для експерта на
підготовку відповідей [1].
Метод аналітичних записок проводиться у письмовій формі (анкетування),
шляхом наданню експерту питань з актуальної проблематики, на які повинні
бути надані конкретні однозначні відповіді. Питання можуть бути відкритого
та закритого типу.
У порівнянні з методом інтерв’ю, метод аналітичних записок надає
можливість експерту на проведення тривалої і ґрунтовної роботи над об’єктом,
явищем чи процесом дослідження. Свої міркування і висновки експерт
оформляє у вигляді аналітичної записки.
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Перевагою вищезазначених методів є можливість максимального
застосування
потенційних
можливостей
експертів
та
відсутність
психологічного тиску, який чиниться на спеціалістів.
Основним недоліком методу індивідуальних експертних оцінок є те, що не
і всі фахівці погоджуються брати на себе відповідальність самостійно зробити
оцінку складним явищам без урахування міркувань та висновків інших
експертів [3, c.16].
Базовими колективними методами експертних оцінок є метод комісій і
метод Дельфі.
Зміст методу комісії полягає в тому, що спеціалісти з однієї групи,
домовляються про розвиток певного об’єкта чи явища в майбутньому або
шляхи і методи досягнення цілей у відкритій дискусії, частіше за все за
круглим столом. Під час проведення дискусії співставляються думки всіх
експертів і на основі консенсусу формується загальний експертний висновок
[4].
Перевагою методу є те, що група експертів з більшою готовністю бере на
себе відповідальність за прийняття важливих, ризикованих рішень, ніж один
окремий спеціаліст.
Важливим недоліком методу є те, що частина групи може впливати на
решту членів групи. Нерідко більш активна меншість, керуючись власними
інтересами, може подавити пасивну більшість, і ті вимушені будуть погодитись
під тиском наполегливості меншості, розуміючи при цьому, що аргументи
останніх некоректні та неточні.
Метод «Дельфі» або «дельфійського оракула» вперше був запропонований
О. Хелмером як ітеративна процедура з ціллю підняття об’єктивності
результатів. Основою методу є використання зворотного зв’язку – огляд
експертами результатів попередніх турів опитування і врахування їх при
наступному оцінюванні.
В порівнянні з методом комісії, де узгодження думок експертів досягається
у прямій дискусії, метод Дельфі визначає повну відмову від колективних
обговорень, що дозволяє значно знизити дію таких психологічних факторів, як
необхідність приєднання до думок авторитетніших спеціалістів, небажання
відмовитись від раніше озвучених думок, дотримання міркувань більшості.
Основними рисами методу «Дельфі» є:
– анонімність думок експертів;
– регульований зворотний зв’язок, який проводиться аналітичною групою;
– результати кожного туру оголошуються експертам;
– групова відповідь, яка формується за допомогою статистичних методів та
відтворює збірну думку учасників експертизи.
Метод «Дельфі» це груповий метод за яким здійснюється індивідуальне
опитування групи експертів щодо їх припущень про майбутні події в різних
галузях, де очікуються нові відкриття або покращення.
Опитування проводиться за допомогою спеціально розроблених анкет, які
виключають особисті контакти експертів і колективні обговорення. Отримані
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відповіді порівнюються аналітиками, а узагальнені результати знову
відправляються учасникам. На основі такої інформації члени групи, як і раніше
анонімно, роблять чергові припущення про майбутнє, причому цей процес
може повторюватися кілька разів [4].
Результати можна використати в якості прогнозу після того, як висновки
експертів починають збігатися.
Підсумовуючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що чим більшу
складність має предмет чи явище, яке досліджується, тим доречніше
прислухатися до оцінки експертів та опиратися на логічний аналіз. Саме тому в
достатньо складних умовах мінливості, неоднозначності та нестачі достатньої
за обсягом інформації, вагомої нестабільності та суперечності впровадження
інноваційних та наукових відкриттів і з ціллю забезпечення аналітичної
частини контролю та управління, варто застосовувати методи експертних
оцінок, а для вдалої реалізації методу експертних оцінок в роботі з науковими
дослідженнями, необхідно послідовно дотримуватися технології експертизи,
чітко слідувати рекомендаціям проведення кожного з її етапів. Це дозволить
авторам наукових досліджень досить об’єктивно оцінити результати своїх
досліджень.
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МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
У сьогоднішніх умовах нестабільності економічних явищ і процесів
підвищується роль тих економіко-математичних методів, які дають змогу
враховувати мінливість умов виробництва, переробки, реалізації та постачання
продукції, кон’юнктуру ринку праці. До таких методів аналізу належить метод
імітаційного моделюванні – Монте-Карло.
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Виникнення ідеї використання випадкових явищ в області наближених
обчислень прийнято відносити до 1878 року, після появи роботи Холла про
визначення числа π за допомогою випадкових кидків голки на розграфлений
паралельними лініями папір. Суть справи полягає в тому, щоб
експериментально відтворити подію, ймовірність якої виражається через число
π, і наближено оцінити цю ймовірність.
Вітчизняні роботи за методом Монте-Карло з’явилися в 1955-1956 роках.
З того часу накопичилася велика бібліографія за методом Монте-Карло. Навіть
побіжний перегляд назв робіт дозволяє зробити висновок про застосовності
методу Монте-Карло для вирішення прикладних завдань з великого числа
галузей науки і техніки.
Для кращого розуміння можливостей методу, необхідно ознайомитись з
деякими його теоретичними аспектами.
Метод Монте-Карло – це чисельний метод, основу якого становить
одержання великого числа реалізацій випадкового процесу, який формується
так, щоб імовірнісні характеристики (математичні очікування, імовірність
деяких подій, імовірність попадання траєкторії процесу в деяку область тощо)
дорівнювали певним величинам задачі, яка розв’язується [3, с.4].
Метод Монте-Карло базується на імітації масового процесу шляхом
вирахування його ходу, в якому випадкові коливання визначаються за
допомогою жеребка або таблиці випадкових чисел. Економічний експеримент
може замінюватися статистичними випробуваннями моделі економічного
процесу. Побудова цієї моделі може ґрунтуватися на розподілі випадкових
величин у досліджуваному процесі.
З огляду на це, сутність методу Монте-Карло полягає в тому, що замість
аналітичного опису системи масового обслуговування здійснюється "розіграш"
випадкового процесу, який відбувається в цій системі, шляхом зумисне
організованої процедури. В результаті такого "розіграшу" кожного разу
здійснюється нова, відмінна від інших реалізація випадкового процесу. Цю
множину реалізацій можна використати як деякий штучно отриманий
статистичний матеріал, що обробляється звичайними методами математичної
статистики. Після такої обробки можуть бути отримані майже будь-які
характеристики обслуговування [1].
Метод Монте-Карло передбачає певну поетапність дослідження.
На першому етапі розробки прогнозної моделі передбачається формування
очікуваної імітаційної моделі, яка має адекватно відтворювати майбутній
сценарій реалізації проекту.
Другий етап визначення чинників ризику включає відбір базових змінних
для моделювання.
Третій етап – визначення умов кореляції базується на встановленні
формальної залежності між результативним показником і відібраними
ключовими змінними.
На четвертому етапі імовірнісного розподілу відібраних ключових змінних
відбувається здійснення певних кроків:
63

1) визначення обмежень можливої зміни відібраних ключових змінних;
2) встановлення імовірнісної ваги за межами значень.
П’ятий етап – імітаційне прогнозування, за допомогою вибраних
допущень, генерує випадкові сценарії реалізації проекту.
На останньому, шостому етапі – аналізі отриманих результатів,
здійснюється статистична оцінка та інтерпретація одержаних результатів
імітації.
Однією з основних особливостей імітаційного моделювання за методом
Монте-Карло є використання спеціальних комп’ютерних програм. Це
відбувається тому, що на п’ятому етапі генерування випадкових сценаріїв
реалізації проекту повторюються 500–1000 разів [3].
Застосування вказаного методу на практиці демонструє широкі можливості
його використання в інвестиційному проектуванні, особливо в умовах
невизначеності і підвищеного ризику. Даний метод зручний для практичного
застосування тим, що вдало корелює з іншими економіко-статистичними
методами, а також з теорією ігор. Порівняно з іншими методами, він надає
більш оптимістичні оцінки [2, c. 53].
Підхід, заснований на невизначеностях, усуває недоліки імовірнісного
підходу, адже, по-перше, при такому підході формується повний спектр
можливих сценаріїв інвестиційного процесу, по-друге, рішення приймається не
на основі двох оцінок ефективності проекту, а за всією сукупністю оцінок, потретє, очікувана ефективність проекту не є окремим показником, а представляє
собою перелік інтервальних значень зі своїм розподілом очікувань.
Метод Монте-Карло застосовується в розрахунках для складних
комплексів, в яких використання класичних методів розрахунків практично
неможливе. Він набув поширення у розв’язанні економічних задач, дослідженні
функціонування складних систем, наприклад в теорії масового обслуговування,
управлінні та нормуванні запасів.
Наприклад, для вирішення питання щодо розширення магазину необхідно
проаналізувати черги, які тут виникають. Час підходу покупців і час їх
обслуговування мають випадковий характер і їх розподіл може бути
встановлений за наявною інформацією. Внаслідок взаємодії цих випадкових
процесів створюється черга.
Відповідно до методу Монте-Карло розглядають (за допомогою ЕОМ) усі
можливі стани системи з різним числом покупців за годину, часом їх
обслуговування тощо, зберігаючи ті самі характеристики розподілу. В
результаті багаторазового штучного відтворення роботи магазину
розраховують характеристики обслуговування так, якби вони були одержані
при спостереженні над реальним потоком покупців [4].
Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що внаслідок
невизначеності багатьох економічних процесів, які відбуваються в економіці
(відсутність чіткого державного регулювання, вплив інших внутрішніх та
зовнішніх факторів), залучення методу Монте-Карло має досить широкі
перспективи, оскільки саме цей метод може бути залученим для оцінки
ступеню впливу інших факторів на ефективність інвестування, враховувати
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нестабільність умов виробництва, зміни потреб на ринку праці з урахуванням
економічних ризиків.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНУ
Формування та розвиток сучасних підходів до реалізації європейських
стандартів змушує загострити увагу на створенні соціально-орієнтованого
ринкового господарства. А на сьогоднішньому новому етапі, управління
кожним регіоном набуває доволі важливого значення, оскільки воно є
гарантією успішного розвитку як окремого регіону, так і держави в цілому.
Проте, існує головна проблема управління в сфері соціальної політики, яка
полягає в забезпеченні його адекватності потребам суспільства в кожний
конкретний проміжок часу. Саме тому необхідний спеціальний механізм
опредметнення цього процесу.
Чимало науковців приділяють увагу розвитку стратегічного управління
регіонами, наприклад Варналій З. С. [1], Пікула М. М. [5], Ніколіна І.І. [2,3,4].
Однак питання діагностики соціально-економічного стану регіонів
залишаються і досі актуальними і потребують подальших досліджень.
Під поняттям «соціальний розвиток» розуміються зміни в соціальній сфері,
що представлені міжнародними показниками якості та рівня життя і зумовлені
соціальною політикою.
Використання управлінцями соціологічних технологій, в тому числі і
соціальної діагностики, під час оцінювання управління соціальною сферою
надасть можливість інтегрально усвідомити соціальні проблеми від моменту її
постановки, до отримання результатів упровадження соціально-політичної
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діяльності. Діагностика забезпечить логічність і послідовність дослідницьких
процедур, потрібних для вироблення політичних рішень, їх упровадження,
коригування відповідних процесів та оцінки отриманих результатів.
Керуючись вищезазначеним, визначимо діагностику соціального розвитку
як функціональну складову механізму державного управління, що є
методологічним інструментом для вимірювання дієвості політики, з’ясування
причин та можливих наслідків від збереження існуючих тенденцій,
прогнозування найважливіших процесів в соціальній сфері.
Побудова оптимальної теоретичної моделі об’єкту управління і
перенесення цієї моделі на реальне життя, є універсальною схемою
діагностики. В результаті, відбувається оцінка проблемної ситуації. Базові
поняття визначають критерії, показники, індикатори для оцінки не тільки
якісних змін в соціальних процесах, але й кількісних [3].
Виняткове місце в діагностиці соціального розвитку займають критерії і
показники. Для міжнародних і міжрегіональних порівнянь використовують
різні підходи до побудови як індикаторів, так і показників.
Індикатори (критерії) представляють собою систему показників, яка може
бути визначена і представлена з різним ступенем деталізації.
Виокремлюють такі індикатори управління регіональним розвитком, як:
економічні, соціальні та екологічні. До економічних відносять виробничоекономічні, структурні, інвестиційні та фінансові індикатори, індикатори
науково-технологічного потенціалу та зовнішньоекономічної діяльності. До
соціальних належать показники життєвого рівня населення, соціальної
інфраструктури, стану трудових ресурсів, здоров’я населення, демографічної та
криміногенної ситуації. До екологічних індикаторів відносять показники стану
природного середовища, антропогенного впливу на природне середовище,
показники використання природних ресурсів. Неприпустимо, щоб розвиток
регіонів здійснювався за рахунок невідтворювальної експлуатації будь-якого з
основних чинників відтворення – трудових ресурсів, природних ресурсів,
існуючих виробничих фондів, інфраструктурної мережі. Економічний розвиток
має розглядатися в тісному взаємозв’язку з розвитком соціальної та екологічної
сфери регіону, адже економіка, будучи вирішальною сферою людської
діяльності, значно впливає і на інші сфери [4].
Напрямок управління пояснюють критерії, а показники фіксують
досягнутий рівень. Критерії та показники розрізняються за сферами життя, а
саме: економічні, соціальні, політичні тощо.
При діагностиці соціального розвитку регіону доречно використовувати
соціальні показники, тобто показники, які ґрунтуються на спостереженнях,
моніторингу, та безпосередньо відбивають кількісні сторони соціальних
процесів і тісно пов’язані з їх якісним станом. Доцільне також використання
статистичних даних, результатів аналізу нормативно-правових документів,
соціологічних досліджень, в тому числі і експертного опитування, соціального
моніторингу.
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Всі показники, що характеризують соціальний розвиток регіонів повинні
відповідати таким вимогам: повноті, збалансованості, чутливості, можливості
інтерпретації, доступності та надійності даних, раціональності використання [1,
c. 254].
Аналізуючи результати діагностики варто використовувати метод порівнянь, він дає можливість охарактеризувати одне явище через інше,
забезпечити співставність оцінок.
З огляду на подану інформацію, можна сформувати структура процесу
діагностування, яка буде представлена трьома стандартними блоками.
Головне завдання першого блоку – підготувати опис стану керованості
об’єкту, що вивчається, по заданому набору стандартів, тобто цей блок є
інформаційною основою. Основна мета – найточніше відобразити рівень
ефективного управління. Зовсім інший характер носить завдання другого
блоку: на основі ознайомлення з офіційними нормативно-правовими
документами необхідно дослідити – яка керованість об’єкта повинна бути.
Завдання третього блоку – зробити порівняльний аналіз для визначення ступеня
відхилення керованості об’єкта [2, c. 118].
На сьогоднішній день, важливим є вирішення питання формування та
реалізації механізму державного управління в сфері соціальної політики на
рівні регіону, засобів регіонального соціально-орієнтованого управління, проте,
аналізуючи зміст законодавчої та методичної бази з питань запровадження
планово-прогнозної діяльності в контексті вирішення проблем соціальноекономічного розвитку регіонів, можна зробити висновок про відсутність сталої
цілісної системи такої роботи. Тому доцільність розробки теоретикометодологічних та практичних засад діагностики соціального розвитку як
складової соціального проектування безперечна.
Резюмуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що соціальна
діагностика покликана сприяти дослідженню стану, виявленню існуючих
проблем і тенденцій соціального розвитку. Також вона дозволить виміряти
ефективність соціальної політики й забезпечить інформаційною базою процес її
формування, реалізації та коригування на регіональному рівні.
Негативні тенденції регіонального розвитку потребують комплексного
підходу до їх подолання, спрямування зусиль на вирішення соціальних та
економічних проблем та запровадження моделі сталого розвитку економіки
всієї країни та її окремих регіонів. Реалізація таких заходів дасть можливість
забезпечити вихід регіональної економіки на якісно новий рівень.
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РІВЕНЬ ЗАКРЕДИТОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
У сучасних умовах фінансова грамотність, будучи важливою ознакою
суспільства, багато в чому визначає якість життя громадян, забезпечуючи їм
доступ до освіти, роботи, послуг і передбачає володіння широким спектром
економічних і, передусім, фінансових понять та категорій. Адже фінансова
грамотність – це здатність громадян здійснювати облік витрат і доходів
домогосподарства, короткострокове і довгострокове фінансове планування;
оптимізувати співвідношення між споживанням та заощадженням; розуміти
особливості різноманітних фінансових продуктів і послуг, володіти актуальною
інформацією про ситуацію на фінансових ринках [1].
Фінансова грамотність виражає вміння розпоряджатися коштами з
мінімальними ризиками та максимальним прибутком. Отож, фінансова
грамотність поєднує фінансові знання, навики та фінансову поведінку особи,
щодо ефективного управління особистими фінансами, задля прийняття
грамотних фінансових рішень. Ці знання та навики означають:
− розуміння
призначення
фінансових
установ,
інститутів,
їх
відповідальності
− планування сімейного бюджету на тривалий період
− ази юридичної та податкової грамотності
− вміння шукати і знаходити потрібну фінансову інформацію
− планування реалізації потреб сім`ї у довгостроковій перспективі
тощо [2].
Спираючись на соціологічні дослідження та опитування наших громадян.
можна вважати, що населення України має низький рівень фінансової
грамотності. Цікаво, що 27 % громадян взагалі не роблять заощаджень, ті ж які
практикують заощадження частіше відкладають їх на чорний день.
Характерним є також значна недовіра до фінансових установ у кожного
четвертого українця через гіркий досвід з банківськими установами щодо
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споживчого кредиту. При цьому, з тих хто мав проблеми при користуванні
фінансовою послугою мізерна частина відстоює свої права, подає скаргу у
відповідні органи і як результат втрачає довіру до всіх фінансових установ
просто через незнання.
Через те, що половина українців мають тільки загальні уявлення про рівень
їхніх доходів та витрати, це не дає їм можливості визначити, що відбувається з
їхнім бюджетом, куди діваються гроші. В більшості українців склалося
відверто пасивне ставлення до створення власного добробуту. Виявляється, що
39 % населення нашої країни не мають банківських рахунків. Більшість
українців користуються лише базовими фінансовими послугами, серед яких:
оплата комунальних платежів через банк (72 %); користування банківським
рахунком та пластиковою карткою (68 %); споживчий кредит (30 %);
проведення платежів через термінали платіжних систем (38 %); переказ грошей
через банк (92%);обмін валюти (31 %) та інше.
Однак, українці практично не користуються так званими інвестиційними
послугами, зокрема такими фінансовими інструментами, як акції, облігації або
інвестування в недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди.
Разом з тим, близько 60% українців вважають себе фінансово грамотними.
Кожен третій українець вважає, що купувати речі в кредит є виправданим. Все
це свідчить про низький рівень фінансової грамотності населення. При цьому
населення не зацікавлене в отриманні більшого обсягу інформації про
фінансові продукти. [3]
Цікаво, якими ж фінансовими новинами цікавляться знайомі? Понад 60 %
населення отримують фінансову інформацію з газет та телебачення, 14%
приймають рішення на основі реклами, та 17 % вивчаючи спеціалізовані вебсайти.
Компанія GfK провела дослідження «Рівень закредитованості населення
України», що стане у нагоді банківським інвесторам, керівникам і донорам.
Дослідження детально відображає інформацію про рівень закредитованості
населення, масштаб і характеристики боргового тягаря українців. У поняття
«закредитованість» аналітики GfK Ukraine вклали більш широке значення, ніж
це може здатися на перший погляд. Мається на увазі не лише рівень
закредитованості населення України або рівень боргових зобов’язань. Перш за
все це те, як людина відчуває кредитну заборгованість, тобто чи є вона для неї
важкою, чи відмовляють позичальники собі або своїй родині в окремих
побутових потребах. Всі ці фактори дають можливість отримати більш
глибокий та всебічний портрет позичальника, його фінансовий та емоційний
стан. Цільова аудиторія дослідження – це особи, що нині сплачують позики в
банку, кредитній спілці, ломбарді або іншій фінансово-кредитній інституції, а
також особи, які мали досвід використання кредиту менше 2-х років назад.
Опитування респондентів проводилося анонімно через особисте інтерв’ю.
Загалом участь у дослідженні взяли 2 410 громадян. Опитування враховувало
соціально-економічні характеристики осіб, обраних випадковим чином.
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Під час презентації дослідження представники GfK Ukraine зауважили, що
найбільш стабільний сегмент позичальників в Україні складає лише 1%. Це ті,
хто мають виплачені кредити за останні 2 роки, та можуть звернутися за новим
кредитом, виплати за яким займають невеликий відсоток витрат у їхній
структурі доходів. Наступний за стабільністю сегмент, який становить 17%,
знаходиться в зоні ризику. Тобто це ті позичальники, для яких також не
критичні в структурі доходу виплати за кредитом, проте вони мають
побоювання з різних обставин втратити фінансовий стабільний прибуток і як
наслідок – здатність виплатити кредит.
Але ж для яких цілей люди беруть кредит?

Рисунок 1 – Цілі відкриття кредиту
У найбільшому сегменті – 74% знаходяться позичальники, виплати яких за
кредитом займають суттєву частину прибутку. [3]
Отже, тотальна закредитованість є наслідком фінансової безграмотності.
Згідно з регулярним дослідженням ринку банківських послуг серед фізичних
осіб, що здійснюється GfK Ukraine, в 2016 році взяли позику в банках 8,8%
дорослого населення України (віком від 16 років). Широкий спектр чинників,
що впливають на високий рівень надмірної заборгованості населення в Україні
можна об’єднати в кілька груп:
− Макроекономічні чинники: падіння реального індексу заробітної плати,
коливання рівня безробіття.
− Вартість життя: зростання індексу споживчих цін і обмінного курсу
зменшує купівельну спроможність населення, підвищуючи потреби в позиках.
− Особисті несприятливі обставини, негативні випадки в житті тощо.
− Загальне ставлення до погашення кредитів і фінансової грамотності.
− Минулі й поточні фінансові можливості сім’ї.
− Ряд чинників зі сторони пропозиції таких послуг, тобто з боку
фінансових інститутів: слабка стратегія запобіганні ризику, зростання
різноманіття кредитних продуктів, конкуренція і поведінка таких інституцій на
ринку, недостатнє регулювання даної сфери, підвищення ролі небанківських
організацій на ринку кредитів, високий рівень затребуваності кредитних
продуктів у суспільстві.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.
ЕТАПИ ЇХ ПОБУДОВИ
Математика є формалізованою мовою опису моделей досліджень, які
економіка як будь-яка теоретична наука використовує в якості інструментарію.
Крім того, наявний апарат математичних методів дає змогу знайти чисельні
розв’язки побудованих моделей. Без використання досить складного й
одночасно доступного математичного інструментарію неможливі Наукові
розробки з питань ринкової економіки. У даній статті ми розглянемо
ефективність застосування математичних методів при розв’язанні задач різних
рівнів і напрямків економічного розвитку, в тому числі при дослідженні
механізмів функціонування фінансової, банківської та ін. систем. Слід
зазначити, що елементи математичного моделювання не можуть надавати
точних відповідей чи прогнозів, проте сприяють проведенню інших
розрахунків із використанням моделей при виборі різноманітних співвідношень
параметрів або сценаріїв дій. Безумовно, математичні моделі різних, переважно
економічних процесів і явищ, коротко можна назвати економікоматематичними моделями. Для класифікації цих моделей використовують різні
класифікаційні ознаки.
За цільовим призначенням економіко-математичні моделі поділяються на
теоретико-аналітичні, що використовуються під час дослідження загальних
властивостей і закономірностей економічних процесів, і прикладні, що
застосовуються у розв’язанні конкретних економічних задач (моделі
економічного аналізу, прогнозування, управління) [1].
Економіко-математичні
моделі
призначаються
для дослідження
різноманітних видів функціонування сільського господарства (його виробничотехнологічної, соціальної, територіальної структури) і його окремих частин.
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Можна виокремити моделі народного господарства загалом і його підсистем –
галузей, регіонів тощо; комплекси моделей виробництва, споживання,
формування і розподілу доходів, трудових ресурсів, ціноутворення, фінансових
зв’язків тощо.
Економіко-математичні моделі поділяють на дескриптивні та нормативні.
Дескриптивні моделі відповідають на запитання: як це відбувається чи як це
найімовірніше може розвиватися далі? Іншими словами, вони лише пояснюють
факти, які спостерігалися, чи дають прогноз. Нормативні моделі відповідають
на запитання: як це має бути? Тобто передбачають цілеспрямовану діяльність
[3].
Види математичних моделей можуть класифікуватися й за такими
ознаками: аналітичне та комп’ютерне моделювання.
Зауважимо, що в різних галузях знань, зокрема в економіці, етапи
математичного моделювання набувають специфічних рис. Давайте розглянемо
послідовність і структуру етапів кожного циклу економіко-математичного
моделювання:
1. Розробка економічної проблеми та її якісний та кількісний аналіз.
Головне в цьому – чітко сформулювати сутність проблеми (ціль дослідів),
вірогідність припущення, які приймаються, і ті запитання, на які необхідно
знайти відповідь.
2. Побудова математичних моделей. Це – етап полягає у формалізації
економічної проблеми, тобто вираження її у вигляді деяких математичних
залежностей і відношень (функцій, рівнянь, нерівностей тощо). Спочатку
зазвичай визначається основна конструкція (вид) математичної моделі, а потім
уточняються її деталі (певний перелік особливостей і параметрів, форма
зв’язку).
3. Математичний аналіз моделі. Метою цього етапу є з’ясування загальних
властивостей моделі. Тут часто застосовують математичні прийоми
дослідження. Найважливіший момент - доведення існування рішень у
сформованій моделі (теорема існування). Якщо поталанить довести, що
математична задача не має рішення, то необхідність у наступній роботі за
первісним варіантом моделі відпадає; слід скоригувати чи постановку
економічної задачі, чи модифікувати її математичну формалізацію. В
аналітичному дослідженні моделі можуть постати такі питання, як, наприклад:
чи взагалі є та чи єдине рішення; які змінні (невідомі) можуть входити у
рішення; які будуть співвідношення між ними; в яких межах і залежно від яких
вихідних умов вони змінюються; якими є тенденції цих змін тощо. [4]
4. Підготовка отриманої інформації. До системи інформації висувають
жорсткі вимоги моделювання. Водночас вибір моделей, які пропонуються до
практичного використання обмежені реальними можливостями одержання
інформації. Разом з тим береться до уваги не лише принципова можливість
підготовки інформації (за певний період), але й витрати на підготовку
відповідних інформаційних масивів. Ці витрати не мають бути вищими від
ефекту під час використання додаткового об’єму інформації.
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5. Числові розв’язки. Цей етап включає розробку алгоритмів для числового
розв’язування задачі, складання програм на ЕОМ і безпосереднє проведення
розрахунків.
6. Аналіз отриманих результатів та їх способи використання. Це
завершальний етап циклу, на якому виникає питання про повноту і
правильність результатів економіко-математичного моделювання, та про
способи практичного використання отриманих результатів.
Сучасна провідна наука – математична економіка виникла внаслідок теорії
математичного аналізу математичних моделей. Моделі, які вивчаються в межах
математичної економіки, та які мають справу з виключно ідеалізованими
економічними об’єктами та ситуаціями, часто втрачають безпосередній зв’язок
з економічною реальністю [5].
Можна виокремити щонайменше чотири функції щодо застосування
математичних методів і моделей у вирішенні практичних проблем – це:
- удосконалення системи економічної інформації;
- інтенсифікація і підвищення точності економічних розрахунків;
- поглиблення кількісного аналізу економічних проблем;
- розв’язання принципово нових економічних задач [2].
Також, можна висвітлювати неправильність підходу до побудови моделі і
тим самим зменшувати клас потенційно правильних моделей за допомогою
математичних методів перевірки. Більш того, щоб знайти недоліки постановки
економічної задачі, створеної математичної моделі, її математичного і
інформаційного забезпечення, використовують неформальний аналіз
теоретичних висновків і числових результатів, які одержують за допомогою
моделі, зіставлення їх із знаннями, якими володіємо, і фактами дійсності.
Таким чином, ми довели легкість та ефективність застосування
математичних методів при розв’язанні задач різних рівнів і напрямків
економічного розвитку. Це дозволяє продуктивно використати досвід, інтуїцію
людини, її здатність розв’язувати задачі, які важко формалізуються.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ І
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Сучасні дослідники використовують математичні методи та моделі
прогнозування в різних галузях, зокрема, і в економіці. Роль математичних
методів та моделей не обмежується проблемою пізнання закономірностей. В
процесі пізнання і в прагненні створити детальний опис процесів дослідження
виникає необхідність будувати все більш складні математичні моделі та
методи, які потребують універсального математичного апарату.
В останні роки вітчизняні науковці все більше уваги приділяють
математичним методам аналізу і програмування. У зв’язку з цим необхідно
згадати про дослідження та праці таких вчених-економістів, як
Н.А. Нікіфорова, Р.М. Павленко, А.М. Костенко, Б.Я. Кузняк, І.В. Науменко,
М.А. Седзюк та ін.
Метою дослідження є характеристика особливостей математичних методів
та моделей аналізу, прогнозування економічних процесів.
Для аналізу основних методів та моделей з’ясуємо їх сутність, яка полягає
в тому, що вони дозволяють з меншими витратами часу і коштів знаходити
кількісне вираження взаємозв’язку між складними соціально-економічними,
технологічними та іншими процесами, опосередкованими в показниках.
У сучасних умовах практично будь-який показник може бути
запланований допомогою економіко-математичного методу. Застосування цієї
групи методів сприяє усуненню суб’єктивізму в плануванні і підвищує
науковий рівень обґрунтованості плану. Однак реалізація цих методів вимагає
точного математичного опису економічної задачі і часто експертної оцінки
отриманих даних. Найбільш поширені в сучасних умовах є такі методи:
- метод теорії ймовірності - це математичний метод, що вивчає
закономірності випадкових подій, які спостерігаються при багатократному
повторенні досліду і включає в себе: метод кореляції, регресії та теорії ігор; [2]
- метод математичного програмування – це основний засіб вирішення задач
оптимізації виробничо-господарської діяльності. Цей метод є засобом планових
розрахунків, і вони дозволяють оцінювати напруженість планових завдань,
дефіцитність результатів, визначати лімітуючі види сировини, групи
устаткування; [3]
- метод імітації (метод Монте-Карло) – це метод для приблизного
відтворення реальних явищ. Він об’єднує аналіз чутливості (сприйнятливості) і
аналіз розподілу ймовірностей вхідних змінних. Цей метод дає змогу
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побудувати модель, мінімізуючи дані, а також максимізувати значення даних,
які використовуються в моделі; [5]
- метод графів – це математичний метод, що дає змогу формалізувати
взаємозв’язки між різноманітними видами інформації, організувати абстрактне
їх представлення. Графом називається сукупність точок (вершин) і ліній
(ребер), що їх з’єднують. [4]
Крім математичних методів аналізу і прогнозування в економіці досить
часто застосовуються математичні моделі. Під математичною моделлю
розуміють сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, логічних
умов, операторів тощо), які визначають характеристики станів системи залежно
від її параметрів, зовнішніх умов (вхідних сигналів, впливів), початкових умов
та часу. Загалом за визначенням В.М. Глушкова математична модель – це
множина символічних математичних об’єктів і співвідношень між ними. За
М.М. Амосовим, математична модель – це система, що відображає іншу
систему.
Основними математичними моделями аналізу на прогнозування є:
- модель Мальтуса – це закон про пропорційну залежність між швидкістю
росту і розміром популяції;
- система хижак-жертва (Вольтера-Лотки) – це система, яка показує
залежність між чисельністю хижаків та жертв;
- модель оптимальної поведінки покупця – це модель, яка виражає вибір
покупця між множиною продуктів при обмеженому бюджеті [6].
Підводячи підсумок всього вище зазначеного можна стверджувати, що
математичні методи і моделі посідають важливе місце майже у всіх
економічних процесах та дозволяють оптимізувати їх дослідження.
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Секція №2
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Бамберг Д. Р.
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
науковий керівник – Кузьміна О. М., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ОФІСУ
Нині існує безліч програмних продуктів, що забезпечують інформаційні
технології автоматизації офісу. До загальних технологій відносять: текстові та
табличні процесори, системи керування базами даних, електронну пошту,
електронний календар, комп’ютерні конференції, системи автоматичної
конвертації документів в електронний вигляд. До функціональних призначень:
створення й обробка текстових документів, численні операції над даними,
представленими в табличній формі, створення й підтримку в актуальному стані
баз даних, що містять різні відомості про систему керування й виробничу
діяльність фірми, зберігання й відправку повідомлення партнерам по мережі.
До спеціалізованих програм управлінської діяльності: ведення документів,
контроль за виконанням наказів, управління проектами, тощо. До можливостей
електронного офісу можна віднести: планування подій і фіксація їх результатів
(зустрічей, дзвінків тощо), оперативне планування і контроль виконання робіт у
проекті, контроль за виконанням завдань і доручень, єдине сховище завдань і
поточних справ співробітників, документів, управління правами доступу до
завдань та файлів, можливість спільної роботи з даними, ефективну систему
пошуку документів як за їх властивостями, так і за змістом, автоматизацію
основних процесів документообігу, таких як реєстрація, розгляд, узгодження
документів та виконання завдань, ведення ділової документації, надання звітів,
ведення бази клієнтів і контактних осіб, організація ефективної взаємодії
компанії з клієнтами, організація спільної роботи підрозділів компанії.
Інтегрований комплекс програм, який задовольняє професійні вимоги
агронома, дозволяє проаналізувати процес виробництва, автоматично
підготувати відповідну документацію, скласти виробничі, агротехнологічні
плани, маючи при цьому базу даних полів, сівозмін, сільськогосподарських
заходів, історії полів, структур, провести розрахунки використання матеріалів,
техніки і робочої сили.
Розглянемо набір рішень, що надає інтегрована система "АГРАР-ОФИС" комп’ютерна програма, що розроблена німецькими фахівцями. Приклад
інтерфейсу вікна програми наведено на рис. 1. Програма "АГРАР-ОФИС"
складається з набору модулів: "Польовий журнал", "ГИС-Електронні карти
полів"," Точне землеробство і агрохімічне обстеження ґрунтів ".
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Модуль "Польовий журнал" дозволяє вести облік і аналіз усіх витрат, є
прекрасною підтримкою при організації виробництва, включає в себе повну
документацію по рослинництву, що дозволяє проводити аналіз галузі і на його
основі приймати рішення. Він дає можливість планувати і аналізувати будь-які
заходи на ріллі і лугах, проводити розрахунок балансу поживних речовин,
автоматично створювати технологічні карти, розраховувати використані
ресурси – фінансові і людські, вести історію полів.

Рисунок 1 – Програма "Agrar-Office AgroWm". Структура посівних площ

Рисунок 2 – Програма "Agrar-Office AgroWm". Використання електронних
таблиць для порівняння полів.
Модуль "ГІС-Електронні карти полів" дозволяє графічно обробляти дані
підприємства, дає можливість проаналізувати всі його площі, поділити або
об’єднати ділянки, підготувати і розрахувати електронні карти полів
господарства. Це означає, що фахівець бачить дійсне розташування кожного
поля. Крім того, з’являється можливість планування добрив, вартість яких
постійно підвищується. Програма дозволяє оптимально використовувати цей
засіб виробництва: добрива будуть застосовуватися в тих місцях поля, де
найбільш затребувані і принесуть відповідну віддачу.
Модуль "Точне землеробство і агрохімічне обстеження ґрунтів" дає
можливість розраховувати норми і складати карти для локального внесення
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добрив і засобів захисту рослин, обробляти карти врожайності, аерофотознімки
і супутникові фотографії, складати карти вмісту поживних речовин,
врожайності та інші, проводити розрахунок норм внесення добрива для
поточного року та наступних років, передавати дані на бортові комп’ютери
різних виробників. Метою точного землеробства є зниження витрат,
підвищення врожайності, екологічності, якості продукції, а також можливість
забезпечити безпеку продукції за допомогою документування.
Отже, офісна програма "АГРАР-ОФИС" дає можливість автоматизувати та
оптимізувати роботу аграрного підприємства.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогоднішній день інформаційні технології є невід’ємною частиною
нашого життя. Їх основу становить програмне забезпечення, яке проникло в усі
сфери людського життя.
Однією з актуальних проблем для українських компаній сьогодні є
підвищення ефективності бізнесу за допомогою впровадження сучасних
методів управління, заснованих на інформаційних технологіях. Як показує
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світовий досвід, грамотне застосування інформаційних технологій сприяє
підвищенню керованості бізнесу, росту продуктивності, зниженню витрат і
підвищує вартість компанії.
Дослідженнями побудови інформаційних систем обліку, аналізу, аудиту,
займались: Івахненкова С.В., Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І.,
Плескач В.Л. та ін. Значний внесок в розвиток та поширення програмного
забезпечення з відкритим кодом внесли Річард Столмен, Лінус Торвальдс, Оуен
Ле Бланк, Марк Шаттлворт, К.Вонг, Ф. Сайо [1].
Впровадження інформаційних систем і технологій в систему сучасного
підприємства є незамінною протягом останніх років. Останнім часом витрати
на інформаційні технології великих компаній світу є дуже значними, це змушує
шукати рішення, що надають можливість заощадити під час купівлі
обладнання, а вже купівля ліцензійного програмного забезпечення є достатньо
масштабною проблемою. Тим більше зараз, коли є можливість вирішувати
підприємницькі задачі виключно на базі вільно поширюваного програмного
забезпечення. Дана тема є доволі актуальною в наш час, адже грамотне
використання вільного програмного забезпечення сприяє підвищенню
керованості бізнесу, росту продуктивності, зниженню витрат на підприємстві.
Найбільш очевидним способом розв’язання даної проблеми є використання
безкоштовного і вільно поширюваного програмного забезпечення.
Мета даної роботи полягає в тому, щоб з’ясувати можливості
впровадження інформаційних систем і технологій в систему сучасного
підприємства, розглянути можливості та переваги вільного програмного
забезпечення для організації роботи на підприємстві.
Питання переходу на вільне програмне забезпечення в останній час усе
частіше виникає у різних колах користувачів. А з урахуванням посилення
контролю за ліцензійним використанням програмного забезпечення завдання
переходу на програмне забезпечення, яке не потребує істотних вкладень і
володіє достатньою функціональністю, стає все більш актуальним.
Термін вільне програмне забезпечення ввів Річард Столмен [2], засновник
проекту GNU. Вільними називаються програми, автор яких опублікував їх у
супроводі так званої «вільної ліцензії», що дозволяє:
1. користуватися програмою для будь-яких цілей і на необмеженій
кількості комп’ютерів або місць в мережі;
2. безперешкодно отримувати доступ до її вихідних кодів;
3. виготовляти необмежену кількість додаткових її примірників;
4. модифікувати її як для власного користування, так і для поширення на
тих же умовах [2].
На сьогоднішній день працівники мають десятки або навіть сотні вільних
програм, які допоможуть їм у вирішенні окремих задач, розрахунків,
управління, зокрема [1].
Так, наприклад, замість ОС Windows можна використовувати Linux.
Переваги використання Linux:
1. Економічна вигідність. Linux поширюється безкоштовно під відкритою
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ліцензійною згодою. Це дозволяє значно скоротити витрати на забезпечення
великого підприємства комп’ютерами.
2. Безпечність. Комп’ютерні віруси – лихо персональних комп’ютерів. Це
знають всі, але це не зовсім так. Було б правильно написати "лихо
персональних комп’ютерів, що працюють під управлінням Windows". З Linux,
ви зможете забути і про комп’ютерні віруси і - що важливо - про антивірусні
програми, а це також значна економія коштів.
3. Надійність. Linux, як і інші ЮНІКСи, характеризується високою
надійністю. Той, хто коли-небудь після збою в роботі операційної системи
назавжди втрачав важливу інформацію, знає наскільки цінна ця
характеристика. Фірми які займаються поширенням ОС Linux надають технічну
підтримку зареєстрованим користувачам. Також можна оплатити супровід
системи протягом періоду часу, але доповнення та поновлення до дистрибутиву
можна отримати виключно всім бажаючим без обмежень, достатньо звернутися
на сайт виробника [3].
Замість офісного пакета Microsoft Office можна комфортно
використовувати Open Office, який дозволить не тільки зберегти сумісність
форматом даних Microsoft Office, а і використовувати даний функціонал під
операційною системою як Windows, так і Linux. Open Office.org є одним з
найвідоміших додатків серед програм з відкритим вихідним кодом. Про це
свідчить велика кількість відгалужень [1].
Складові:
− Writer — текстовий процесор;
− Calc — електронні таблиці;
− Impress — система презентацій;
− Draw — векторний графічний редактор;
− Base — програма для роботи з базами даних;
− Записувач макросів;
− Math — редактор математичних формул;
− Quickstarter — забезпечення швидкого запуску шляхом попереднього
завантаження [3].
Для адміністрування можна використовувати програму open SIS, яка включає
демографічні дані робітників, контактну інформацію, медичні картки і т. д.
Для полегшення своєї роботи працівники можуть використовувати додатки
програм, з відкритим вихідним кодом, для вирішення окремих задач,
управління,зокрема:
− проведення статистичного аналізу даних в пакетах PSPP чи Open Stat2;
− складання програм вирощування, технологічних карт за допомогою
програм управління проектами Open Proj або Gantt Project;
− управління фінансами, обліковими записами та інвестиціями за
допомогою Gnu Cash;
− роботи в глобальних мережах в браузерах Mozilla, Firefox чи Chromium;
− формування розсилок в поштових агентах Evolution чи Thunderbird;
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− підготовки рисунків для презентаційних матеріалів в графічних
редакторах Cine Paint або Ruby Magick та ін [1].
Перерахована лише невелика частина існуючого вільного програмного
забезпечення, що може використовуватися на підприємстві. Разом з тим можна
зробити висновок, що наявного на сьогодні вільного програмного забезпечення
цілком достатньо для забезпечення гарної роботи працівників на
підприємствах.
Отже, можна стверджувати, що вільне програмне забезпечення доречно
використовувати для розв’язання окремих управлінських задач щоб уникнути
витрат на рідко застосовуване не профільне ПЗ. Так, стануть у нагоді офісні
пакети Open Office чи Libre Office, браузери Mozilla, Firefox чи Chromium,
програми для управління проектами Open Proj або Gantt Project, пакети
статистичного аналізу PSPP чи Open Stat2 та інші
Підводячи підсумки можна виділити 4 переваги використання вільного
програмного забезпечення: усунення залежності від одного постачальника
програмного забезпечення, зменшення витрат на інформатизацію, безпека,
прозорість (доступ до вихідного програмного коду).
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
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 процес управління
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підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а отже
здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому середовищі, що
постійно змінюється та формується під впливом різноманітних факторів [1].
Здатність мобілізувати і максимально використати досягнення
інформаційних технологій набула вирішального значення. Для досягнення
успіху в новому інформаційному середовищі потрібні нові можливості.
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.
Реінжиніринг бізнес-процесів або реінжиніринг корпорації на основі бізнес
процесів – це загальноприйнятий нині революційний спосіб організаційної
перебудови.
Реінжиніринг є фундаментальним переосмисленням і радикальним
перепроектуванням бізнес-процесів для досягнення вагомих покращень у таких
ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати,
якість, рівень обслуговування та оперативність. Вважається, що це визначення,
запропоноване М.Хаммером та Дж.Чампі, досить точно відображає сутність
цього явища.
Необхідність оптимізації бізнес-процесів, використовуючи інформаційні
технології, вкрай бажана, але при цьому слід пам’ятати, що будь-яка система
автоматизації є тільки інструментом ефективного керування і ефективно буде
працювати тільки в тих умовах, для яких вона створювалася.
Під час впровадження інформаційних систем на сучасних підприємствах
необхідно побудувати певний алгоритм, за допомогою якого можна поетапно
розписати процес впровадження. Інформаційні технології є важливим етапом
на шляху до досягнення конкурентних переваг, які дозволяють:
− швидко, якісно і надійно виконувати отримання, облік, зберігання і
обробку інформації;
− значно скоротити управлінський персонал підприємства, який
займається роботою по збору, обліку, зберіганню і обробці інформації;
− забезпечити у потрібні терміни керівництво і управлінсько-технічний
персонал підприємства якісною інформацією;
− своєчасно і якісно вести аналіз і прогнозування господарської діяльності
підприємства;
− швидко і якісно приймати рішення по усіх питаннях управління
підприємством.
Звісно, ефективна інформатизація значно підвищує керованість процесами
соціально-економічного розвитку підприємства, призводить до поліпшення
якості і рівня прийнятих управлінських рішень, оперативності інформаційних
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процесів і послуг, які, у свою чергу, призводять до поліпшення соціальноекономічних, науково-технічних, культурних та інших показників життя [2].
Однак потужна комп’ютеризація діяльності підприємства не здатна
вирішити всі проблеми. Більшість вітчизняних підприємств вкладають
фінансові
ресурси
в
нераціональну
автоматизацію
організаційнотехнологічного процесу замість використання інформаційних технологій для
зміни характеру самого бізнес-процесу на базі удосконалення організації
інформаційних потоків
Визначальними мотивами впровадження є бажання оптимізувати облік і
контроль на підприємстві, зменшити витрати, оптимізувати управління при
територіальному розподілі компанії, забезпечити прозорість для інвесторів,
збільшити частку ринку. У той же час зростання автоматизації управління на
середніх підприємствах значною мірою стримується такими чинниками, як
складність розрахунку реальної вигоди від впровадження, відсутність
упевненості в досягненні необхідних результатів, оскільки оцінка результату
від впровадження інформаційних технологій набагато складніша, ніж просте
зіставлення бажань, витрат і можливостей компанії. Це пов’язано з
опосередкованим впливом інформаційних технологій на результати діяльності
підприємства, тобто на прибутковість, рентабельність, рівень витрат та ін. [3].
Ці об’єктивні фактори значною мірою ускладнюють ухвалення рішення як
про впровадження інформаційних технологій управління в цілому, так і про те,
який варіант ІТ-рішення обрати.
Розвиток більшості підприємств вимагає реалізації кліентоорієнтованої
стратегії, оскільки збільшення ефективності діяльності підприємств значною
мірою залежить від зростання клієнтської бази, збільшення лояльності
існуючих клієнтів і, як наслідок, збільшення частки послуг, що робляться на
ринку [4].
Отже, можна зробити висновок, що у нинішніх умовах функціонування
реалізація принципів реінжинірингу бізнес-процесів мало ефективна без
використання
інформаційних
технологій
управління.
Використання
інформаційних технологій відноситься до найбільш суперечливим внутрішньо
фірмових проблем. Таким чином, реалізація проектів реінжинірингу бізнеспроцесів при використанні інформаційних технологій управління забезпечує
здобуття таких основних переваг:
− долаються проблеми неузгодженості між цілями діяльності різних
функціональних підрозділів;
− працівники стають більш самостійні в прийнятті рішень, можуть
обирати свої варіанти вирішення поставлених задач;
− змінюються вимоги до підготовки працівників, ціниться безперервна
професійна освіта;
− змінюються критерії оцінки ефективності робота та її оплати;
відбудеться зміна критеріїв кар’єрного зростання, працівники будуть ефективно
виконувати роботу для досягнення поставленого результату;
− відбудеться скорочення значної кількості рівнів управління;
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− керівництво наблизиться до безпосереднього контакту з виконавцями та

споживачами.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль виконує
інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток
інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору,
обробки і передачі величезних об’ємів інформації, перетворенням інформації у
товар, як правило, значної вартості.
Проблеми формування і використання інформаційних технологій в
управлінні підприємством розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних
економістів, зокрема І. О. Белебехи, Ф. Ф. Бутинця, Р. Ван дер Віла,
І. І. Каракоза, А. Н. Кашаєва, Т. М. Ковальчук, М. С. Пушкаря, О. Х. Румак,
П. Т. Саблука, В. К. Савчука, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та інших учених.
Водночас багато питань залишаються нерозкритими і потребують поглибленої
розробки теоретичних і методологічних аспектів щодо впровадження
ефективного інформаційного забезпечення менеджменту підприємства.
Метою статті є дослідження основних напрямів використання
інформаційних технологій для організації ефективної системи менеджменту
підприємства.
Під інформаційними технологіями (ІТ) слід розуміти комплекс
взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають
методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням
інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і
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виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також зв’язані з усім цим
соціальні, економічні та культурні проблеми.
На сьогодні інформаційні технології займають велике місце в нашому
житті. Застосування ІТ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно
робоче місце, обладнане комп’ютером, було великою рідкістю. Інформаційні
технології дали нові можливості для роботи і відпочинку, багато в чому
полегшили працю і просто життя кожної сучасної людини [1].
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.
Основні функції сучасних інформаційних технологій управління
підприємствами – пошук, збір, обробка, зберігання необхідних даних,
вироблення нової інформації, вирішення тих чи інших оптимізаційних 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 [3].
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.
Поряд або в складі перерахованих вище систем у практиці діяльності
підприємств використовуються деякі спеціальні системи.
1. Системи управління логістичними ланцюжками SCM (Supply Chain
Management).
2. Системи планування матеріальних потоків MRP (Material Requirements
Planning).
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3. Системи управління людським фактором HRM (Human Resources
Management) [2].
Сучасні інформаційні технології мають істотну особливість. Інформаційні
технології стають своєрідним каталізатором поширення передового
управлінського досвіду і сучасних технологій менеджменту. При цьому вони
оптимізують бізнес-процеси у відповідності з останніми досягненнями теорії та
практики менеджменту.
Головний результат, який отримує замовник, – ефективна система
управління підприємством, заснована на мережних комп’ютерних технологіях.
За рахунок оптимізації бізнес-процесів, механізмів підтримки прийняття
управлінських рішень вдається отримати додаткові ресурси для розвитку і
серйозні конкурентні переваги.
Основною проблемою при виборі інформаційних технологій управління є
складність проекції їх можливостей на результат, що буде досягнутий після
впровадження обраної інформаційної технології.
Розв’язання проблеми полягає в розробці критеріїв, що дозволяють
максимальною мірою співвіднести можливості даних варіантів інформаційних
технологій управління і бажані результаті від впровадження. Для середніх
підприємств алгоритм вирішення проблеми вибору інформаційних технологій
управління можна подати у вигляді схеми (рис. 1).
Проблеми вибору ІТ управління на
підприємствах

Критерії вибору ІТ
Аналіз ІТ на базі вибору критеріїв

Вибір ІТ управління

Оцінка результатів впровадження ІТ управління на підприємствах

Покращення показників з позиції
клієнтоорієнтованості підприємства

Покращення фінансово-економічних
показників підприємства

Рисунок 1  Алгоритм вирішення проблеми вибору інформаційних
технологій управління на підприємствах [1]
86

Згідно з цією схемою для вирішення проблеми вибору інформаційних
технологій управління, призначених для середніх підприємств, мають бути
вироблені критерії, які дозволять, зважаючи на специфіку діяльності
підприємств, співвіднести вимоги підприємства, що пред’являються до
інформаційних технологій, з даними їх варіантами.
Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що створення
дієвої інноваційної системи управління підприємством можливо тільки при
комплексному підході. Завдяки впровадженню в життя розробленого алгоритму
вирішення проблем вибору інформаційних технологій управління на
підприємствах можливим є вибір технологій управління і оцінка
результативності впливу ІТ-систем на діяльність підприємства.
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підприємством / М. П. Денисенко, І. В. Колосся // Економіка та держава. –
2010. – № 7. – С. 19-25.
3. Самуйлов К. Е. Основы формальных методов описания бизнеспроцессов: учеб. пособ. / К. Е. Самуйлов, А. В. Чукарин, С. Ю. Быков. – М. :
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
«Електронна нервова система дозволить вести бізнес зі швидкістю думки,
а це і є ключ до успіху в ХХІ ст.» - Білл Гейтс. Не можна не погодитися із цим
твердженням, адже ефективна інформаційна система оптимізує діяльність та
спрощує управління підприємством. Вона включає такі функції: планування,
управління та аналіз. Всі види інформації, що необхідна для управління,
складають інформаційну систему. Система управління і система інформації на
будь-якому рівні управління взаємопов’язані та взаємозалежні. Управління без
інформації неможливе.
Отож, інформаційні технології (IT) – це система методів і засобів реалізації
операцій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і
захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного
забезпечення, використання засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також
способів, за допомогою яких інформація надається тим, хто її потребує.
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Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій,
програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів сьогодні не
просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на
ринку в майбутньому. Управління пов’язане з обміном інформацією між
компонентами системи. В процесі управління одержують відомості про стан
системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягнення) заданої мети
з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських
рішень[1]. Стратегічна мета інформаційних технологій - сприяти управлінню,
реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати
конкурентні переваги. Виконання цього завдання вимагає побудови
інформаційно-технологічних систем, які мають наступні атрибути:
а) максимальна доступність – кожна людина може дістати доступ до IT
ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця;
б) будь-який інформаційний об’єкт повинен бути доступний одночасно
багатьом;
в) маневреність прикладних програм – необхідний перехід до мережевої
архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі ГГ-відділів.
Від вдосконалення інформаційного забезпечення можливі наступні
позитивні результати:
1) можлива економія витрат за рахунок зниження фонду заробітної плати,
комунальних послуг, вартості програмного забезпечення, витрат на пошту,
витрат на оформлення договорів, витрат на перерозподіл ТМР;
2) усунення можливих витрат в майбутньому, уникнення майбутнього
зростання чисельності персоналу, зменшення вимог до обробки даних,
зниження вартості обслуговування;
3) можливі нематеріальні вигоди від поліпшення якості інформації,
підвищення продуктивності, поліпшення і прискорення обслуговування,
впевненіші рішення, поліпшення контролю, зменшення прострочених платежів,
повне використання програмного забезпечення. Сам термін «інформація»
походить від латинського слова information – роз’яснення, інформування,
виклад.
В процесі управління постійно відбувається обмін інформацією. Причому
напрям переміщення інформації може бути як вертикальним (від керівника до
підлеглих або від підлеглих до керівника), так і горизонтальним (між
начальниками підрозділів, підлеглими одного рівня). В якості джерела
інформації може бути рівень цін на ринку, розмір прибутку в минулому
кварталі або розпорядження керівника. Професійно розроблена комп’ютерна
інформаційна система істотно полегшує роботу бухгалтерії, керівників та
інших працівників, дозволяє вести оперативний облік швидко і точно, надає
широкі можливості для аналізу, автоматизувавши облікові операції, позбавляє
від величезної кількості зайвого паперу, дозволяє уникнути безліч людських
помилок, що приводять до фактичної втрати контролю над фінансовим станом
готельного комплексу, не дозволяючи керівникам приймати своєчасні та
правильні рішення [2].
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Використовуючи інформаційні технології, підприємство має можливість
збільшити свою конкурентоспроможність.
Підприємство, що виготовляє продукцію для споживачів або надає їм
послуги, у нинішніх умовах має функціонувати у режимі реального часу, що
можливо тільки при широкому використанні інформаційних технологій і
систем у його бізнес-процесах. У режимі реального часу необхідно проглядати
корпоративні плани і події, ключову інформацію щодо критичних процесів, у
тому числі за витратами й ефективністю, тобто потрібна аналітика за
специфічними процесами для підтримки прийняття обґрунтованих і швидких
рішень у сфері фінансів, продажу і маркетингу, кадрів, операцій, закупівель, що
дійсно можливе тільки при застосуванні новітніх інформаційних технологій.
Список використаних джерел:
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С. 220-224.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Кожне сучасне підприємство постійно займається поліпшенням своєї
діяльності. Підхід до управління організацією як до управління функціонально
розподіленими відділами в даний час не є ефективним. Сьогодні підприємствам
необхідні перехід на сучасну процесно-орієнтовану систему управління і
комплексне застосування передових методів і програмних продуктів для
управління бізнес-процесами. Моделювання бізнес-процесів дає можливість
проаналізувати і вдосконалити діяльність підприємства в цілому та на окремих
робочих місцях, його взаємодію з зовнішніми організаціями, замовниками та
постачальниками.
Питанням дослідження сучасних технологій розробки та моделювання
бізнес-процесів присвячено значну кількість публікацій зарубіжних авторів,
серед яких необхідно відзначити роботи І. В. Артамонова, Т. Давенпорта,
С. В. Маклакова, Н. П. Ніколенко, В. В. Репіна, М. Хаммера, Д. Чампі,
В. Г. Єліферова, Є. Г. Ойхмана та ін. Серед вітчизняних науковців, які активно
розвивають зазначені напрямки дослідження, слід назвати О. Подоляка,
Т. Решетняк, В. Федоренко, О. Солодка, І. Сало, І. Шило та ін.
Метою дослідження є визначення принципів технології побудови бізнеспроцесів та аналіз сучасних систем їх моделювання.
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Бізнес-процесом підприємства є комплекс, що містить різні заходи,
процедури, операції, дії, що повторюються регулярно і ведуть до певних
результатів. При виконанні бізнес-процесу завжди застосовуються різні
ресурси: трудові (кадрові), сировинні, інформаційні, фінансові, технічні і т.д. За
допомогою моделювання бізнес-процесів можна провести аналіз: діяльності
підприємства в цілому, взаємодії з іншими підприємствами і організаціями,
роботи з покупцями і постачальниками, зрозуміти організацію роботи на
кожному окремому робочому місці [2]. Існує чимало інструментів для
моделювання бізнес-процесів. В даній роботі ми розглянемо такі популярні
CASE-засоби, як: ARIS Express та ELMA BPM.
ARIS Express – це безкоштовний інструмент для моделювання бізнеспроцесів, що належить до сімейства засобів моделювання ARIS (ARchitecture of
Integrated Information Systems) компанії IDS Scheer (в даний час є частиною
фірми Software AG) [1].
ARIS Express підтримує загальноприйняті стандартні нотації для опису
процесів і деяких інших предметних областей, таких як оргструктура,
інформаційні системи і моделі даних (рис. 1).

Рисунок 1 – Підтримувані інструментом ARIS Express типи моделей
Кожен з підтримуваних в ARIS Express типів моделей може містити
певний набір типів об’єктів, що є найбільш поширеними при створенні моделей
даного типу. Також можна змінювати відповідно до корпоративних вимог
зовнішній вигляд моделі, колір, розташування атрибутів моделей і об’єктів, тип
шрифту (рис. 2).
Зображення моделей можна зберігати в файлах форматів EMF і PDF, а
додаткові відомості про об’єкти моделі – у звітах в форматах RTF і PDF. Щоб
уникнути несанкціонованого доступу до моделей їх можна захистити паролями.
Також, що важливо, створені в ARIS Express моделі можна переносити в
бази даних, керовані корпоративними інструментами сімейства продуктів
ARIS, які підтримують імпорт створених в ARIS Express файлів формату adf
(ARIS data file) [3]. Це означає, що компанії, які використовують ARIS Express і
досягли певного обсягу моделювання, можуть перейти на корпоративні
90

інструменти того ж виробника без додаткових витрат на перенесення вже
створених моделей в бази даних нових інструментів. Іншими словами, рішення
по опису бізнес-процесів, засноване на ARIS Express, цілком масштабоване.

Рисунок 2 – Засоби управління зовнішнім виглядом моделей і об’єктів
ELMA BPM – розробка російської компанії ELMA. Моделювання бізнеспроцесів у цій системі здійснюється в спеціальному графічному редакторі
«Дизайнер ELMA» в нотації BPMN 2.0 (рис. 3), яка, була цілком переведена на
російську мову саме фахівцями даної компанії і доступна для вільного
скачування на сайті ELMA.

Рисунок 3 – Процес моделювання бізнес-процесів
Після створення графічної моделі, вибору параметрів процесу і визначення
даних, з якими працює бізнес-процес, він публікується на сервері системи і стає
виконуваним у веб-інтерфейсі. Кожен запущений екземпляр бізнес-процесу
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створює користувачам системи картки завдань, в яких вони повинні звітувати
про свою діяльність (рис. 4) [4].

Рисунок 4 – Процес формування завдань
В системі ELMA є засоби інтеграції з основними корпоративними
додатками (SOA, CRM, поштові сервіси, оповіщення на пошту і по sms).
Для російських користувачів плюс системи полягає в тісній інтеграції з
«1С: Підприємство». У системи багата підтримка роботи з веб-сервісами, що
повністю задокументовано розробником. Тому інтегрувати ELMA з будь-якою
зовнішньої системою не складає труднощів. Крім того, є підтримка роботи з
сервісної шиною (ESB) та інтеграція з шинами передачі даних на рівні
моделювання бізнес-процесів (JMS, MSMQ). Портлет ELMA вбудовуються в
корпоративні Портали: SharePoint, Bitrix.
Мінімальная вартість ліцензій і ПО для сервера навічно – близько 2000
USD за 10 користувачів, на 5 – безкоштовно [4]. Впровадження вимагатиме
додаткових коштів при наявності нестандартних процесів, інтеграцій і т.д.
Програма підходить дуже широкому колу компаній, для формалізації наявних
окремих процесів різних рівнів (документообігу, побудові системи роботи з
клієнтами, стратегічному управлінні, мотивації персоналу) і побудови
повноцінної системи автоматизації бізнесу.
На основі наведеного вище, можна зробити висновок, що:
ARIS Express – достатньо непоганий продукт для створення моделей,
проте має певні функціональні обмеження, тому не може конкурувати з таким
повноцінним інструментом, як ELMA, що є справжньою BRM-системою.
Але при цьому ARIS Express безкоштовний і значно перевершує аналогічні
системи такого типу, як Microsoft Visio, в першу чергу в плані зручності
використання, завдяки заготовленим фрагментам діаграм і редактору
SmartDesign.
Повертаючись до ELMA, то в цілому система залишає приємне враження,
в основному завдяки сучасному інтерфейсу і зручній довідці по роботі з
програмою. Мінусом програми є невисока швидкість роботи і якась
«загальмованість» всієї системи в цілому. Вартість програми на 10 робочих
місць (а це мінімум, при якому взагалі має сенс працювати з подібними
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системами) становить близько 2000 USD, що є адекватною ціною за
запропоновану функціональність.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ С# В
ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
У зв’язку з автоматизацією всіх сфер діяльності людини, використання
імітаційного моделювання є перспективним напрямком, який швидко
розвивається. Це зручний інструмент для аналізу господарської діяльності:
наочний, простий для розуміння і перевірки. У різних областях бізнесу і науки
імітаційне моделювання допомагає знайти оптимальні рішення і дає чітке
уявлення про складні системи, при цьому вимагає менших витрат часу і коштів,
з можливістю неодноразового повторення експерименту.
При створенні імітаційної моделі особлива увага приділяється генерації
великої кількості випадкових величин, так як більша частина алгоритмів
моделювання випадкових процесів з довільним законом розподілу базуються
саме на них.
Моделювання випадкових величин може бути виконано на основі
спостережень
за
реальною
системою.
Результати
спостережень
використовуються в моделі або безпосередньо, або через генератори
випадкових чисел.
Зазначимо, що перші генератори випадкових величин були розроблені
фірмою Intel в 1999 році та мали назву Firmware Hub. Суть методу генерації
полягала в реєстрації теплового шуму резисторів з подальшим посиленням і
використанням в якості керуючого сигналу осцилятора, який регулярно змінює
своє значення на інтервалі [0, 1] [1] .
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Стандартним підходом до генерування випадкових чисел на
загальновживаному рівні є використання засобів програмного продукту MS
Excel. Це можна здійснити двома способами: за допомогою вбудованих
функцій СЛЧИС() та СЛУЧМЕЖДУ(); шляхом використання інструменту
«Генератор випадкових чисел» надбудови «Аналіз даних».
Також достатньо цікавим засобом імітаційного моделювання є
використання алгоритмічних мов загального призначення. Розглянемо основні
засади такого підходу на прикладі вирішення економічної задачі (наведена
нижче) за допомогою засобів мови програмування C#.
Необхідно знайти прибуток від майбутньої діяльності даного
підприємства, якщо відомо наступне: ціна 1-го принтера – 259 грн.; діапазон
витрат на 1 принтер: праці: 37 – 41 грн., на комплектуючі: 90 – 110 грн., на
рекламу: 502000 – 1002000 грн.; середнє значення кількості проданих принтерів
– 17000 шт.; стандартне відхилення кількості проданих принтерів – 3200 шт.
Для генерації випадкових чисел в програмах, написаних мовою
програмування С#, призначений клас Random (рис. 1.).
Псевдовипадкові числа вибираються з однаковою ймовірністю з кінцевого
набору чисел. Обрані числа не є строго випадковими, оскільки для їх вибору
використовується певний математичний алгоритм, проте цього досить для
практичного застосування. Поточна реалізація випадкового класу ґрунтується
на модифікованій версії алгоритму вилучення випадкових чисел Дональда
E. Кнута [3].

Рисунок 1 – Генерація випадкових чисел за допомогою класу Random
При створенні екземпляру класу Random ми не вказуємо початкове
значення, при цьому конструктор використовує системний годинник, щоб його
задати.
Якщо ж вказувати початкове значення та використовувати його для різних
об’єктів, вони отримають ту ж саму послідовність випадкових чисел. Це може
бути корисно для створення набору тестів, який обробляє випадкові значення,
або для відтворення гри, дані якої є похідними від випадкових чисел [4].
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Випадкову величину, рівномірно розподілену між [0, 1] нам дає вбудована
функція .NextDouble(). Щоб отримати рівномірний розподіл на відрізку [a, b],
використовуємо, зрозуміло, .NextDouble() * (b - a) + a.
Для того, щоб згенерувати нормальний розподіл із заданими μ і σ
використаємо центральну граничну теорему. Якщо взяти вибірку об’єму в n
значень з деякої сукупності, розподіленої з параметрами μ та σ, сума значень
сукупності буде асимптотично прямувати до нормального розподілу з
математичним сподіванням nμ та дисперсією nσ2. Якщо використати як основу
рівномірний розподіл в інтервалі [0, 1], то μ=1/2, σ 2=1/12 і з суми n величин
отримаємо величину x, розподілену нормально з математичним сподіванням n/2
та дисперсією n/12. Тобто, якщо взяти n=12, то значення дисперсії складе 1.
Віднімаючи від суми 6, отримаємо математичне сподівання рівне 0, тобто
нормоване нормально розподілене випадкове число визначається за формулою
(1).

Перехід до нормально розподіленої з параметрами μ, σ величини
здійснюється шляхом масштабування нормованого розподілу за формулою 2.

Формули 1 та 2 реалізовані у функціях GetRandomInInterval(double,
double) та NormalRandom(double, double) відповідно, що відображені вище на
рисунку 1.
Генеровані випадкові величини витрат та результатів майбутньої
діяльності підприємства, відповідно до задачі, відображені за допомогою
форми інтерфейсу програмування Windows Forms на рисунку 2.

Рисунок 2 – Генеровані показники діяльності підприємства
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Цей генератор має певні недоліки: по перше, для генерації одного
нормально розподіленого числа потрібно 12 рівномірно розподілених чисел,
що, при необхідності отримання великої кількості нормально розподілених
чисел може привести до перевантаження потоку; по друге, погано генеруються
«хвости» нормального розподілу.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ
УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ
На сьогодні для органів влади та організацій дедалі актуальнішими стають
питання формування та функціонування архівів електронних документів. Варто
очікувати, що найближчими роками електронні архіви перетворяться в серйозні
джерела інформації для прийняття рішень на всіх стадіях управління. Тому
проблеми зберігання електронних інформаційних ресурсів і шляхи їх
подолання набувають ключового значення для організації таких архівів.
У час швидкого розвитку та поширення інформаційних технологій
реалізувати права громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в
архівних документах, можна за рахунок запровадження та використання
електронних архівів.
Електронний архів – це система структурованого зберігання електронних
документів, що забезпечує надійність зберігання, конфіденційність і
розмежування прав доступу, відстеження історії використання документа,
швидкий і зручний пошук [1]. Він має свої особливості відповідно до певного
стандарту, не допускає зміну документа, забороняє видалення документів, крім
деяких строго контрольованих ситуацій. Часто електронні архіви підтримують
щоденну роботу, але в першу чергу призначені для забезпечення зберігання
бізнес-значущих документів.
Такі архіви створюються у кілька етапів:
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1) Обстеження компанії, під час якого утворюється документ, що
відображає поточний стан документообігу.
2) Встановлення та налаштування системи електронного архіву.
3) Наповнення системи: сканування документів, введення інформації в
систему (залпове і поточне введення інформації).
Основними перевагами електронних архівів є:
1) розподіл прав і процедур доступу відповідно до корпоративних
регламентів;
2) реалізація концепції Information Lifecycle Management (ILM), що
дозволяє переносити інформацію з оперативного зберігання у архівне;
3) зв’язок електронного документу з паперовим джерелом, що дозволяє
уникнути доступу до паперових документів.
Найбільш яскраво виражено переваги електронного архіву в роботі
Центрального державного електронного архіву (ЦДЕА) України, який
безпосередньо використовується в управлінській діяльності.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня
2007 року №279-р утворено цю організацію. Вона виконує завдання та функції
держави з управління архівною справою та діловодством, забезпечує облік,
збереженість документів Національного архівного фонду і використання
відомостей, що в них містяться. Крім того, ЦДЕА бере участь у підготовці
нормативно-правової документації, науково-методичних рекомендацій, що
стосуються питань електронного документообігу, нагромадження, зберігання та
використання електронних документів та інформації в них.
ЦДЕА України складається з чотирьох відділів та двох секторів [2]. Кожен
з відділів контролює свою діяльність і бере свою участь в архівації документів.
Відділ формування національного архівного фонду бере участь у реалізації
державної політики у сфері архівної справи і діловодства, координації
діяльності органів місцевого самоврядування, державних органів, організації
комплектування
ЦДЕА
України
документами
та
електронними
інформаційними ресурсами, проведення експертизи цінності електронних
документів.
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації займається
розвитком та експлуатацією, захистом інформації, впровадженням та
супроводом програмно-технічних комплексів, наданням консультаційної
допомоги з питань діяльності державних архівів, участю у розробці науковометодичної роботи з питань впровадження нових технологій.
Відділ забезпечення збереженості та обліку документів бере участь у
реалізації державної політики в сфері архівної справи і веденні обліку і
зберіганні електронних документів та ресурсів, проведенні науково-методичної
роботи з питань обліку, описування, зберігання електронних документів.
Відділ використання інформації документів реалізує державну політику у
сфері архівної справи та діловодства в межах своєї компетенції, створює та
удосконалює довідковий апарат до профільних документів, організовує доступ
до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті,
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готує нормативно-правові акти, науково-методичні документи з питань надання
доступу.
Усі ці відділи співпрацюють між собою та налаштовані на активну
користувацьку роботу. Крім відділів функціонує два сектори: фінансового та
ресурсного забезпечення та управління персоналом. Перший сектор забезпечує
ефективне та економічне використання бюджетних асигнувань, матеріальних та
трудових ресурсів, розробляє на основі чинного законодавства схем посадових
окладів та систем оплати праці, організовує і веде бухгалтерський облік та
звітність, використовує матеріальні і фінансові ресурси відповідно до
затверджених кошторисів, а сектор управління персоналом реалізовує
державну політику з кадрових питань, задовольняє потреби в кваліфікованих
кадрах та їх ефективному використанні, встановлює єдиний порядок
документування управлінської документації.
До складу архівних фондів ЦДЕА України на поточний момент
входять [3]:
− е-ресурси у формі баз даних та веб-сайтів, що створені в діяльності
державних органів, установ, підприємств, організацій, у т.ч., які
перебувають у процесі реорганізації;
− документи особового походження в електронній формі;
− фотодокументи в електронній формі;
− відеодокументи в електронній формі;
− управлінська документація ЦДЕА України.
Насамкінець слід зазначити, що архів електронних документів не є просто
окремим сервером, комп’ютером або місцем для зберігання носіїв інформації.
Це не тільки пошукова система, яка здатна знайти потрібну користувачеві
електронну інформацію. Електронний архів – це, перш за все, технології і
виробничі процеси, що забезпечують весь цикл зберігання документів від
експертизи їхньої цінності до використання в роботі за рахунок забезпечення
збереженості, обліку, опису та розвитку науково-довідкового апарату. У зв’язку
із швидким і значним збільшенням документообігу ЦДЕА України стає
необхідною умовою ефективної роботи установ, підприємств та організацій
різних форм власності та підпорядкованості.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Протягом останнього п’ятдесятиліття інформація стала одним з
найвпливовіших аспектів розвитку багатьох країн, особливо в економічному
плані. Сьогодні у сфері роботи банків практично немає операцій, де не
використовуються комп’ютери та відповідне програмне забезпечення,
встановлене на них, а також різна оргтехніка і доступ в телекомунікаційну
мережу Інтернет. Адже сучасні технології в банках – це поєднання підходів
технічного виду, новітніх способів та реалізаційних засобів, необхідних для
того, щоб удосконалювати функціональні операції та процеси банку, які
забезпечують їх стабільність і залучення додаткових фінансових доходів.
Проблемі розвитку інформаційних технологій в банківському секторі
присвячено чимало праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, таких як
С.І. Левицький, Р.М. Лепа, Ю.А. Коваленко та інших. Проте в більшості
наукових досліджень немає повного переліку інформаційних технологій, які
використовуються банками в сучасних умовах. У той же час невирішеним
залишається питання ролі та значення Інтернет-банкінга у системі
інформаційних технологій, які використовують банківські установи України.
Метою дослідження є дослідження сучасних тенденцій щодо використання
інформаційних технологій у банківському секторі і визначення перспективних
напрямків його розвитку.
Сьогодні найбільш використовуваними стали сервіси інтернет-торгівлі,
інтернет-реклами, банкінг-технологій, інтернет-інвестування, портальних
рішень у сфері державних фінансів. Новітні методи дозволяють розширено
використовувати ринкову економіку, забезпечують цілий ряд переваг для
користувачів, формують конкурентне середовище з підвищеною ефективністю
ринкових механізмів, сприяють транспарентності економічної інформації.
Успішність діяльності кредитної організації на сьогоднішній момент
визначається досконалістю її дистанційного обслуговування [1, c. 35]. Все
більшого поширення серед таких технологій банківських послуг комерційних
банків
отримують
різноманітні
види
дистанційного
банківського
обслуговування (ДБО). Система дистанційного банківського обслуговування є
відносно новим каналом роботи з клієнтом, дозволяє не вдаватися до прямих
контактів між власниками рахунка і співробітниками банку. Подібний спосіб
координації дозволяє економити кошти кредитної організації, скорочує витрати
на утримання персоналу контакт-центрів і філій. Крім того, даний метод
обслуговування економить час клієнта на прямій взаємодії з фізичним
відділенням банку.
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В залежності від обраного каналу зв’язку клієнтом банку прийнято
виділяти наступні види ДБО:
- ПК-банкінг (PC-banking) або система «Клієнт-Банк», яка передбачає
встановлення спеціального програмного забезпечення на персональний
комп’ютер клієнта;
- Інтернет-банкінг (Internet-banking), який передбачає для здійснення
доступу до банківських операцій використання Web-браузера,
встановленого на персональний комп’ютер клієнта;
- Телефонний банкінг (Phone-banking), при якому для управління рахунком
використовуються можливості телефонів з функцією тонального набору
номера та факсу;
- Мобільний банкінг (Mobile-banking), який передбачає обмін інформацією
між клієнтом і банком з використанням або мобільного пристрою
(телефону, планшетного комп’ютера) через SMS-повідомлення, або за
допомогою мобільного інтернету (SMS-banking, WAP-banking, GPRSbanking);
- Банківське обслуговування через банкомати (ATM-banking) і термінали
самообслуговування [2, с. 185].
Інтернет-банкінг являє собою сукупність засобів дистанційного
банківського обслуговування, дозволяє проведення операцій в режимі «онлайн»
в будь-який час і в будь-якому місці шляхом підключення до глобальної мережі
[1, с. 109]. Іншими словами, інтернет-банкінг – це автоматизована форма
операційного залу банку.
Впровадження інтернет-банкінгу в Україні – це, безсумнівно, прогрес у
розвитку банківської сфери, оскільки зв’язок між банком і клієнтом став значно
оперативнішим, а конкуренція між банками збільшилася, що сприяє
вдосконаленню банківського обслуговування.
Онлайн-сервіси провідних кредитних організацій мають ряд схожих
функціональних можливостей. До них можна віднести:
- контроль грошових коштів: у будь-який момент можна перевірити баланс
рахунку та рух коштів;
- оплата різних послуг: мобільний зв’язок, штрафи, супутникове
телебачення, податки (інтернет-банкінг передбачає систему шаблонів
реквізитів для здійснення оплати одних і тих же послуг; також в багатьох
сервісах банків передбачена опція «автоплатіж»: підключивши послугу,
клієнт задає певні параметри, і сервіс автоматично списує кошти,
забезпечуючи нульові витрати часу клієнтів);
- відкриття нових рахунків (вкладів);
- поповнення електронних гаманців, перекази грошей на інші рахунки та
погашення кредитів;
- відсутність абонентської плати за користування сервісом і мінімальні
відсоткові ставки за переказами.
По суті, інтернет-банкінг є можливістю, що надається клієнтам банків,
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використовувати рахунок в будь-якому місці і в будь-який час, маючи при собі
електронний пристрій (ПК, планшет, смартфон) з інтернет-з’єднанням. Інакше
кажучи, інтернет-банкінг – це коммунікація між банком та клієнтами через
систему Інтернет, і по суті додатковий канал обслуговування в банку, за
допомогою якого користувачі послуг дистанційно управляють своїми
поточними та картковими рахунками, відкривають депозити, погашають
кредити, здійснюють платежі та інші операції (рис. 1).

Рисунок 1  Схема здійснення процедури Інтернет-банкінгу [1, с. 112]
Отже, інформаційні системи сьогодні є важливою складовою частиною
технологічного процесу підприємств банківського сектору. Підводячи
підсумок, можна сказати, що інформаційні системи у сфері дистанційного
банківського обслуговування, а саме система Інтернет-банкінг – один з
яскравих прикладів застосування передових технологій, що дозволяють
перевести банківське обслуговування на абсолютно новий якісний рівень. Мова
йде не просто про нову форму надання банківських продуктів і послуг
клієнтам. Це зовсім інший підхід до банківської справи – значно швидше,
надійніше, зручніше і безпечніше.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
В сучасному світі пришвидшене зростання обсягів наявної інформації
висуває вимоги щодо створення комп’ютерних засобів подання, збереження,
систематизації, пошуку та інших методів обробки інформації. У таких умовах
виникає особлива потреба у створенні систем, що узагальнюватимуть та
аналізуватимуть інформацію, зможуть адаптуватися до її змін, вести діалог з
користувачем природною мовою, а також приймати рішення в умовах неповної
та недостовірної інформації. Сучасні експертні системи є складними
програмними комплексами, що допомагають акумулювати знання фахівців у
певних предметних галузях і розповсюджують даний емпіричний досвід для
консультування інших користувачів. У розробці експертних систем важливе
значення належить електронно-обчислювальним машинам, оскільки вони
використовуються з метою опрацювання даних в тих галузях науки і техніки, де
традиційні методи моделювання малопридатні.
Дослідженням експертних систем та їх оболонок займалися такі науковці,
як С. О. Семеріков, О. Л. Сєдих, В. Ф. Ситних, С. О. Субботін,
І. О. Теплицький, Ю. С. Рамський, Н. Р. Балик, І. С. Іваськів, А. В. Фролов.
Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності впровадження
експертних систем, з’ясування переваг експертних систем над традиційними
системами штучного інтелекту.
Оболонка експертної системи – один із інструментальних засобів для
створення експертних систем з різних предметних областей. Ефективність
використання даних оболонок пояснюється тим, що вони мають усі засоби для
створення та нормального функціонування експертної системи. Побудова ЕС на
основі оболонок передбачає створення бази знань. Кожна оболонка
характеризується своїми правилами створення бази знань.
Розрізняють три рівні абстракції оболонок експертних систем: найвищий,
середній та низький. Особливістю оболонок із найвищим рівнем абстракції є їх
візуальний інтерфейс до бази знань та жорстко зафіксовані правила виведення.
З одного боку, це сприяє швидкій побудові експертної системи, а з іншого, –
клас систем, що можуть бути побудовані, звужується. Прикладом таких
візуальних оболонок ЕС є FirstClass та VisualExpert. Середній рівень абстракції
забезпечують оболонки експертних систем, які крім візуального інтерфейсу
мають власні мови для створення баз знань та побудови запитів до них.
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Прикладами оболонок ЕС середнього рівня абстракції є CLIPS, BESS.
Функціональні та декларативні мови програмування втілюють найнижчий
рівень абстракції: Lisp, Prolog, Scheme [1, с. 31].
Серед великої кількості наявних оболонок ЕС однією з найбільш відомих є
оболонка CLIPS, що була створена в Центрі космічних досліджень NASA у
1984 році. Дана оболонка має широку інсталяційну базу, характеризується від
інших швидкодією та відкритістю, проте, якщо користувач не знає англійську
мову, зручність оболонки CLIPS обмежується неможливістю подання фактів та
правил рідною мовою.
Оболонка CLІPS складається з керованого середовища – експертної
оболонки, що має свій спосіб подання знань, гнучку та потужну мову, а також
допоміжні інструменти. Фундаментальною перевагою CLIPS є те, що її мова і
середовище дають можливість користувачам швидко створювати ефективні,
компактні та легко керовані експертні системи. При створенні ЕС на базі
оболонки CLІPS, користувач використовує наявні інструменти (механізм
управління базою знань, механізм логічного виведення, менеджери різних
об’єктів CLIPS) та конструктори (упорядковані факти, шаблони, правила,
функції, родові функції, класи, модулі, вбудовану мову COOL для об’єктноорієнтованого програмування). Ефективність даної оболонки пояснюється тим,
що Clips реалізує прямий логічний висновок, що забезпечує високий ступінь
прогнозування.
Оболонка для побудови продукційних експертних систем GURU.
Продукційна ЕС – це система, в якій знання експертів представлені у вигляді
правил "якщо - то" (продукційних правил). Продукційні правила є однією з
найбільш поширених форм представлення знань в ЕС [3, c. 267]. Дана форма
представлення знань характеризується такими перевагами:
 природність: людина-експерт у більшості випадків висловлює свої знання в
формі правил;
 модульність: кожне правило є відносно незалежним фрагментом знань, що
допомагає спростити налагодження та модифікацію бази знань;
 прозорість: зручність пояснення процесу виведення рішення.
До головних можливостей оболонки GURU належать наступні:
 побудова та налагодження продукційних ЕС, включаючи базу знань і
допоміжні компоненти;
 управління процесом виведення рішення;
 обробка нечітких та недостовірних знань на основі застосування нечітких
змінних факторів;
 створення і ведення баз даних та електронних таблиць, розробка екранних
форм, графіків;
 можливості обміну даними між ЕС та іншими компонентами (базами даних,
електронними таблицями і т.д.).
В оболонці GURU можливі два основні режими роботи з ЕС: сеанс роботи
(консультація) з існуючою ЕС або побудова ЕС. Вибір режиму роботи
виконується за допомогою меню.
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ACQUIRE – оболонка експертної системи, що являє собою середовище для
розробки та підтримки інтелектуальних прикладних програм. Дана оболонка
містить методологію покрокового подання знань, що дозволяє фахівцям в
проблемній області безпосередньо брати участь в процесі отримання,
структурування та кодування знань [2, c. 16]. Пряма участь фахівця сприяє
покращенню якості, закінченості та точності здобутих знань, знижує час
розробки та експлуатаційні витрати. Особливістю оболонки є структурований
підхід до набуття знань; дана модель заснована на розпізнаванні образів; знання
представлені як об’єкти, продукційні правила і системи правил в табличній
формі; оболонка дозволяє виконувати обробку невизначених якісних знань;
містить засоби виведення і документацію баз знань в середовищі гіпертексту.
C-PRS – оболонка ЕС, що реалізує процедурне подання знань. Це дозволяє
користувачеві виражати і уявити умовні послідовності комплексних дій і
гарантувати їх виконання в реальному часі в середовищі прикладної програми.
Дана оболонка C-PRS використовується в процесі контролю і управління
технологічними процесами. PRS технологія застосовувалася в різних завданнях
і запитах в реальному часі, наприклад, для контролю над декількома
супутниковими системами NASA, в системах диспетчерського управління
мереж електрозв’язку (Телесвязь Австралія), при управлінні рухомими
роботами (SRI, LAAS), в системі контролю над польотами і в системі
виявлення літаків (Grumman).
Отже, оболонка експертної системи є програмним продуктом, що володіє
засобами подання знань для певних предметних областей. Оскільки програмна
оболонка містить модулі трьох основних компонентів: бази знань, бази фактів і
механізму виведення, завдання користувача полягає не в безпосередньому
програмуванні, а в формалізації і введенні знань, фактів і правил їх обробки з
використанням наданих оболонкою можливостей. З огляду на те, що модулі
незалежні від процедур введення/виведення, оболонка може використовуватися
для створення конкретних експертних систем в різних предметних областях.
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ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT EXCEL В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Необхідність використовувати комп’ютерні технологій дедалі більше
впливає на підприємства. Це пов’язано з появою різноманітних програм, які
дозволяють обробляти внутрішню облікову інформацію та генерувати
податкову та статистичну звітність для подання відповідним органам влади.
Дуже актуальними були питання звітності регулюючим органам в електронній
формі – це дозволяє більш ефективно використовувати робочий час бухгалтера.
Одним з варіантів є автоматизація бухгалтерського обліку та зниження вартості
цього процесу та спрощення його для окремих бухгалтерів за допомогою
Microsoft Excel.
Облік в Microsoft Excel – це не просто тимчасове рішення на початку дії
підприємства, а дуже реальна альтернатива для малого бізнесу. Він має деякі
переваги перед спеціалізованими програмами. Для обробки інформації
використовується набір покращених методів: фільтрація даних, сортування,
перевірка, важливі клітинки можуть бути виділені спеціальним заповненням
або додати примітку та багато інших функцій, а також систему "зв’язування
даних", в якій змінюється дані таблиці джерел автоматично призводять до
зміни даних таблиці результатів. Кожна таблиця розміщується на окремому
аркуші, лист називається відповідно до вмісту таблиці або відповідно до
нумерації таблиць [1].
Для початківця індивідуального підприємця або невеликої фірми хорошою
альтернативою бухгалтерським програмам може виявитися використання
стандартних офісних програмних засобів. Далеко не всі замислюються про те,
що в електронних таблицях Excel є всі необхідні для бухгалтерського обліку
кошти і можливості. Деякі можливості, наприклад побудова діаграм, відсутні в
більшості бухгалтерських утиліт. У графічному вигляді інформація
сприймається значно легше, тому застосування подібних засобів може значно
полегшити аналіз результатів роботи фірми. Деяким користувачам можуть
стати в нагоді вбудовані функції для різних фінансових обчислень.
Застосування Excel для бухгалтерського обліку має й іншу важливу перевагу:
користувач може при необхідності самостійно змінювати бланки
бухгалтерської звітності.
При невеликих розмірах суб’єктів господарювання реалізація функцій
обліку та аналізу товарообігу відбувається за допомогою Excel. Для ефективної
роботи в електронних таблицях бухгалтерам не потрібні спеціальні знання,
достатні виявлені навички роботи з офісними інструментами встановлених на
кожному ПК. Функції Excel у формуванні первинних документів, проведення
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фінансових і управлінський облік, проведення аналітичних розрахунки і
підготовка форм звітності в повному обсязі відповідає потребам менеджменту.
Наприклад, із використанням Excel можливо оцінювати товарообіг у
розрізах:
– товарів (які товари надають найбільше доходів тощо);
– покупців (хто входить до покупців, які дають 80% прибутку);
– менеджерів (на яких продавців припадає більша реалізація товарів);
– постачальників (які постачальники формують базові та страхові запаси
товарів) тощо.
Можливості інструментів Microsoft Excel також дозволяють створювати
бухгалтерські документи, такі як Журнал бізнес-транзакцій, Баланс руху,
Головну книгу, Форма № 1 «Баланс» та форма № 2 «Звіт про фінансові
результати».
Дуже трудомісткими є операції розрахунків з постачальниками, з
клієнтами, з працівниками по заробітній платі, операціями з готівкою. За
допомогою Microsoft Excel формують: Платіжне доручення, Реєстр платіжних
доручень, Вхідні та Вихідні касові розпорядження, Реєстр вхідних і вихідних
касових доручень, Касової книги, рахунків-фактур, Рахунки-фактури, Витрат та
Доходів, Розрахунково-платіжна інформація для розрахунків з працівниками
[2].
Але Excel має ряд функціональних обмежень, які не відповідають
поточним вимогам автоматизованої системи обліку. Перш за все, електронні
таблиці несумісні з іншим комп’ютерними програмами для бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту. Бухгалтерам доведеться передати основні дані з
програми, яка обслуговує технологію ідентифікації товару в Excel. Тобто,
бухгалтер виступає посередником у процесі передачі даних на переміщення
товарів з програми, яка виконує первинну реєстрацію фактів економічної
діяльності в електронних таблицях для подальших розрахунків. Також таблиці
не дозволяють повністю реалізувати цей принцип подвійного запису у
перевірці дійсності інформаційного заповнення балансу підприємства.
Отже, Microsoft Excel – це просто тимчасове рішення на початку діяльності
підприємства, використовуючи Excel в автоматизації бухгалтерського обліку,
суб’єкт не можна уникнути фактору суб’єктивності, оскільки успіх реалізації
обліку, аналіз і контроль руху товарів безпосередньо залежить від майстерності,
професіоналізму і порядності бухгалтера, який працює з програмним
продуктом. Застосування таблиць в реалізації процедури обробки даних не
може бути розглянута як ефективний засіб автоматизації обліку.
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АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної ефективності
своєї діяльності. Однак з розвитком підприємств та зростанням масштабу їх
функціонування, збільшується навантаження працівників у частині збору
накопичення та оброблення необхідної інформації. В наш час без комп’ютерної
техніки та програмного забезпечення не може діяти навіть найменше
підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити
ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління –
найважливіші завдання керівника підприємства. У бухгалтерської діяльності це
особливо важливо, що обумовлює необхідність застосування пакетів програм
для бухгалтерського обліку, впровадження яких підвищує оперативність
обробки даних.
Проблема оцінки можливостей та впровадження яких інформаційних
систем бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить актуальною ,
оскільки з їх впровадженням праця стає більш творчою, спрямованою на
організацію та вдосконалення обліку.
Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та
впровадження комп’ютерних інформаційних систем на підприємствах
займалися такі вчення, як: М.Т. Барановський, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,
С.В.Івахненков, Г.Г.Кірейцов, Ю.А.
Кузьмінський,
Ю.І.
Осадчий,
М.Г. Чумаченко. Дані вчені зробили значних внесок в розвиток інформаційних
систем бухгалтерського обліку. Поширення інформаційних технологій в
економіці та, зокрема, у бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні
революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру
управління. В умовах ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом
формування масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська
система охоплює практично весь процес формування, опрацювання й
передавання для потреб управління техніко – економічної інформації [1].
На сьогоднішній день найбільш відомі бухгалтерські програми це «1С
Підприємство», «Парус», «Акцент», «Галактика», «Діасфорт»,
«Інфін»,
«Інфософт», «Омега» та інші. Автоматизація і введення 1С бухгалтерського
обліку на підприємстві є однією з найбільш важливих задач. Ситуація така, що
сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як
внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської
діяльності підприємства з боку держави служить звітність, що повинна
щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації
підприємства. Призначення бухгалтерської програми – максимально полегшити
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працю бухгалтера, позбавивши його від одноманітної роботи і звести
ймовірність помилок до мінімуму.
Бухгалтерська 1С, як і будь – яка інша, має свій власний життєвий цикл –
сукупність стадій та етапів, які вона проходить у своєму розвитку від моменту
прийняття рішення про її обробку чи вдосконалення до моменту припинення її
функціонування. 1С обліку, контролю та аналізу має органічно вливатися в
загальну
систему
управління
підприємством,
характеризуватися
взаємоузгодженістю між комплексами задач і задачами та іншими ІС
підприємства, включати в себе задачі обліку, контролю, аналізу і внутрішнього
аудиту. Бухгалтерські ІТ повинні представляти бухгалтерську інформацію, що
відображає повну картину виробничо-господарської діяльності підприємства.
Успішне використання великою кількістю підприємств нашої держави цих
програм, свідчить про здатність цих систем забезпечити своєчасність і
достовірність облікової інформації для прийняття управлінських рішень
підприємствами та установами. Саме ці характеристики систем обліку є
найважливішими для отримання непрямого економічного ефекту. На жаль,
використання бухгалтерських систем в автономному режимі обмежує
можливості підвищення ефективності управління [2]. Бухгалтерський облік
надає інформаційну модель стану об’єкта управління і найбільш точно
відображає місце його знаходження в багатофазовому просторі станів системи.
Застосування комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно
підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Організація бухгалтерського
обліку в умовах його комп’ютеризації залежить у першу чергу від
реалізованого на відповідних технічних засобах програмного забезпечення .
Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки облікової інформації.
При цьому застосування комп’ютерів змінює зміст та організацію праці
облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки
первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення
регістрів та звітних форм. Облікова праця стає більш творчою, спрямованою на
організацію й удосконалення обліку. Розвиток інформаційних технологій
бухгалтерського обліку за останні роки йде все більш зростаючими темпами.
Отже, можна зробити висновок, що наведений перелік категорій програм
корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного
забезпечення та допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну
програмну систему для бухгалтерії, а це свідчить, що
ефективність
бухгалтерського обліку вища при застосуванні сучасних інформаційних систем
і технологій.
Список використаних джерел :
1. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського
обліку та аудиту / С.В. Івахненков. – К., 2003. – 349 с.
2. Майорів С.І. Інформаційний бізнес: комерційне поширення маркетинг /
С.І. Майорів. – М. : Фінанси і статистика. – К., 2000. – 128 с.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗАСОБАМИ MICROSOFT ACCESS
Однієї з важливих функцій економічної інформатики є організація
зберігання інформації з метою швидкого пошуку необхідних даних.
Інформація, збережена в комп’ютері й об’єднана у взаємозалежну сукупність за
рядом ознак, називається базою даних. Щоб оперувати даними, що складають
базу, необхідна окрема програма. Програми, які управляють зберіганням,
обробкою й пошуком інформації в БД, називаються системами керування
базами даних (СУБД). Бази даних (БД) – це систематизоване сховище
інформації певної предметної області. Система керування базами даних
(СУБД) – це програма, призначена для організації зберігання, обробки й
пошуку інформації в БД. Є велика розмаїтість СУБД. Ці програми постійно
вдосконалюються й обновляються. Найбільш розповсюдженими з них є СУБД:
dBase, FoxBase, FoxPro, Access.Основні можливості СУБД:
− поповнення, розширення та відновлення БД;
− висока надійність зберігання інформації;
− засоби захисту інформації в СУБД;
− виведення повної й достовірної інформації на запити користувача.
Найбільше користується попитом база даних MS Access, яка входить у
склад пакету прикладних програм Microsoft Office. Це повноцінна реляційна
база даних, у якій може працювати як звичайних користувач ПК, що не володіє
основами програмування, так і інженер-програміст. Популярність Access
пояснюється тим, що ця система найбільш проста для засвоєння починаючим
користувачам. Інструментами бази даних Access є таблиці, форми, запити та
звіти. Використовуючи Access, можна:
− додавати нові дані до бази даних, наприклад новий елемент до запасів;
− редагувати наявні дані в базі даних, наприклад змінювати поточне
розташування елемента;
− видаляти відомості, якщо, наприклад, елемент продано або вилучено;
− упорядковувати й переглядати дані різними способами;
− надавати спільний доступ до даних іншим, використовуючи звіти,
повідомлення електронної пошти, інтрамережу чи Інтернет.
Розглянемо детальніше інструмент Microsoft Access «звіти».
Звіт – це об’єкт бази даних, який використовується для відображення та
підсумування даних. Звіти використовуються для розповсюдження або
архівації знімків даних через друк, перетворення на файли формату PDF або
XPS чи експортування в інші формати файлів. Звіт може містити докладну
інформацію про певний запис, зведені дані з багатьох записів або одне та друге
разом. Звіти програми Access також можна використовувати для створення
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поштових етикеток та інших цілей. Основні розділи звіту: заголовк,в ерхній
колонтитул, область даних, нижній колонтитул. Можна сказати, що звіти
дозволяють витягти з бази даних потрібні відомості і представити їх у вигляді,
зручному для сприйняття. Звіт можна відобразити в трьох режимах: у режимі
конструктора, що дозволяє змінити зовнішній вигляд звіту, в режимі макета, що
дозволяє змінити макет звіту, і в режимі попереднього перегляду, де звіт
відображається в тому вигляді, в якому буде надрукований.
Звіт може створюватися за допомогою Майстра звітів або в режимі
Конструктора. Створений Майстром звіт можна доопрацювати в режимі
Конструктора. Конструктор- створення структури звіту вручну, за допомогою
конструктора звітів. Створений звіт можна відобразити на екрані і надрукувати.
Microsoft Access дозволяє переглянути звіт перед друком і встановити
відповідні поля сторінки. При перегляді звіту в режимі однієї повної сторінки
(масштаб 100%) Access відображає звіт так, як він буде виглядати при друку.
Тому можна сказати, що звіти використовуються для відображення інформації і
легко читаються не тільки на екрані комп’ютера, а й, при використанні
принтера, на папері. При друкуванні звіту, як правило, потрібно представити
записи в певному порядку. Наприклад, при друкуванні списку постачальників
необхідно розташувати записи в алфавітному порядку за назвою організації.
Для багатьох звітів потрібно не тільки впорядкувати записи, але й розбити їх на
групи. Група – це набір записів поряд з їх вступними і підсумковими
відомостями, наприклад, із заголовком. Група складається з заголовка групи,
вкладених груп (якщо такі є), докладних записів і приміток. Групування
дозволяє наочно розділити записи та відобразити вступні і підсумкові дані для
кожної з груп. Наприклад, в розглянутому далі звіті продажі групуються за
датою поставки, і розраховується сума продажів за кожен день.
Розглянутий приклад дозволяє зробити висновок, що даний інструмент
може бути використаний у фінансовій звітності.
Список використаних джерел:
1. Економічна інформатика. СУБД Access : опорний конспект лекцій / авт.:
В.А. Барміна, М.О. Цензура. – К. : КНТЕУ, 2013. – 156 с.
2. Довідка з Access [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://support.office.com/uk-ua/access
3. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник
/ Л.М. Дибкова. – 4-те вид. – К. : Академвидав, 2012. – 416 с.
4. Офіційний сайт компанії Microsoft [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://microsoft.com.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Стрімкий розвиток інформатизації суспільства має суттєвий вплив на всі
сторони життя людини. Зміни у технологіях прийняття управлінських рішень
полягають у переведенні інформаційних технологій з кількісного опрацювання
в зону змістовних аспектів управління. Новий напрям у використанні
інформаційних технологій ґрунтується на синтетичному, змістовому аспекті
використання комп’ютерів, втілюючись у системах підтримки прийняття
управлінських рішень.
Теоретичну та методологічну основу дослідження становили праці
вітчизняних та зарубіжних вчених , таких як С.П. Барановська, В.А. Василенко,
В.В. Гришин, С.Я. Зубілевич, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, В.М. Нигера,
О.В. Щербаков та інші. Однак наявність дискусійних питань потребує
подальших досліджень
Метою роботи є аналіз розвитку інформатизації суспільства та змін у
технологіях прийняття управлінських рішень.
Прийняття рішення є вольовим актом, що здійснюється людиною за
результатами обробки інформації. Зміни у технологіях прийняття
управлінських рішень із розвитком інформатизації суспільства пов’язані із
наступними факторами:
- суттєвим збільшенням питомої ваги наукоємних галузей;
- інтелектуалізацією суспільства за рахунок поліпшення доступу до баз
знань;
- поширенням «електронної пошти» й інформаційних мереж зв’язку для
швидкого обміну інформацією тощо;
- підвищенням рівня освіченості суспільства за рахунок персоналізації
навчання, розширення системи самоосвіти тощо;
- зміною характеру і змісту праці (посиленням творчої складової та
збільшенням частки висококваліфікованої праці) [3].
Можна виділити три складові системи автоматизації прийняття
управлінських рішень:
- інформаційна (забезпечення користувача необхідними даними);
- модельна (містить аналітичні дані про зв’язки елементів моделі та власне
моделі з оточенням);
- експертна (дає дані для формування дедуктивного висновку й
експертного аналізу для вибору ефективних варіантів рішення).
Тобто, автоматизація процесу розробки та прийняття управлінського
рішення є комплексним процесом, в якому задіяні людські та матеріальні
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ресурси, програмне і технічне забезпечення, методи і процедури пошуку,
обробки, передачі даних.
Метою створення інформаційних систем є забезпечення інформаційної
підтримки менеджерів при прийнятті ними рішень. Ця підтримка полягає в:
- своєчасному попередженні менеджерів про можливі проблеми в
майбутньому;
- одержанні інформації, яка буде використовуватись при прийнятті рішень;
-автоматичному прийнятті системою дрібних рішень, не потребуючи
втручання менеджера;
- автоматизації рутинних операцій [2].
Створення автоматизованих інформаційних систем на базі сучасних
комп’ютерних технологій приводить до суттєвої зміни та удосконалення
методик збору, опрацювання, зберігання та використання інформації в процесі
розробки управлінських рішень.
Враховуючи, що розробка управлінського рішення завжди включає такі
суб’єктивні елементи, як знання, інтуїцію, здібності тощо, гостро стоїть
проблема забезпечення об’єктивною інформацією суб’єктів управління про
питання, що вирішуються. Це спонукає до пошуку кращих, більш оптимальних
методів організації інформаційно-аналітичної роботи. Передумовами для цього
є звільнення працівників від рутинних операцій, які складають значну частину
дій щодо підготовки управлінських рішень.
Іншою передумовою забезпечення об’єктивності рішень є підготовка за
допомогою більш високих ступенів розвитку комп’ютерних інформаційних
технологій не тільки розрахункових елементів, проектів управлінських рішень,
а й їхньої змістовної основи, варіантів при аналізі оперативної ситуації та
моделювання майбутніх результатів.
Водночас слід зазначити, що інформаційні технології не можуть істотно
допомогти, якщо йдеться про ухвалу досить оригінальних творчих рішень, які
базуються на природних інтелектуальних даних, базою яких є евристика. Тут
їхня роль суто вузько забезпечувальна. Однією з проблем у створенні
автоматизованих інформаційних технологій управлінського призначення є
збільшення кількості учасників підготовки і ухвалення управлінського рішення.
У процесі підготовки управлінських рішень і контролю за їх виконанням в
умовах застосування автоматизованих інформаційних технологій діалог
«людина – людина» замінюється діалогом «людина – машина» чи «людина –
машина – людина». Це приводить до істотного перерозподілу функцій
працівників, підвищує вимогливість до їх професійної підготовки. Частина
функцій, пов’язаних з процесом прийняття управлінських рішень, переходить
до співробітників нових підрозділів. Наприклад, при розв’язанні
формалізованих завдань працівники переходять від безпосереднього виконання
ряду допоміжних операцій на підготовку їх для реалізації на ЕОМ. Але при
цьому також присутній людський фактор. У зв’язку з цим виникає потреба
формування автоматизованих інформаційних технологій для забезпечення
успішного виконання контролюючих функцій допоміжного персоналу [4].
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Необхідно зазначити, що окрім вищезазначених змін у технологіях
прийняття управлінських рішень, пов’язаних із розвитком інформатизації
суспільства потребує уваги процес переведення інформаційних технологій з
кількісного опрацювання в зону змістовних аспектів управління. Новий напрям
у використанні ІСМ ґрунтується на синтетичному, змістовому аспекті використання комп’ютерів, втілюючись у системах підтримки прийняття рішень
(СППР).
Системи підтримки прийняття рішень – це інтерактивні інформаційні
системи, які використовують устаткування, програмне забезпечення, дані, базу
моделей і знання менеджера для підтримки прийняття напівструктурованих і
неструктурованих рішень на всіх етапах в процесі аналітичного моделювання
на основі доступного набору технологій [1].
При використанні зазначеної системи на підприємствах, треба звернути
увагу на наступні особливості:
1) система не замінює і не скасовує судження та оцінки осіб, які
розробляють та приймають управлінське рішення , а лише підтримує їх;
2) система підвищує ефективність генерування альтернативних рішень;
3) система проста в роботі і придатна для використання менеджерами, які
не мають значного досвіду роботи з ЕОМ;
4) система побудована за принципом інтерактивного розв’язання задач;
5) система орієнтована на гнучкість та адаптивність у пристосуванні до
змін середовища або підходів до розв’язання задач;
6) система не нав’язує певний процес прийняття рішення.
Отже, розглянувши зміни у технологіях прийняття управлінських рішень,
можна констатувати, що вони пов’язані із розвитком інформатизації
суспільства. У сучасних умовах процедура розробки управлінського рішення
передбачає автоматизацію достатньо великого обсягу аналітичної роботи
менеджерів, яка дозволяє не тільки істотно скоротити обсяг витрат на
підготовку рішення, але й одержати більш якісну і точну інформацію для
своєчасного і грамотного прийняття управлінського рішення.
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Для
упорядкування
роботи
будь-якої
організації
необхідно
використовувати бази даних. База даних – це організована структура,
призначена для збереження інформації.
Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти
створенню нової організаційної культури в органах влади, зробивши роботу
державних службовців більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні
технології дозволяють державним службовцям працювати не тільки над
виконанням внутрішньо відомчих задач, але і спільними зусиллями вирішувати
більш широкий спектр державних проблем. Інформаційні технології можуть
також виступати як каталізатор, завдяки якому органи влади перейдуть на
новий рівень взаємовідносин з населенням, коли державні службовці будуть
прямо відповідати на запити громадян і ставитися до них як до клієнтів, а не як
до надокучливих відвідувачів [1].
Саме тому ефективність управління підприємствами й організаціями не в
останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного
формування електронних документів, контролю їхнього виконання, а також
продуманої організації їхнього збереження, пошуку і використання.
Під час роботи з базою даних інформація зберігається в таблицях –
тематичних списках, у яких дані впорядковано в записах . По-перше, в таблицях
зберігаються всі дані, які містяться в базі. По-друге, таблиці зберігають
структуру бази (поля, їх типи і властивості). У кожній з таблиць є ключове
поле, дані, в якому повторюватися не можуть [2]. Наприклад, можна створити
таблицю "Контакти", у якій зберігатиметься список імен, адрес електронної
пошти й телефонних номерів, що облегшить роботу працівникові під час
пошуку інформації про людину, яка буде їй потрібна. Наприклад, на рис. 1
наведений список клієнтів фірми, де 1) запис; 2) поле; 3) значення поля.

Рисунок 1 – Приклад списку клієнтів фірми
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Щоб не виникали проблеми, потрібно спочатку спланувати всі таблиці та
вирішити, як вони будуть пов’язані між собою. База даних може складатися з
багатьох таблиць, у кожній із яких зберігаються дані про окремий предмет.
Кожна таблиця може містити багато полів із різними типами даних. Ці дані ми
можемо певним чином зв’язати разом. Для цього створюють зв’язки. Зв’язок –
це логічне поєднання двох таблиць, яке визначає спільні поля для обох із них.
Наприклад, база даних може містити:
− таблицю клієнтів, яка містить імена клієнтів компанії та їхні адреси;
− таблицю товарів, які ви продаєте, включно з цінами та зображеннями для
кожного елемента;
− таблицю замовлень, у якій відстежуються замовлення клієнтів.
Ми можемо пов’язувати таблиці. Припустимо, ми маємо дві таблиці:
"Клієнти" й "Замовлення". У таблиці "Клієнти" кожний запис визначається за
полем первинного ключа (ідентифікатором).
Щоб пов’язати кожне замовлення із клієнтом, додаються до таблиці
"Замовлення" поле зовнішнього ключа, яке відповідає полю ідентифікатора в
таблиці "Клієнти", а потім створюється зв’язок між двома ключами. Під час
додавання запису до таблиці "Замовлення" ми використовували значення
ідентифікатора клієнта з таблиці "Клієнти". Відтак, якщо потрібно переглянути
будь-яку інформацію про замовника, ми використовуємо зв’язок, щоб
визначити, які дані з таблиці "Клієнти" відповідають потрібним записам у
таблиці "Замовлення".
За допомогою запитів полегшується пошук даних і робота з ними. Якщо
база даних побудована правильно, дані, які необхідно представити за
допомогою форми або звіту, зазвичай містять в кількох різних таблицях. Запит
дає змогу отримувати відомості з різних таблиць і збирати їх для відображення
у формі або запиті. Запитом може бути вимога на отримання результатів даних
із бази даних або вимога на виконання дій із даними або те й інше. За
допомогою запиту можна отримати відповідь на просте запитання, виконати
розрахунки, об’єднати дані з різних таблиць або додати, змінити чи видалити
дані з бази даних. Внаслідок такої універсальності існує багато типів запитів,
які можна створювати відповідно до завдання.
Зазвичай, таблиці не використовуються для зберігання таких
обчислюваних значень, як проміжні підсумки, навіть якщо вони
розраховуються на основі даних у межах однієї бази даних, оскільки обчислені
значення можуть застаріти в разі змінення значень, на яких вони базуються.
Наприклад, немає необхідності зберігати в таблицях дані про вік особи,
оскільки це значення потрібно оновлювати щороку. Замість цього зберігається
дата народження цієї особи, а потім використовується запит для обчислення
віку особи.
Нехай, наприклад, є база даних для деяких продуктів, які необхідно
продати. У цій базі даних є таблиця під назвою ‘‘Відомості про замовлення’’, у
якій містяться відомості про товар в таких поля, як ціна кожного продукту та
запити. Для обчислення проміжного підсумку можна скористатися запитом,
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який множить кількість кожного товару на ціну за одиницю цього товару,
множить кількість кожного товару на ціну за одиницю та знижку для цього
товару, а потім віднімає сумарну знижку від підсумкової вартості товару.
Також ми легко можемо подати звіт. Звіти в Access використовуються для
подання підсумкової інформації у вигляді, сформованому користувачем.
Призначення звітів Access:
− дозволяють
задати зовнішній вигляд відображення інформації у
віддрукованому вигляді;
− можна використовувати для аналізу даних і передачі їх в інші організації;
− можна відправити по електронній пошті, опублікувати в Інтернеті.
Зручним є те, що ми можемо створювати звіти, які використовуються, щоб
форматувати, зводити та представляти дані. Звіт зазвичай відповідає на певне
запитання, наприклад "Яку суму отримано від кожного клієнта цього року?"
або "У яких містах розташовані наші клієнти?". Кожен звіт можна
відформатувати так, щоб представити відомості в ньому найзрозумілішим
способом. Ми можемо будь-коли запустити звіт, і в ньому завжди
відображатимуться поточні дані з бази даних. Звіти зазвичай відформатовано
для друку, але також можна переглядати їх на екрані, експортувати до іншої
програми або надсилати як вкладення в повідомлення електронної пошти.
З міркувань безпеки, чим менше доступу до базових таблиць мають кінцеві
користувачі, тим краще. По-перше, знижується ризик того, що необережними
діями вони пошкодять дані в таблицях. По-друге, надавши різним користувачам
різні запити, можна ефективно розмежувати їхній доступ до даних у суворій
відповідності з колом персональних обов’язків [3]. У банках, наприклад, одні
співробітники мають доступ до таблиць даних про клієнтів, інші — до їх
розрахункових рахунків, треті — до таблиць активів банку. Якщо і є спеціальні
служби, що мають доступ до всіх інформаційних ресурсів банку (з метою
контролю й аналізу), то вони позбавлені засобів для внесення змін — усе
зроблено так, щоб одна людина не могла зробити фіктивну операцію, не
залежно від того, яку посаду він займає. У базі даних, що має правильно
організовану структуру, для здійснення протиправних дій необхідна змова
декількох учасників, а такі дії припиняються не програмними, а традиційними
засобами забезпечення безпеки.
Отже, здійснювати упорядкувати роботу в організації дуже складно і
довго, а Microsoft Access допомагає нам швидко і вправно впоратися з усіма
завданнями. Ми швидко можемо написати звіт чи здійснити пошук даних,
тощо. Традиційна система діловодства, що існує в Україні, потребує особливих
методів вирішення проблем з точки зору комп’ютеризації.
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ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL У
ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
В Україні табличний процесор Microsoft Excel є не просто домінуючою, а
просто єдиною електронною таблицею, доступною для пересічного
користувача. Вона надає можливість без спеціальних навичок створювати
досить складні додатки, що задовольняють до 90 % запитів користувачів
особливо для фінансових розрахунків. Табличні редактори з’явилися практично
одночасно з появою персональних комп’ютерів, коли з’явилося чимало
користувачів, не знайомих з основами програмування. Для табличних
процесорів притаманні такі властивості:
− структура таблиці (на перетині рядків і стовпців утворюються комірки, куди
заносяться дані);
− стандартний набір математичних і бухгалтерських функцій;
− можливості сортування даних;
− наявність засобів візуального відображення даних (діаграм).
Microsoft Excel — це ефективний засіб для аналізу і обробки даних, а саме
− зручний засіб для роботи з даними (інструмент зведених таблиць дає
можливість швидко обробляти великі масиви даних і одержувати підсумкові
результати в зручному вигляді);
− проведення різних обчислень з використанням могутнього апарата функцій і
формул;
− дослідження впливу різних факторів на дані;
− розв’язання задач оптимізації;
− одержання вибірки даних, що відповідають певним критеріям;
− побудова графіків і діаграм;
− статистичний аналіз даних в якому є могутній апарат математичної
статистики для статистичного моделювання;
− обмін даними та робота в Інтернеті дає можливість використовувати
найсвіжіші дані та одержувати їх у вигляді електронних таблиць прямо з
Web-серверів у мережі Internet.
У тезах розглядаються засоби табличного процесора MS Excel для
розв’язування задач прогнозування, які широко використовуються в фінансових
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розрахунках. Найбільш цікавим є інструмент Підбір параметрів. Ця операція
використовується для прогнозування значення однієї комірки при зміні
значення іншої; такі комірки мають бути пов’язані формулою.
Розглянемо таблицю з фінансовими показниками роботи фірми (рис. 1):

Рисунок 1 – Приклад заповненої таблиці з даними
Нехай треба визначити, при яких значеннях інвестиційних витрат фірми
Для цього спочатку встановлюють курсор у комірку F3, після чого
активізують команди «Сервис – Подбор параметра». В результаті на екрані
дисплея з’являється вікно, показане на рис. 2. У ньому в полі «Установить в
ячейке» визначають значення яке потрібно знайти для активної комірки F3, а в
полі «Изменяя значение ячейки» вводять адресу комірки ВЗ, значення якої
необхідно змінити, й активізують кнопку ОК.

Рисунок 2 – Вікно команди Подбор параметра
Після цього в наступному вікні (рис. 3) виводиться результат підбора
параметру.

Рисунок 3 – Результат підбору параметру
Сценарієм у MS Excel називають набір нових вхідних значень, що
впливають на кінцевий результат, шляхом підстановки у відповідні клітинки
таблиці. Сценарії використовують для прогнозування поведінки моделі. Так
можна створити і зберегти для подальшого використання одразу декілька
сценаріїв для одної таблиці і потім переключатися між ними, оцінюючи
кінцевий результат.
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Рисунок 4 – Приклад вхідної таблиці
Побудова сценаріїв починається по команді «Сервис – Сценарии».
Відкривається діалогове вікно «Диспетчер сценариев», у якому треба натиснути
кнопку «Добавить». У наступному вікні «Изменение сценария» (рис. 5) задають
ім’я для створення сценарію, заносять діапазон клітинок, значення яких
підлягають зміні, і натискають кнопку ОК.

Рисунок 5 – Вікно «Изменение сценария»
Відкривається вікно « ячеек сценария» (рис. 6) із набором значень клітинок
для сценарію.

Рисунок 6 – Визначення значень клітинок для сценарію
Спочатку у цьому вікні містяться норми прибутку, які відповідають
поточним значенням, взятим із початкової електронної таблиці. Для проведення
прогнозування за допомогою статистичних функцій в MS Excel
використовується регресивний аналіз. Він полягає в підборі графіка для набору
спостережень за допомогою методу найменших квадратів.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день інформаційні технології швидко розвиваються та
набувають широкого використання серед різних верств населення,
відкриваються нові методи ведення бізнесу та комерції. Наразі показники
електронної комерції мають тенденцію до швидкого зростання, про що свідчить
відкриття нових Інтернет-магазинів та їх стабільність на ринку.
Електронна комерція − відносини, спрямовані на отримання прибутку, що
виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення
цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких
відносин виникають права та обов’язки майнового характеру [1].
Електронна комерція являє собою певний вид економічної діяльності з
приводу вибору та замовлення товарів за допомогою використання засобів
комп’ютерних мереж. При цьому розрахунки між покупцем та продавцем
здійснюються з використанням електронних засобів.
Учасниками відносин у сфері електронної комерції є суб’єкти електронної
комерції, постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері,
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в частині
виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування [1].
Отже, залежно від учасників взаємин електронна комерція підрозділяється
на сектори. Основні категорії електронного бізнесу представлені на рис. 1.
Електронна комерція має ряд недоліків та переваг. До основних переваг
відносяться такі:
− глобальний масштаб і охоплення;
− доступність та оперативність отримання інформації;
− зручність і швидкість здійснення угод, прискорення бізнес-процесів;
− цілодобова доступність ринку;
− однаковий доступ до ринку його користувачів;
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− налагоджена система доставки;
− нижча ціна за рахунок зменшення операційних витрат;
− наявність зручних систем пошуку потрібних товарів та послуг.
Адміністрація
C2A

B2A

(Consumer-toAdministration)

(Business -toAdministration)

В2В (Business-to-Business)

C2C (Consumer-to-Consumer)

Споживачі

B2C
(Business-toConsumer)

Бізнес

Рисунок 1 − Категорії електронного бізнесу
Та наразі існує і досить велика кількість недоліків такого виду комерції,
основні з них:
− низький рівень добробуту населення;
− низький рівень безпеки і захисту від шахрайства на ринку електронної
комерції;
− обмеження прав споживачів (оскільки споживачі не мають змоги в
повній мірі пересвідчитись у якості товару чи послуги доти, доки вони не
будуть доставлені, то фірми можуть розробляти такі умови трансакції, за яких
утискатимуться права споживачів);
− недовіра до електронної комерції серед споживачів, в основному
пов’язана з недостатнім рівнем розуміння переваг;
− велика кількість непрофесіоналів серед фірм, зайнятих електронною
комерцією;
− асортимент онлайн-магазинів, представлений в мережі, може сильно
відрізнятись від реального, тобто часто на сайтах представлені товари, яких
немає в наявності;
− складність розробки онлайн-вітрини та організації діяльності інтернетмагазину (висока вартість, необхідність автоматизації обробки платіжних
банківських карток та електронних грошей, налагодження роботи зі складом,
ведення бухгалтерії тощо).
Електронна комерція в Україні як галузь демонструє досить високий
рівень зростання протягом останніх років. Електронна комерція та ринок
стрімко розвиваються як в споживчому, так і в промисловому секторах. Україна
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входить в десятку країн Європи з найбільшою кількістю Інтернет-користувачів
та найвищою швидкістю доступу до Інтернет [2].
Таблиця 1
Розвиток українського ринку електронної комерції [3]
Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Об’єм ринку електронної
0,73
1,1
1,59 2,37 3,24 4,44
комерції в Україні, млрд. дол.
Рівень зростання у порівнянні
34
50
45
49
37
27
з минулим роком, %
Проникнення інтернет1,1
1,3
1,6
2,3
2,9
3,8
торгівлі в Україну, млрд. дол.

2016
5,65
27
4,5

Відповідно до даних табл. 1 можна побудувати діаграму розвитку ринку
електронної комерції в Україні (рис. 2) та побачити тенденцію до зростання
рівня використання електронної комерції, збільшення об’ємів ринку
електронної комерції в Україні.
Обсяг ринку електронної комерції в Україні (2010-2016 рр.)
млрд. дол.
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0
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роки

Рисунок 2 − Темпи розвитку ринку електронного бізнесу в Україні
Для подолання бар’єрів поширення електронної комерції та інтеграції
України до міжнародного електронного бізнесу потрібно підвищувати
купівельну спроможність населення на основі стабільного економічного росту,
а також проводити наступну державну політику у сфері ІТ [4]:
− розробляти нові законодавчі акти, які б регулювали взаємовідносини у
сфері електронної комерції;
− вносити зміни до зовнішньоекономічної політики України;
− розробляти системи оподаткування для електронної комерції та
захищати права споживачів;
− активно впроваджувати комп’ютери та телекомунікації в усі сфери
соціального та економічного життя країни, у т.ч. в сільській місцевості, що
забезпечить підвищення рівня комп’ютерної грамотності;
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− стимулювати навчання професійним та загальним навичкам роботи з
Internet на всіх рівнях освітнього процесу.
Отже, електронна комерція є економічною категорією, яка характеризує
процес вибору та замовлення товарів за допомогою використання
комп’ютерних мереж. Для підвищення показника використання електронної
комерції в Україні необхідно приділяти увагу посиленню довіри населення до
електронної комерції та впровадженню її перспективних інструментів.
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КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ
На теперішньому етапі розвитку сфери інформаційних систем та
технологій важко уявити підприємство, яке їх не використовує в своїй
фінансово-господарській діяльності. Глобальний процес комп’ютеризації
охоплює лише окремі сфери управлінської діяльності, оскільки, ініціаторами та
головними користувачами інформаційних систем на підприємствах є
бухгалтерські служби.
Проблеми
розвитку
методології
застосування
корпоративних
інформаційних систем (КІС) досліджували закордонні та вітчизняні вчені.
Серед вітчизняних учених цим проблемам приділяли увагу В. Вітлінський [3],
Г. Мельник [2], В. Пономаренко, С. Філіна [1] та інші. Проте проблема
впровадження корпоративних інформаційних систем та їх роль у сучасному
корпоративному управлінні є досить актуальною і потребує глибоких
теоретичних досліджень.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності впровадження
корпоративних інформаційних систем для сучасного корпоративного
управління, виявлення проблем упровадження та пошук шляхів їх подолання.
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Для прийняття вдалих та найбільш ефективних управлінських рішень на
підприємстві необхідно застосовувати інформаційні технології, що
передбачають роботу з великими масивами даних, збереження, швидкий доступ
до них, обмін з іншими користувачами та обробку інформації з можливістю
подальшого використання та забезпеченням ефективної підтримки прийняття
рішень.
З метою забезпечення ефективного управління інформаційні системи
повинні задовольняти таким характеристикам:
- масштабність;
- багато платформне обслуговування;
- робота в неоднорідному обчислювальному середовищі;
- розподілені обчислення.
Масштабність є однією з найважливіших характеристик корпоративних
інформаційних систем, оскільки обирається на основі масштабу діяльності
підприємства. Якщо інформаційна система є масштабною, то вона повинна
забезпечувати процеси обробки величезних масивів інформації та даних, та
застосовуватись на основі програмно-апаратної платформи. До її складу
належать сервери, операційні оболонки, системи комунікацій та системи
управління базами даних. Для встановлення відповідної інформаційної системи
(програмного
продукту)
необхідно
залучення
висококваліфікованих
спеціалістів. Даний процес є досить трудомістким та вимагає значних затрат
зусиль та часу.
Часто можна стикнутись з потребою роботи прикладної програми на
декількох платформах. При чому важливим питанням має залишитись
забезпечення однакових інтерфейсів та логіки роботи на усіх платформах
(подібність схем екрана, елементів меню та діалогової інформації,
інтегрованість з операційним середовищем). Отже, основна мета – однакова
поведінка на різних платформах.
Сутність роботи в неоднорідному обчислювальному середовищі
проявляється в можливості використання комп’ютерів, що працюють під
управлінням різних операційних систем або побудовані на різних
обчислювальних платформах. Важливим питанням є інтеграція різних
обчислювальних платформ та операційних систем, які застосовуються на
даному підприємстві.
Розподілені обчислення являють собою вид роботи в архітектурі клієнтсервер, в якій інформація та дані, які надходять від клієнтських машин, чи
запити розподіляються між декількома машинами, наприклад, між кількома
серверами, що збільшує пропускну здатність для користувача і дає можливість
виконати багато завдань. Такий підхід сприяє ефективному використанню
обчислювальних ресурсів, зниженню втрат і підвищенню ефективності
інформаційної системи.
Оскільки корпоративні інформаційні системи є інтегрованими
інформаційними системами управління, то це означає, що:
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− системи не пов’язані з виробничим процесом безпосередньо, вони не є
комп’ютеризованими системами управління технологічними процесами,
але мають справу з моделлю технологічного процесу;
− їх робота полягає в поліпшенні діяльності підприємства, оптимізації
матеріальних і фінансових потоків на основі необхідної інформації, що
вводиться на робочих місцях;
− в одній системі охоплюється планування й управління всією діяльністю
виробничого підприємства, починаючи від закупівлі сировини й
закінчуючи відвантаженням товару споживачеві;
− інформація вводиться в систему тільки один раз у тому підрозділі, де
вона виникає, зберігається в одному місці, і багаторазово
використовується всіма зацікавленими підрозділами [1, с.111].
Впровадження нових інформаційних систем на підприємстві є процесом
складним та пов’язаним з ризиками. Відповідно до складності впроваджуваної
корпоративної інформаційної системи встановлюється рівень ризику. В
загальному ризики можуть бути такими: проникнення із зовнішнього
середовища або несанкціонований доступ зсередини підприємства. Основна
мета такого доступу є отримання даних або інформації, фінансове шахрайство,
викрадення таємних даних, зміна, форматування інформації.
Міжнародний досвід розвитку стандартів безпеки інформаційних
технологій у захищених комп’ютерних системах показує, що загрози
несанкціонованого доступу, на думку західних фахівців, займають пріоритетне
місце і вважаються найбільш узагальненою характеристикою стану
захищеності комп’ютерної системи в цілому [2, с.95].
В противагу успішному розвитку теорії та практики створення апаратнопрограмних засобів і технологій захисту та безпеки інформації, поглиблюється
проблема формального представлення і оцінювання якості та ефективності
функціонування вищезазначених засобів як підсистеми КІС.
Якість та безпека, які гарантує інформаційний ресурс управління
інформаційними ризиками, визначаються за наступними критеріями:
конфіденційність, цілісність, спостережність, доступність, гарантії (коректність
реалізації послуг захисту). Кожний з приведених критеріїв, у свою чергу,
визначається низкою характеристик. Таким чином, якість ресурсу управління,
що використовується в КІС, може оцінюватися ієрархічною системою
характеристик та показників [3, с.4].
Умовою розвитку суспільства та держави в цілому є створення
розвиненого та захищеного інформаційного середовища, в основу якого має
бути покладено найновіші технічні засоби, використані інформаційні системи
та технології. В умовах великорозмірних корпорацій та підприємств
корпоративні інформаційні системи є найбільш ефективними, оскільки вони
забезпечують взаємодію масштабних та масових процесів засобами сучасних
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Отже, корпоративні інформаційні системи забезпечують ефективне
управліннями фінансово-господарською діяльністю на підприємстві, та чим
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складнішою є структура такої системи тим більше ризиків, пов’язаних з її
використанням. Проте можна стверджувати, що позитивність впровадження
такої інформаційної системи на підприємстві переважує недоліки та ризики.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО
БІЗНЕСУ
Впровадження інформаційних технологій в структури сучасних
організацій готельно-ресторанного бізнесу стало об’єктивною реальністю. На
усіх управлінських рівнях виникає необхідність та можливість розширити
комунікаційні та інформаційні можливості за рахунок впровадження сучасних
інформаційних технологій.
Вплив інформаційних технологій на управління в готелі чи ресторані
величезний, тому що прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи
всього закладу в цілому.
Використання сучасних інформаційних технологій у різних сферах
готельного та ресторанного бізнесу досліджували такі теоретики та практики як
Роглєв Х., Скопень М., Худо В., Кияниця А., Кабушкин Н., Агафонова Л. та
інші.
Інформаційні системи дають змогу менеджерам у сфері обслуговування
проводити аналіз різноманітних проблем, дають можливість аналізувати
комплексні об’єкти і створювати нові послуги. Інформаційні системи містять
інформацію про контрагентів, місця і об’єкти усередині готельно-ресторанного
комплексу або в навколишньому середовищі.
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Всі види інформації, що необхідна для управління готельно-ресторанним
комплексом, являють собою інформаційну систему. Система управління і
система інформації на будь-якому рівні управління взаємопов’язані та
взаємозалежні. Управління без інформації неможливе.
Комп’ютери та програми – це тільки інструменти та матеріали, основною
метою яких є спростити та підвищити ефективність роботи інформаційної
системи. Щоб представити інформаційні системи, потрібно зрозуміти
проблеми, для яких вони розроблені, визначити їх структуру, процеси, що
відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі готельного комплексу.
Сьогоднішні менеджери повинні об’єднувати комп’ютерні технології з
інформаційною системою готельно-ресторанного комплексу [1, c. 94-96]
Із зростанням технічної потужності комп’ютери почали не просто
полегшувати роботу людини, а й дозволяють виконувати
те, що без
інформаційних технологій було неможливо. У зв’язку з тим, що менеджеру
доводиться приймати рішення в умовах високого ступеня невизначеності та
ризику, нові можливості інформаційних систем дуже швидко починають
знаходити застосування в бізнесі.
Впровадження інформаційних технологій сприяє управлінню готельноресторанним комплексом, допомагає реагувати на динаміку ринку, створювати,
підтримувати та поглиблювати конкурентні переваги. Виконання цього
завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, які мають
наступні атрибути:
а) максимальна доступність – кожна людина може отримати доступ до
інформаційно-технологічних ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця;
б) будь-який інформаційний об’єкт повинен бути доступний одночасно
багатьом;
в) маневреність прикладних програм – необхідний перехід до мережевої
архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі головних
відділів [2, c. 45-47].
Розглядаючи перспективи впровадження інформаційних систем (ІС),
можна дійти висновку, що вони є потужними інструментами для створення
більш конкурентоздатних і ефективних комплексів. Інформаційні технології
можуть використовуватися з метою реінжинірингу, трансформації структури,
області дії, засобів сполучення і механізмів управління персоналом та наданням
послуг [3, c. 102-104].
Щодо проблем впровадження, то застосування сучасних комп’ютерних
технологій зазвичай вимагає чималих витрат від готельно-ресторанного
комплексу як на розробку і впровадження, так і на подальше їх обслуговування
і розвиток, тому багато підприємств не наважуються впроваджувати їх.
Впровадження інформаційних технологій може призвести до порушень
режимів інформаційної безпеки, що, в свою чергу, підвищує ризики порушення
цілісності, конфіденційності, доступності інформації в сучасних інформаційних
системах готельно-ресторанного бізнесу.
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Інформаційні системи та готельні комплекси мають взаємний вплив один
на одного. З одного боку інформаційні системи необхідні готельному
комплексу для забезпечення необхідною інформацією. В той же час готельний
комплекс повинен слідкувати за розвитком інформаційних систем і освоювати
нові технології в цій області.
З економічної точки зору, технології інформаційних систем можуть
розглядатися як засоби виробництва готельних послуг, які можуть вільно
замінювати персонал готельного комплексу. Оскільки інформаційні технології
надають таку можливість, готельно-ресторані комплекси замінюють найманих
працівників, вартість яких зростає. Таким чином, інформаційні технології
повинні призвести до зниження числа середніх менеджерів і службовців,
оскільки інформаційні технології замінюють їх. Інформаційні технології також
зменшують собівартість готельних послуг внаслідок зниження операційних
витрат.
Проблема впровадження в системах управління готельно-ресторанними
комплексами сучасних ефективних інформаційних технологій, що відповідають
світовим стандартам, обумовлена необхідністю надання високоякісних послуг
клієнтам та необхідністю забезпечення безпеки клієнтів та обслуговуючого
персоналу.
Особливо важливим, є так званий людський чинник у сфері готельноресторанного обслуговування, отже необхідно приділяти особливу увагу
управлінню структурою та підбору персоналу готельно-ресторанного
комплексу. Співробітники готельно-ресторанних комплексів повинні бути
добре підготовлені та мати відповідну професійну підготовку, особисті та
ділові якості, повинні бути ознайомленні зі сферою інформаційних технологій.
Отже, професійно розроблена комп’ютерна інформаційна система істотно
полегшує роботу бухгалтерії, керівників та інших працівників; дозволяє
оперативно здійснювати облік господарських операцій в готельноресторанному комплексі. Також інформаційні системи позбавляють від
величезної кількості зайвого паперу, дозволяють уникнути безлічі людських
помилок та втрати контролю над фінансовим станом готельно-ресторанного
комплексу, а також сприяють до прийняття керівниками своєчасних та
ефективних управлінських рішень.
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ФІНАНСОВОБАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
В загальнодержавних стандартах термін документообіг означає
контрольований рух готових документів як всередині організації, так і за її
межами. Електронний документообіг охоплює, ще й стадії підготовки
документів і вільний обмін інформацією по комп’ютерних мережах.
Електронний документ (ЕД) – це файл, що представляє змістовну
інформацію, яка може бути використана, наприклад, для пошуку документа або
віднесення його до тієї або іншої групи [1].
Це може бути текст або електронна форма Microsoft Word, таблиця Excel,
повідомлення у форматі електронної пошти, Internet. Файли документів можуть
бути
неструктурованими
(звичайні
текстові
документи)
або
структурованими(містять елементи структури, що надає зовнішнім додаткам
можливість їх розпізнання - форми Word, електронні таблиці, документи у
форматі XML). Однак кожен документ повинен мати встановлений
законодавством набір реквізитів, до яких належить, зокрема, підпис – елемент,
що підтверджує авторство документа [2].
Документи лежать в основі будь-якої організації. Якщо проаналізувати
діяльність фінансово-кредитних установ, то можна відзначити їх основну
відмінну особливість в порівнянні з іншими підприємствами та організаціями
різних видів економічної діяльності: практично всі бізнес-процеси банків
пов’язані зі створенням документів та організацією роботи з ними під час
управляння. Можна сказати, що основна діяльність фінансово-кредитних
установ побудована виключно на основі документів: банки нічого не
виробляють, нікого не навчають і т.д. Виходячи з цього, розв’язання питань
щодо ефективної організації роботи як з паперовими, так і електронними
документами, що містять у собі необхідну інформацію для своєчасного
прийняття управлінських рішень і досягнення цілей установи, набувають
актуального значення для фінансово-кредитних установ в умовах глобальної
інформатизації суспільства.
Документ, як будь-яка річ, що приносить прибуток і допомагає в бізнесі,
так само потребує і витрат. Як відомо, підвищувати прибуток можна шляхом
зниження витрат. Західні консалтингові компанії провели оцінки витрат на
обробку паперових документів. Для уникнення невідповідностей при переносі
цих оцінок у нашу дійсність, ці оцінки приведені не в доларах, а в разах,
штуках і відсотках. Справа в тому, що дотепер існують значні розходження у
вартості оплати праці в нас і на Заході, що, природно, є немаловажним
стримуючим чинником у переході до електронних документів.
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Компанія DELPHI оцінює, що 15 % усіх паперових документів
безповоротно губляться і працівники витрачають до 30 % свого часу на їх
пошук. Nortan Nolan Institute оцінює зростання продуктивності співробітника на
25-50 %, зменшення часу для обробки одного документа більше, ніж на 75 % і
зменшення витрат на оплату площі для зберігання документів на 80 %[1].
Узагальнюючи викладене вище, визначимо переваги електронних
документів, які полягають у можливості:
1) обслуговувати клієнта краще: ціль будь-якої організації обслуговувати
краще своїх клієнтів. Впровадження систем дозволяє виконувати цю задачу
більш ефективно. При роботі з ЕД час пошуку документа, а отже час реакції на
запит набагато менший, ніж при роботі з паперовими документами. Отже,
клієнт одержує відповідь, швидше, ніж раніше, і, природно, задоволений
набагато більше.
2) управляти інформацією більш ефективно – керування життєво
важливими документами, збереженими в електронному вигляді, радикально
поліпшується. Ви можете:
− одержувати доступ до документів швидше;
− не губити документи;
− перейти до засобів правильного зберігання документів;
− збирати, опрацьовувати документи у більшій кількості, ніж раніше, і
приймати рішення швидше і точніше;
3) захищати документи краще: Технологія дозволяє зберігати ключову
інформація на оптичних або магнітних носіях інформації. Це відразу дає значні
переваги, а саме:
− захист від втрати або ушкодження. Втрата всієї або частини інформації
для підприємства може загрожувати значними наслідками, аж до банкрутства і
повного припинення діяльності. З папером усе набагато складніше, ніж з
електронними носіями інформації. Папір схильний до багатьох хвороб, а саме старіння, небезпеки нагрівання і вогню. Крім того, дуже важко зробити копію
всього архіву паперових документів на випадок непередбачуваних обставин. Це
викликано, по-перше, високою вартістю збереження, по-друге, високою
вартістю і часом копіювання документів. У випадку з електронними носіями
усе навпаки. Компактність, швидкість і дешевина копіювання дозволяє робити і
зберігати стільки копій інформації, скільки потрібно для забезпечення
надійності бізнесу;
− захист від несанкціонованого доступу. Електронні носії дозволяють
зберегти більше інформації в меншому обсязі. Отже менший обсяг дешевше
захищати. Крім того, електронна інформація легше обробляється, процес
крипто захисту інформації можна автоматизувати і виконувати швидше і
дешевше;
4) збільшити продуктивність праці: праця будь-якого співробітника має дві
основні складові, продуктивну і забезпечувальну. Операції з паперовими й
електронними документами відносяться до забезпечувальної діяльності і, отже,
скорочуючи час на ці операції, ми скорочуємо частку цієї діяльності,
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звільняючи час для продуктивної праці. Крім продуктивності праці окремої
людини, перехід до електронних документів радикально підвищує
продуктивність праці робочих груп (при цьому перехід до обробки електронних
документів ні в якому разі не варто розглядати як самоціль). Робота з
електронними документами разом з мережевими технологіями дозволяє
одночасно багатьом користувачам із робочої групи одержувати доступ до
документів, що досить проблематично і дорого при роботі з паперовими
документами. А якщо організація в своїй діяльності використовує такі
технології як workflow і groupware, то це надає можливість взаємодії
співробітників всередині всіх підрозділів підприємства, що дозволяє уникнути
дублювання функцій і задач і, отже, ще знизити витрати;
5) зменшувати витрати:
− на обробку паперу. З електронними документами не має потреби робити
фотокопії документів для того, щоб вони стали доступні кільком
співробітникам підприємства одночасно.
− на устаткування. Сканер, факс-плата, програмне забезпечення можуть
коштувати менше, ніж високопродуктивне копіювальне і факс устаткування;
− на підтримку процесу обробки. Збереження документів в електронному
вигляді може знизити потребу в таких предметах, як скріпки, степлери, папки і
шафи для паперів;
− на збереження. Звільнення реальної, фізичної площі, необхідної для
зберігання документів, забезпечення необхідних умов для зберігання паперових
документів, створення копій документів тощо)[4].
Отже, система електронного документообігу – це один з найважливіших
чинників ефективного розвитку фінансово-банківської сфери. У результаті
впровадження та використання системи електронного документообігу роботи,
пов’язані з документами, стануть набагато менш трудомісткими за рахунок
скорочення паперового документообігу, підвищиться виконавська дисципліна
працівників та якість роботи з інформацією, організаційні процеси стануть
більш прозорими і зрозумілими як для керівників, так і для підлеглих. Все це
призведе до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банківських та
фінансових установ в сучасних умовах господарювання.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-РИНКУ В УКРАЇНІ
На даний час розвиток інформаційних технологій набирає усе більших
обертів. ІТ-сфера тісно та динамічно інтегрується у всі галузі світової
економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зростання економічних та
соціальних показників підприємств і організацій. Для України ІТ-сфера має
особливо важливе значення, адже на фоні загальної економічної та політичної
кризи, вона здатна згладити ці явища за допомогою стрімкого розвитку, а також
забезпечення функціонування багатьох суміжних галузей. За даними
міжнародних організацій, Україна у 2016 р. займала четверте місце у світі за
кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії).
Питаннями функціонування сфери інформаційних технологій та її впливу
на економіку України займаються такі вітчизняні вчені, як О. С. Бабанін,
С. В. Войтко, А. О. Маслов, С. О. Пиріг, І. О. Седікова, Л. І. Федулова,
М. П. Чайковська, А. А. Чухно та інші. Проте систематичних досліджень, які
стосуються важливості ІТ-сфери та її перспектив розвитку в Україні, на нашу
думку, недостатньо.
Метою роботи є дослідження тенденцій розвитку українського ринку
інформаційних технологій, встановлення основних проблем та перешкод для
швидкої інформатизації українського суспільства, а також виявлення
перспектив та основних напрямів руху вітчизняної ІТ-сфери та можливості її
інтеграції на світовому ринку.
Вітчизняний ринок інформаційних технологій перебуває на стадії
активного становлення. Зокрема збільшується ринок комп’ютеризації
підприємств, розширюється мережа доступу до Інтернет, зафіксовано відчутне
збільшення експорту української програмної продукції та технологічних послуг
[1].
Під інформаційними технологіями розуміють систему методів і способів
збирання, накопичення, зберігання, пошуку та оброблення інформації на основі
використання засобів обчислювальної техніки [3].
Можна відзначити такі характеристики українського ІТ-ринку:
 зростання професіоналізму серед ІТ-фахівців та компаній-замовників,
що сприяє грамотнішому вибору технологій виконання бізнес-завдань із
урахуванням майбутнього розвитку;
 зростаючий інтерес організацій та підприємств до бізнес-рішень для
підвищення ефективності роботи;
 усвідомлення
необхідності
автоматизації
процесу
управління
інформацією та збереженням даних з метою отримання конкурентних переваг;
 необхідність відповідності до законодавчих вимог; прагнення до
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збільшення прозорості бізнесу та інвестиційної привабливості [2].
Варто відзначити, що 33 % працівників, зайнятих у сфері ІТ України,
задіяні у створенні, продажі та обслуговуванні програмних продуктів,
призначених і для замовників закордоном. Цьому сприяють значні конкурентні
переваги українських ІТ-фахівців, зокрема: ціновий фактор (заробітну платню
українських програмістів можна зіставити з доходами індійських та у
співвідношенні до американської становить 1:7, при цьому розцінки на послуги
розробників
із
Східної
Європи
навпаки
наближаються
до
загальноєвропейських); широкий спектр технологічних компетенцій, що дає
змогу гнучко реалізовувати ІТ-проекти підвищеної складності (на порядок
вищі, ніж китайські); виконавці мають новинки та базу реалізації складних
наукоємних проектів та забезпечують скорочений період виходу продукту на
ринок, проявляючи гнучкість у використанні, розподілі та взаємозаміні
ресурсів, а також мають культурну та географічну близькість до Європи [2].
IT-ринок України розвивається швидше ніж інші галузі. За останні п’ять
років він збільшився в два з половиною рази і зайняв третє місце з експорту
товарів і послуг. В Україні працює понад 90 тис IT-фахівців. У 2016 році вони
заробили $ 2,5 млрд тільки в сфері розробки програмного забезпечення. Також
до 2020 р. Україна має намір вийти в лідери в галузі IT-аутсорсингу. Новий
проект, який передбачає створення 100 тис. робочих місць у цій сфері, запускає
український уряд разом із представниками IT-компаній. Очікується отримання
доходів більше ніж 10 млрд. доларів від експорту IT-послуг у США і ЄС, а
також 1 млрд. доларів інвестицій у розширення і модернізацію 7 освітньої
системи.
У 2013 р. створений перший в Україні грантовий фонд у галузі
інформаційних технологій – Global Technology Foundation, метою якого є
підтримка ІТ-проектів у сфері державних послуг, зв’язку, медіа, освіти,
охорони здоров’я, хмарних обчислень [4]. На сьогодні фонд активно
розвивається та фінансує значну кількість успішних проектів.
Основною стратегічною метою розвитку інформаційного суспільства в
Україні
є
прискорення
розробки
та
впровадження
новітніх
конкурентоспроможних інформаційних технологій в усі сфери суспільного
життя, зокрема в економіку України, що дасть змогу підвищити
конкурентоспроможність України, продуктивність праці в усіх сферах
економіки, ступінь розвитку інформаційної інфраструктури, зокрема,
українського сегменту Інтернет, збільшити частку наукомісткої продукції,
сприяти якості та доступності послуг освіти, науки, культури, охорони здоров’я
за рахунок впровадження інформаційних технологій, розширити можливості
людини отримувати доступ до національних та світових інформаційних
електронних ресурсів, створити нові робочі місця, покращити умови роботи і
життя людини [3].
Важливим глобальним чинником, який впливає на розвиток ІТ в Україні, є
підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. У межах цієї угоди необхідно
забезпечити реалізацію низки кроків, які стосуються ІТ-сфери, зокрема:
133

 імплементація Конвенції про кіберзлочини;
 визначення комп’ютерних послуг на основі Кодексу ООН СРС84;
 розробка законопроекту, спрямованого на адаптацію до норм
європейського права у сфері ІР (Internet Protocol);
 покращення трудового законодавства;
 залучення України в програму COSME (Competitiveness of enterprises and
SMEs);
 законодавче стимулювання науково-дослідних центрів та нових
підприємств ІТ-сфери;
 розвиток співпраці у сфері інноваційної діяльності між державою,
суб’єктами підприємництва, навчальними закладами та науково-дослідними
інституціями;
 заохочення суб’єктів підприємництва до соціальної відповідальності
бізнесу;
 реформування податкової політики (першим кроком є прийняті закони
«Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та
внесення змін в Податковий кодекс України, що встановлюють особливий
порядок оподаткування для ІТ-сфери [4]) тощо.
Зважаючи на вищеописане, можна з впевненістю стверджувати, що тільки
тісна співпраця та сприяння з боку держави може забезпечити максимальний
поступ ІТ-сфери України.
Отже, для ефективного розвитку ІТ-ринку в Україні з боку держави
необхідно мати цілісне бачення ІТ-індустрії; виділення ІТ-індустрії в
пріоритетну галузь; державні стимули та підтримка розвитку галузі. З боку
представників ІТ-ринку слід формувати асоціації, кластери та інші об’єднання
ІТ-компаній; делегування своїх представників до органів влади; розроблення
власних ініціатив та їх просування через профільні спілки.
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ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Інформаційні технології все частіше застосовуються у різних сферах
діяльності людини, зокрема в туристичній індустрії. Нині інформаційні
технології стрімко розвиваються, основним завданням їх є формування та
підтримка інформаційних потоків, що суттєво полегшує управління
підприємством у сфері туризму, впровадження інформаційної системи
відкриває нові можливості для ефективного вирішення основних задач
туристичного бізнесу.
Туристична сфера зазнала значного впливу науково-технічного прогресу за
останні десятиліття. На ринку туристичних послуг з’явились глобальні
дистриб’юторські системи – SABRE, GALILEO, GABRIEL, AMADEUS. Туризм
охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні системи бронювання,
мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі[1, с. 26].
З розвитком комп’ютерних технологій і появою клієнт-серверної
архітектури в компаніях, в другій половині 80-х був створений перший
програмний продукт з управління контактами з базовим набором можливостей.
TeleMagic, Goldmine – одні з перших, хто представив промислові рішення в
CRM-індустрії, а деякі існують і використовуються навіть зараз. В 1993 році
була заснована компанія Siebel, однойменний продукт якої є і зараз лідером
серед промислових CRM систем. З 2006 року Siebel входить до складу
продуктових рішень компанії ORACLE. Перша згадка про CRM (управління
взаєминами з клієнтами) датована 1995 роком.
CRM (англ. Customer Relation Management) – програмне забезпечення,
комплекс програмних додатків, що автоматизують процеси взаємовідносин між
владою та громадськістю, внутрішніх підрозділів органу державного
управління, дає змогу систематизувати, зберігати й опрацьовувати інформацію
[3, с. 36].CRM-система є інформаційною базою для усіх даних про клієнтів і
продажі. Усі дані добре структуровано, вся потрібна інформація завжди під
рукою. За лічені секунди можна знайти будь-які дані: про певного клієнта, про
певний товар, про певного менеджера та результати його роботи. Уся
інформація завжди у вашому комп’ютері. Дані системи довгий час ефективно
працюють за кордоном [1, c. 67].
З початку виникнення,
ринок CRM складався з двох основних
напрямків – автоматизації торгових представників (Sales Force Automation —
SFA) та клієнтського обслуговування (Customer Service – CS). Основна функція
полягала в тому, щоб торгові представники могли управляти «точками дотику»
своїх клієнтів, а також працювати з планом продаж, узгодженим із календарем.
З часом подібні системи збагатилися новими функції управління.
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До 2000 року CRM-системи, як правило, були «однобокими» — так звані
«менеджери контактів», системи підтримки маркетингових заходів чи системи
для автоматизації сервісних служб.
В період з 2000 по 2005 роки почав формуватися спільний бізнес компаній
із споживачами (Colaborative Commerce – спільна комерція).
Після 2005 року наступила друга хвиля Colaborative Commerce, що
базується на більшій відкритості ERP-систем. Провідні виробники стали
створювати користувацькі інтерфейси для своїх ERP-систем, з’явилися
електронні торговельні майданчики B2C, формується нова інфраструктура
ведення бізнесу.
Слід зазначити основні можливості CRM-систем, а саме:
− Швидкий доступ до актуальної інформації про клієнтів;
− Оперативність обслуговування клієнтів та проведення операцій;
− Формалізація схем взаємодії з клієнтами, автоматизація документообігу;
− Швидке отримання всіх необхідних звітних даних та аналітичної
інформації;
− Зниження операційних витрат менеджерів; Контроль роботи
менеджерів;
− Узгоджена взаємодія між співробітниками і підрозділами.
− Управління бізнес-процесами та їх контроль;
− Управління контактами, історія взаємодії з
− Планування та управління продажами
− Планування та управління закупівлями і доставками – в системі
менеджери завжди можуть бачити наявність і кількість товарів на складі.
Відповідальні співробітники можуть стежити виконанням плану закупівель;
− Управління маркетингом;
− Автоматизація документообігу;
− Можливість роботи через мережу;
− Імпорт контрагентів з інших баз. [4]
CRM системи можна застосовувати не тільки в туристичному бізнесі. Ця
система широко застосовується і в таких сферах як надання послуг, оптова та
роздрібна торгівля страхування та фінанси телекомунікації та транспорт,
будівництво. Отже, потреба пошуку інформації, контроль якості
обслуговування громадян, потреба в контролі й оцінці роботи ключових ланок
державного управління, це все основні причини для впровадження CRMсистему у туристичну сферу. Через багатоаспектність, ефективність
застосування, прогресивність і перспективність розвитку є можливим
констатувати CRM як парадигму сучасного ведення бізнесу. Слід також
зазначити, що CRM-система є інструментом і повноцінно реалізується лише
при побудові загальної маркетингової стратегії підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
МАЛОМУ БІЗНЕСІ
За останні 2-3 роки стрімко набирає обороти нова тенденція у розвитку
обчислювальних технологій – хмарні технології (cloud computing). необхідність
динамічного розвитку бізнесу на тлі економічної нестабільності змушує
українських бізнесменів більш ефективно розпоряджатися коштами.
Бажаючи уникнути значних витрат, компанії все частіше звертають увагу
на хмарні технології, які в ряді випадків є ефективним інструментом економії.
Хмарні ІТ-сервіси дають компаніям гнучкість і адаптивність, дозволяючи
уникнути проблеми наявності надлишкових потужностей у період спаду і
нестачі ресурсів під час підйому ділової активності [2].
Суть хмарних технологій, таким чином, полягає в перенесенні обробки
даних з персональних комп’ютерів і робочих станцій на сервери всесвітньої
мережі. В області комп’ютерного моделювання це означає розгортання
програмних комплексів на ресурсах Інтернет. Користувач стає не покупцем
обчислювальних програм і комплексів, а їх орендарем, якому надаються
різноманітні послуги. Форма купівлі-продажу товару з відчуженням прав
власності від продавця до покупця змінюється на форму оренди, в даному
випадку – продажу не продукту, а послуг з його використання клієнтом без
зміни власника продукту. При цьому забезпечена повна відповідність
виробничих потужностей інфраструктури фактичним потребам користувача.
Хмарні обчислення нині включають наступні технології:
1. SaaS: Software as a Service, «Програмне забезпечення як послуга» –
доступ до додатків, якими управляє постачальник послуги;
2. PaaS: Platform as a Serviсe, «Платформа як послуга» – надання
інтегрованої платформи для розробки, тестування, розгортання і підтримки
хмарних додатків;
3. IaaS: Infrastructure as a Service, «Інфраструктура як послуга» – передача
підприємствами на аутсорсинг власної ІТ-інфраструктури й сервісу по її
підприємці, при цьому підприємства орендують інфраструктуру дата-центрів,
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але продовжують володіти власними бізнес-додатками [3].
Сьогодні широкому впровадженню хмарних технологій на підприємствах
перешкоджає перш за все традиційна людська недовіра до інновацій, особливо
коли доводиться розставатися із чимсь своїм і давно звичним. Так, на початку
розвитку технологій спільного доступу підприємства досить насторожено
ставилися до передачі своїх додатків на зовнішні сервери. Зараз же оренда датацентрів є звичайною справою, і ні в кого не виникає питань, що спеціалізована
серверна інфраструктура стороннього постачальника надійніше власного
сервера «під столом». Свята святих – фінансові й бухгалтерські додатки – давно
й успішно передаються на вилучений аутсорсинг, а деякі компанії, наприклад,
Amazon, навіть відкриває доступ до власних бізнес-процесів. Для подолання
цієї недовіри компанії-постачальники хмарних послуг повинні дуже серйозно
поставитися до проблем інформаційної безпеки й виконання регуляторних
вимог при наданні своїх послуг. Підвищенню довіри підприємств – споживачів
до постачальників може послужити проведення незалежного аудита цих послуг
як у частині інформаційної безпеки, так і дотримання регуляторних вимог [5].
Слід зазначити, що за певних умов використання хмарних технологій може
підвищити рівень інформаційної безпеки підприємств – споживачів, а також
допоможе спростити й знизити видатки на процес дотримання регуляторних
вимог. Для задоволення вимогам інформаційної безпеки вже зараз
пропонується використати моделі фізичного поділу даних різних власників при
спільному використанні хмарних ресурсів.
Іншою важливою перешкодою є недостатня готовність існуючих бізнесдодатків для використання в хмарних технологіях. Лише окремі постачальники
класичних корпоративних інформаційних систем готові переорієнтувати
архітектуру своїх систем на виконання завдань, розподілених у хмарі між
декількома дата – центрами. Але вже сьогодні на ринку з’являються нові
постачальники бізнес-додатків, які розробляють свої рішення під хмарні
технології. При створенні й модернізації своїх додатків для роботи в моделі
хмари постачальники повинні орієнтуватися на максимальне використання
переваг хмарної технології – функціональну й технологічну гнучкість [1].
Першопрохідцями у впровадженні і використанні хмарних технологій на
підприємстві у нашій країні, як і в світі є середній і малий бізнес.
Підприємства, які працюють в цьому сегменті, більш гнучкі, і в них менш
тверді вимоги по інформаційній безпеці. Зниження загальної вартості
автоматизації бізнес-процесів є для них найбільш важливим фактором при
ухваленні рішення, щодо застосування хмарних технологій. У зв’язку із цим
необхідно відзначити, що перед постачальниками програмного забезпечення
корпоративних інформаційних систем встає завдання модифікації існуючої
моделі просування своїх продуктів на ринку середнього і малого бізнесу.
Існуюча сьогодні модель, яка включає етапи розробки, продажу кінцевому
користувачеві, впровадження й підтримки програмного забезпечення, не
враховує того, що в моделі хмарних технологій кінцевий користувач буде
здобувати не програмне забезпечення, а послуги з автоматизації бізнес-процесів
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підприємства.
Великі компанії й корпорації ще не зовсім готові до масштабного переходу
на хмарні технології. У той же час вони вже зараз реалізують власні подоби
хмар. Більшість із них уже створили внутрішні центри обслуговування,
використають єдині дата-центри й централізовані корпоративні інформаційні
системи [4].
Слід зазначити, що перевагами хмарних обчислень є те, що користувач має
можливість не купувати потужні комп’ютери. Зокрема, і організації можуть
відмовлятися від придбання потужних серверів і йти «в хмари». Для
розробника – контрольованість усього процесу. У разі виникнення проблеми їм
істотно простіше буде змоделювати ситуацію, що викликала помилку, – адже
усі дані і так зберігаються в них. Користувач оплачує послугу тільки тоді коли
вона йому потрібна, а найголовніше він платить тільки за те, що використовує.
Розглядаючи переваги «хмарних» обчислень, варто сказати і про недоліки,
з якими зв’язаний перехід на «хмари». Найбільш суттєвий з них – загроза
інформаційної безпеки. В умовах жорсткої конкуренції, найбільше компанії
бояться витоків даних з мережі «хмарного» провайдера внаслідок перехоплення
інформації, втрати контролю над даними і додатками, неможливості знищення
даних, дій інсайдера на стороні провайдера або інших користувачів «хмари».
Для захисту можна використовувати шифрування даних або їх знеособлення.
При цьому шифрувати треба не лише ті дані, що зберігаються в провайдера, а й
канал зв’язку з ним. Проте доки рішення, які дозволяли б ефективно захищати
дані в «хмарі», не вироблені.
Ще одним недоліком можна назвати прив’язку «хмарної» технології до
конкретного постачальника послуг, збої на стороні провайдера, вихід з ладу
інтерфейсу адміністрування, банкрутство і поглинання оператора. Компанії не
даремно побоюються цих подій, оскільки це може принести їх бізнесу значний
матеріальний збиток.
До інших ризиків можна віднести втрату зв’язку з мережею провайдера,
DDoS-атаки і втрату відповідності вимогам регулювальників. Ці ризики можна
понизити за допомогою правильного складання угоди про рівень
обслуговування (Service Level Agreement, SLA), яке дозволить компенсувати
частину збитків. Нормативні вимоги можуть змінюватися з часом, а закон «Про
персональні дані» і зовсім робить «хмарні» обчислення непридатними на
практиці. Проте, в деяких випадках хмарну систему можна зробити навіть
захищенішою, ніж традиційну архітектуру, за рахунок розподілу обов’язків і
правильно складених домовленостей [2].
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М. : ЭКО, 2008. – 210 с.
4. Краснянский М. Н. Основы педагогического дизайна и создания
мультимедийных обучающих аудио/видео материалов:учебно-методическое
пособие / М. Н. Краснянский, И. М. Радченко. – Тамбов: Прогресс, 2009. –
250 с.
5. Осин А. В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения:
открытые образовательные модульные мультимедиа системы / А. В. Осин. –
М.: Фолио, 2012. – 156 с.
Раінчук І. В.
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науковий керівник – Яремко С. А., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ
В сучасних умовах інженер-проектувальник повинен досконало володіти
прогресивними методами проектування, у тому числі знати і вміти
використовувати у своїй практичній діяльності сучасні інформаційні технології.
Вирішенню цих питань присвячені роботи Баженова В.А., Гриценко В.І.,
Паньшина Б.М., Кірілова В.П., Коваленко А.М., Ситника В.Ф., Єрьоміна М.В.,
Смірнова М.М., Норенкова І.П., Перельмутер А.В., Шишова О.В. та багатьох
інших вчених [4, с. 279].
Розвиток інформаційних технологій та систем вплинув на всі сфери життя,
зокрема на будівельну. Для проектування будівель використовують
різноманітні спеціалізовані програми – системи автоматизованого
проектування (САПР). Серед них можна виділити такі, як Sweet Home 3D,
Arcon 6, Google SketchUp, ArchiCad, КОМПАС, AutoCAD та інші.
САПР спрямовані на скорочення термінів проектування. автоматизацію
трудомістких етапів з розробки та виходу проектно-кошторисної документації.
Проектна документація надає повну інформацію про обсяги робіт, їх вартість,
необхідні ресурси. Будівельним організаціям для успішного виконання проекту
необхідно виконати цілий комплекс заходів до складу яких входить
планування, організація і управління будівельними процесами. Планування
включає в себе розробку календарних планів, графіків, потреби в ресурсах,
календарних графіків затрат, що необхідні для забезпечення неперервності
монтажно-будівельних робіт, рівномірності використанні матеріальних,
трудових ресурсів в умовах чітко окреслених рамок (термінів, якості).
Неавтоматизоване проектування інформаційних систем (ІС) породжує
багато проблем, пов’язаних з якістю як власне розроблення, так і проектної
документації на систему. ІС як об’єкт проектування є складною системою. З
одного боку, ІС має багато різних елементів, які, у свою чергу, об’єднуються
множиною неоднорідних структуроподібних зв’язків. З іншого боку, до
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розроблення ІС залучається велика кількість різних спеціалістів як
розробником, так і підприємством (організацією), для якого створюється ІС. Це
породжує дві глобальні проблеми проектування:
- відсутність цілісного уявлення про майбутню систему на перших етапах
проектування, що спричинює потенційну необхідність перепроектування на
стадіях упровадження та експлуатації ІС;
- необхідність узгодження проектних рішень, які виконуються різними
спеціалістами і навіть організаціями [4, с. 280].
Одним із напрямків розвитку інформаційних систем і технологій в
будівництві та архітектурі, що стрімко розвивається, є створення та
впровадження геоінформаційних систем (ГІС), основна перевага яких перед
іншими інформаційним технологіями – наявність набору інструментів
створення і об’єднання баз даних з можливостями географічного аналізу і
візуалізації (різні карти, графіки, діаграми). Слід зазначити, що ГІС містити
пряму прив’язку атрибутивних і графічних даних один до одного.
Зараз відомі такі програмні засоби для проектування і роботи з ГІС:
1. AutoCAD – система для цивільного проектування, картографування і
ГІС. Формати даних, які використовує система (DWG, DXF), є
загальноприйнятими світовими стандартами обміну та зберігання графіки.
Формат DWF дозволяє публікувати карти в мережі Internet, інтегруючи об’єкти
прямо у WEB-сторінку;
2. AutoCAD Civil 3D активно застосовується в роботі інженерівпроектувальників, дослідників, картографів, інженерів із землеустрою;
3. Autodesk Map® 3D і AutoCAD® – багатофункціональний засіб для
створення цифрових моделей місцевості. Autodesk Map® 3D базується на
AutoCAD® і об’єднує в собі системи для автоматизованого проектування та
ГІС;
4. Autodesk Raster Design (Autodesk CAD Overlay) – додаток AutoCAD, що
дозволяє редагувати растрові зображення і векторизувати їх;
5. Autodesk Infrastructure Design Suite – програмний продукт, який дозволяє
планувати, проектувати, управляти будівництвом і експлуатацією об’єктів
різної інфраструктури (транспортної, водної, земельної тощо) [3].
Сьогодні є очевидним якісний прогрес інформаційних технологій в
будівництві. В основі сучасних САПР лежить створення комп’ютерної
(цифрової) моделі (ЦМ) об’єкта. Тепер користувач створює не просто
креслення (Набір графічних примітивів), а електронну копію об’єкта, що
проектується. Цифрова модель об’єкта - це таблична форма представлення
об’єкту проектування, в якій наводяться всі дані про нього і його елементів
(наприклад, дані про стіни, колони, вікна, отвори, сходи, перекриття,
комунікації і т. д.). Причому дані в модель заносяться в звичній і зручній для
проектувальника графічній формі.
Подальший розвиток технології створення цифрової моделі об’єкта в
будівельному проектуванні призвів до появи нової передової технології –
інформаційного моделювання будівель (Building Information Modeling, BIM).
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Інформаційне моделювання будівель полягає в створенні і використанні
комплексу узгоджених і взаємопов’язаних проектних даних. Ці дані
використовуються для прийняття необхідних рішень, формування будівельнотехнічної документації, прогнозування експлуатаційних характеристик, оцінки
витрат і планування будівельних робіт, а потім – і для управління будівлею.
Таким чином, на зміну інформаційній підтримці окремих етапів створення
будівельного об’єкта прийшли CALS-технології (Continuous Acquisition and
LifeCycle Support), які покликані забезпечити інформаційну підтримку
життєвого циклу будівельних об’єктів [1, с. 19].
Системи автоматизованого проектування зробили революцію в
промисловості, скоротивши обсяг ручної праці, підвищивши точність
конструювання, зменшивши кількість помилок, збільшивши продуктивність
проектувальників і поліпшивши якість проектів.
Таким чином, незважаючи на наявність безлічі САПР в будівництві, даний
напрямок динамічно розвивається і має широкі перспективи перерости в
системи з штучним інтелектом, сумісних з іншими геоінформаційними
ресурсами і можливостями створення інноваційних будівельних об’єктів при
мінімальній участі людини, але з максимальним ступенем задоволення її
потреб.
Список використаних джерел:
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Н. А. Вихорь. – Томск, 2014. – 43 с.
2. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого
проектування / В. А. Баженко, Е. А. Криксунов, А. В. Перельмутер. – К.:
Каравела, 2013. – 360 с.
3. Сучасні комп’ютерні системи та технології в будівництві та архітектурі
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4. Шибко О. Н. Case-технології проектування інформаційних систем в
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Рудик Т. О.
здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
науковий керівник – Ліщинська Л. Б., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ, ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ
Темпи зростання обсягів інформації в нашому житті постійно
збільшуються, що спонукає до створення нових та удосконалення вже існуючих
комп’ютерних засобів подання, збереження, систематизації, пошуку та іншої
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обробки інформації. Особлива необхідність виникає в експертних системах,
тобто у системах, які можуть узагальнювати та аналізувати інформацію, мають
здатність адаптуватися до її змін, спілкуються з користувачем та допомагають
йому приймати рішення.
Метою даної роботи є аналіз основних компонентів експертної системи,
визначення її переваг експертних систем над традиційними системами
штучного інтелекту та оцінка практичного застосування.
Дану тему висвітлювали в своїх роботах такі науковці: Е. Фейнегбаум,
А. Ньюел, Г.Саймон, Р. Девіс, Б. Б’юкенен, Е. Шортліф та ін.
Експертна система – це програмний продукт, який за допомогою
експертних знань забезпечує високоефективні рішення задач високої складності
у вузьких предметних областях. Найпростіша експертна система включає такі
чотири важливих компонентів:
1. База знань;
2. Машина висновку;
3. Інтерпретатор команд;
4. Інтерфейс (система пояснення).
Головним елементом експертної оцінки є база знань, яка в процесі
побудови й експлуатації накопичує інформацію про предметну область. База
знань є сукупністю середовищ, що зберігають знання різних типів, а саме:
− База правил – елементарні вирази, звані в теорії штучного інтелекту
продукціями.
− База процедур містить прикладні програми, за допомогою яких
виконуються всі необхідні перетворення і обчислення.
− База закономірностей включає різні відомості, що відносяться до
особливостей того середовища, в якому діє система.
− База цілей містить цільові структури, звані сценаріями, дозволяючи
організувати процеси руху від вихідних фактів, правил, процедур до
досягнення тієї мети, яка поступила в систему від користувача.
− Управління всіма базами, що входять в базу знань, і організацію їх
взаємодії здійснює система управління базами знань. З її ж допомогою
реалізуються зв’язки баз знань із зовнішнім середовищем [3].
Так як, призначенням експертної системи є консультація користувача з
системою для отримання відповідних порад або рішення наявної проблеми, то
процес використання експертної оцінки називають консультацією.
Головна перевага експертних систем над іншими системами штучного
інтелекту – це можливість накопичувати знання, оновлювати їх та зберігати
тривалий час. Тим самим це мінімізує витрати організації чи підприємства, які
використовують експертні системи, так як вони стають відносно незалежними
від найму високооплачуваних кваліфікованих фахівців. Накопичення знань дає
можливість підвищувати кваліфікацію власних фахівців, які працюють на
даному підприємстві, за допомогою найкращих, перевірених рішень. Ще
однією відмінністю експертних систем від інших програмних продуктів є
використання спеціального механізму виведення рішень і нових знань на основі
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наявних. Експертні системи видають поради, проводять аналіз, дають
консультації, ставлять діагноз [2].
Однією з сфер життя людини, де експертні системи широко
застосовуються є економіка. Експертні системи розробляються для вирішення
різного роду проблем, основні типи діяльності можна згрупувати за
категоріями:
1. Планування.
Плануючі системи призначені для досягнення конкретних цілей при
рішенні задач з великим числом змінних. Дамаська фірма Informat вперше в
торговій практиці надає у розпорядженні покупців 13 робочих станцій,
встановлених в холі свого офісу, на яких проводяться безкоштовні 15-хвилинні
консультації з метою допомогти покупцям вибрати комп’ютер, що найбільшою
мірою відповідає їх потребам і бюджету. Фірма DEC розробляє більш могутню
систему XSEL, що включає базу знань системи XCON, з метою надання
допомоги покупцям при виборі обчислювальних систем з потрібною
конфігурацією. На відміну від XCON система XSEL є інтерактивною [1].
2. Контроль і управління.
Системи, засновані на знаннях, можуть застосуються як інтелектуальних
систем контролю і ухвалювати рішення, аналізуючи дані, що поступають від
декількох джерел. Такі системи можуть бути також корисні при регулюванні
фінансової діяльності підприємства і надавати допомогу при виробленні
рішень в критичних ситуаціях.
Таким чином перевагою експертних систем над іншими системами
штучного інтелекту є те, що вони, використовуючи декларативні бази знань, а
також продукції, відносини, прототипи, схеми і семантичні мережі, для
уявлення і використовування знань, які вони містять. Експертні системи
відкривають новий підхід до програмування, так як дають можливість передачі
знань від людини до програми, з метою подальшого їх накопичення, оновлення
та адаптування для вирішення завдань різної складності в різних сферах життя
людини.
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ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
Сучасне поширення Інтернет-технологій та розвиток різних видів
електронного бізнесу, а саме здійснення операцій, що стосуються обміну
грошового еквіваленту на товари, послуги чи активи відповідної вартості,
сприяють все більш широкому використанню електронних платіжних систем,
які забезпечують переведення коштів від одного користувача до іншого в
режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет. Ринок платежів займає
визначне місце в ринковій економіці, так як традиційні паперові гроші не
можуть задовольняти усі потреби суб’єктів економіки, які виникають в процесі
економічних відносин. Що робить проблему розвитку альтернативних засобів
платежу як ніколи актуальною.
Платіжні системи досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме:
Ф. Бутинець, А. Герасимович, Д. Дорн, В. Кравчук, Т. Ламмер, Д. Махоні,
В. Міщенко, К. Парфенов, М. Пірс, О. Прем’єрова, В. Ричаківська, Х. Теварі,
І. Трубін, Ч. Фрідман, М. Хіроя, Г. Юрчук та інші. Праці вказаних вчених
розкривають сутність і значення електронних платежів в сучасних умовах.
Проте останні тенденції на ринку платежів України вимагають додаткових
досліджень за даним напрямком.
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні», платіжна система – це платіжна організація, члени платіжної системи
та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу
коштів [1].
Згідно з останніми дослідженнями український ринок електронних грошей
складає від двох до кількох десятків мільярдів гривен, що становить від 0,02%
всіх безготівкових розрахунків. При цьому ринок електронних грошей в
Україні зростає на 30–40% щорічно. Популярність електронних валют значною
мірою зумовлена тим, що при їх використанні відпадає необхідність
оформлення банківських рахунків, податків, зовнішньоекономічних контрактів
і т.д. Оскільки на відміну від безготівкових грошей, електронні гроші можна
перераховувати напряму отримувачу, без посередництва банку [2].
Зростання з кожним роком кількості використання платіжних систем
неминуче, оскільки вони мають важливі та незаперечні переваги, такі як [3]:
− доступність – будь-який користувач має можливість безкоштовно
відкрити власний електронний рахунок;
− простота використання – для відкриття та використання електронного
рахунку не потрібно яких-небудь спеціальних знань, всі наступні дії інтуїтивно
зрозумілі;
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− мобільність – незалежно від місця свого знаходження користувач може
здійснювати зі своїм рахунком будь-які фінансові операції;
− оперативність – переказ коштів з рахунку на рахунок відбувається
протягом декількох секунд;
− безпека – передача інформації ведеться з використанням SSL1
протоколу з кодовим ключем 128 біт або іншими криптографічними
алгоритмами.
За допомогою платіжних систем здійснюються грошові перекази,
розрахунки в платіжних терміналах торгово-сервісних підприємств, а також
розрахунки в мережі Інтернет. Як відомо, продаж товарів або послуг в мережі
Інтернет називають електронною комерцією. Здійснення оплати за товари або
послуги куплені за допомогою мережі Інтернет можуть здійснюватися за
допомогою платіжних карт, електронних грошей або готівкою при отримані
товару.
Платіжні карти – найбільш розповсюджений електронний платіжний
інструмент, який характеризується універсальністю та зручністю використання.
Платіжні карти достатньо розповсюдженні серед населення України, але
структура їх використання характеризується перевагою операцій зі зняття
готівки,
що
пов’язано
з
недостатньо
розвинутою
платіжною
інфраструктурою [4].
У якості платіжних засобів в електронних платіжних системах
використовуються електронні гроші, вони є аналогом готівки і, при
необхідності, миттєво передаються з одного електронного гаманця на інший.
Найбільш відомими міжнародними електронними платіжними системами є:
Visa, Mastercard, E-Gold, PayPal, EasyPay, Perfect Money, Liberty Reserve,
Moneybookers, Fethard, ChronoPay.
Провідною міжнародною електронною платіжною системою є Visa
International Service Association. Платіжна система Visa є передовою в розвитку
надійних і безпечних методів здійснення платежів у мережі Інтернет. За
допомогою платіжних карток Visa можна здійснювати оплату більше, ніж у 200
країнах світу.
Однією з найбільших широко масштабних міжнародних електронних
платіжних систем також є MasterCard Worldwide. Її користувачами є 22 тисячі
фінансових установ у 210 країнах світу. У середньому близько 57% платіжних
карток належать Visa, та 26% припадає на MasterCard.
В мережі Інтернет найвідомішою міжнародною електронною платіжною
системою для розрахунків є PayPal. Компанія тісно співпрацює з найбільшим у
світі інтернет-аукціоном eBay, оскільки останній є власником даної платіжної
системи. Дана електронна платіжна система характеризується високими
ступенями захищеності від різного роду шахрайств. На сьогодні система
працює у 190 країнах з 24 національними валютами [5].
Найкращим прикладом узаконення системи електронних грошей в обхід
діючого платіжного законодавства є WebMoney. Згідно їх юридичного
обґрунтування WebMoney оперує не електронними грошима, а правом вимоги,
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яке можуть бути вільно передано іншій особі. Відповідно, грошові знаки
WebMoney – це лише одиниця обліку грошових прав вимоги, що дозволяє
номінувати зобов’язання у різних валютах, продавати права вимоги, номіновані
в одній валюті, за іншу валюту, а також здійснювати обмін прав вимоги у
різних валютах. Тим не менш, грошові знаки WebMoney мають усі ознаки
електронних грошей [4].
Прикладом національної платіжної системи є Національна система
масових електронних платежів (НСМЕП) з процесинговим центром в Україні.
Національний банк також впровадив всеукраїнську систему ТОПАЗ –
авторизаційно-транзакційний телекомунікаційний центр для ліцензійних карток
VISA International, Master-Card, Cirrus/Maestro [3].
Наведемо ряд переваг, що притаманні електронним платіжним
системам [5]:
− зручність у використанні (не потрібно носити із собою велику кількість
готівки, особливо важких монет);
− зникає проблема з видачою решти в магазині у декілька копійок;
− не потрібно піклуватися про конвертування валюти;
− при втраті або викраденні платіжної картки достатньо повідомити
установу банку, яка її видала, щоб заблокувати рахунок;
− є можливість регулярного одержання повної інформації про здійснені
операції.
Проте є і ряд недоліків:
− все ще недосконала інфраструктура банкоматів та платіжних терміналів;
− у деяких випадках може стягуватися додаткова комісія.
Отже, електронні платіжні системи дають змогу максимально спростити
фінансові операції між покупцем і продавцем. Забезпечуючи здійснення
операцій майже миттєво, вони сприяють розвитку електронної комерції. Проте,
на нашу думку, головною перешкодою для більш широкого використання та
розвитку електронних платіжних систем в Україні є все ще недовіра
користувачів до електронних грошей та відсутність власного позитивного
досвіду щодо їх використання.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ
В УКРАЇНІ
В даний момент часу все більше людей стають користувачами інтернетмережі. З кожним днем число інтернет-користувачів збільшується, тому
важливим є розвиток інтернет-банкінгу. Інтернет-банкінг – це простий і
швидкий спосіб керувати своїми рахунками та розпоряджатися своїми коштами
у будь-якій країні світу, за допомогою комп’ютера, підключеного до Інтернету.
В Україні 90% банків пропонують послугу дистанційного обслуговування, а
кількість клієнтів, які виявили бажання підключитися до інтернет-банкінгу
становить близько 46,5% від загальної кількості клієнтів. Ці показники
свідчать про низький розвиток інтернет-банкінгу в Україні, що є вагомою
проблемою.
Питання щодо розвитку Інтернет-банкінгу в Україні висвітлювали у
працях О. Дзюблюк, Е. Крол, В. Базилевич, Е. Уткін, І.Лютий, С. Науменкова,
В. Міщенко, Р. Поппель, О. Чуб, Б. Голдстайн, Р.Тревенс. Попри постійні
зміни, що впливають на банківську систему, необхідно постійно досліджувати,
аналізувати та вивчати можливі проблеми та напрямки розвитку інтернетбанкінгу в Україні.
Метою дослідження є визначення проблем та напрямків використання
інтернет-банкінгу в Україні.
Інтернет-банк виник в Америці. Причиною стали існуючі в США
обмеження на відкриття банками філій в інших штатах. Переміщення клієнта
тягне за собою негативні наслідки для обох сторін: банк втрачає клієнта, а
клієнт втрачає всі привілеї та змушений доводити свою платоспроможність
знову. Саме тому банкам довелося шукати варіанти надання послуг клієнтові,
що знаходиться в іншому штаті чи країні [2].
Інтернет-банкінг – це додатковий канал обслуговування в банку, за
допомогою якого ви можете дистанційно керувати своїми поточними та
картковими рахунками, відкривати депозити, гасити кредити, здійснювати
платежі та інші операції. Можна самостійно здійснювати більшість
традиційних банківських операцій безперервно при наявності комп’ютера,
ноутбука або смартфона із підключенням до Інтернету [3]. Розвиток
електронного банкінгу є необхідним для банку, тому що він спрощує виконання
різних банківських операцій. Великим плюсом є те, що його впровадження не є
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затратним. Це дає можливість банку з легкістю впроваджувати сучасні
технології. Саме розвиток інтернет-банкінгу для населення говорить про вихід
банку на новий рівень «спілкування» із значно більшою кількістю клієнтів,
який приводить до розвитку нових технологій. Інтернет-банкінг зручний у
використанні, тому що для користуванням ним не потрібно встановлювати
спеціальних програм, а лише наявності браузера і виходу до Інтернету.
За допомого Інтернет-банкінгу можливе здійснення двох основних типів
операцій – надання і отримання інформаційних та платіжних послуг. В
українських банках, які впровадили Інтернет-банкінг, переважають такі види
Інтернет-послуг: запит залишків за рахунком; грошові перекази; отримання
виписок за рахунками; виставлення і сплата рахунків; оформлення депозиту;
конвертація валюти; додаткові послуги по платіжним карткам.
Увесь цей спектр послуг представлений в ПриватБанку, Укрексімбанку,
Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить 90 % ринку дистанційних послуг,
які дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта.
Одним із найбільших банків України є “Crédit Agricole”. Розгалужена
філіальна мережа та величина активів дозволяє вважати банківську групу
найбільшою у Франції та однією з найбільших у світі. Банк використовує
дистанційну послугу «i-Bank» (система інтернет-банкінгу, яка забезпечує
дистанційний доступ до Ваших продуктів та можливість здійснювати операції з
рахунками через Інтернет в будь-який час з будь-якого комп’ютера або
портативного пристрою). За допомогою нової системи «i-Bank» клієнти мають
можливість:
− отримувати інформацію про залишки коштів на рахунках, відкритих в
банку;
− самостійно формувати виписки щодо руху грошових коштів на рахунках;
− здійснювати грошові перекази і платежі в національній валюті на будьякі реквізити (в тому числі до інших банків);
− поповнювати депозити;
− погашати кредити.
П’ять основних переваг інтернет-банкінгу «i-Bank» від CREDIT
AGRICOLE:
1)Швидко. Всього за декілька хвилин з домашнього комп’ютера або будьякого іншого пристрою Ви можете сплатити за комунальні послуги або кредит,
перераховувати кошти, як між рахунками в CREDIT AGRICOLE (наприклад,
між зарплатним картковим рахунком та власним депозитом), так і на рахунки
інших осіб або організацій.
2)Зручно. Ви можете користуватись своїм банківським рахунком в будьякий зручний для Вас час.
3)Економія часу. Відсутність черг, тепер Ви точно забудете, що це таке!
4)Вигідно. Комісія за операцію, здійснену в системі і-Bank нижча, ніж за
аналогічну операцію у відділенні Банку.
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5)Безпека. Доступ до
рахунків захищено надійним механізмом
шифрування та особистим паролем, а кожна видаткова операція на сторонні
рахунки засвідчується електронним підписом (одноразовим паролем) [6].
Використання інтернет-банкінгу в Україні налічує ряд проблем, не
зважаючи на переваги, основними з яких є: незначне користування інтернетбанкінгом, забезпечення безпечної роботи в системі, можливість затримки
платежів, збої в роботі системи, відсутність необхідної нормативної бази та
неможливість здійснити оподаткування через Інтернет.
По даним Gfk Ukraine, в першому кварталі 2015 року число українських
інтернет-користувачів досягло 17,74 млн. людей. Із них близько 10% є
клієнтами інтернет-банкінгу. Серед країн Центральної та Західної Європи
Україна знаходиться на останньому місці по використанню інтернет- і
дистанційних каналів комунікації з банками [5].
При цьому, важливою проблемою є те , що жоден з вітчизняних банків не
може надати послугу кредитування через Інтернет повноцінно. Тобто при
оформленні кредиту через Інтернет клієнту все одно необхідно приходити в
банк для здійснення ідентифікації. Але у такому випадку кредитування через
Інтернет взагалі втрачає свій сенс. Причиною цього є недосконале
законодавство та відсутність технології цифрового підпису, що давало б
можливість ідентифікації особи, яка зайшла на сайт, дистанційно.
Отже, для нормального та повноцінного функціонування системи інтернетплатежів в Україні необхідно запровадити систему цифрових підписів, які
дадуть змогу ідентифікувати особу на віддалі. Слід зазначити, що цифровий
підпис має видаватися одночасно з паспортом та ідентифікаційним кодом і ця
процедура повинна бути обов’язковою. Незважаючи на труднощі з
впровадженням інтернет-технологій у банківській сфері, з кожним днем
кількість бажаючих зайняти свій сегмент ринку банківських інтернеттехнологій збільшується.
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СИСТЕМИ ERP ДЛЯ ВЕЛИКОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Сучасні трансформації в економіці, вимоги до регулювання господарської
діяльності суб’єктів обумовлюють впровадження на підприємствах єдиної
автоматизованої
інформаційно-облікової
системи.
Використання
в
інформаційних
технологіях
методично
гармонізованих
показників
бухгалтерського, податкового та управлінського обліку здатне підвищувати
ефективність діяльності підприємства в умовах постіндустріального
суспільства.
Теоретичним основам автоматизації обліку, використанню інформаційних
технологій присвячено значну кількість наукових праць як вітчизняних, так і
зарубіжних учених. Серед вітчизняних науковців це: С.В. Івахненков,
В.П. Завгородній, Т.А. Писаревська, Є.Є. Бізянов. Проте є велика кількість
факторів, що постійно змінюють потреби підприємства у контексті
ефективності управління, а саме через комплексний підхід інтегрованої системи
обліку до пріоритетів та інформаційних потреб як користувачів, так і
працівників суб’єкта.
Вибір ERP-рішення – украй складне комплексне завдання, що вимагає
серйозного обстеження організації та чіткого формулювання вимог до
корпоративної інформаційної системи. Тому варто детально ознайомитись з
основними теоретичними та функціональними можливостями ERP-систем.
ERP (Enterprise Resource Planning System – система планування ресурсів
підприємства), системи, які призначені для автоматизованого планування
ресурсів компанії. Такі програми дозволяють не тільки вести бухгалтерський
облік, але планувати закупівлі, виробництво і завантаження потужностей,
ремонти, продажу, управління документообігом і персоналом [3].
На даний момент у галузі ERP-систем існує декілька продуктів від
світових лідерів виробництва програмного забезпечення – Microsoft, Oracle,
SAP та інші. Ці компанії представлені на ринку в таких процентних частках:
4%, 14%, 28% відповідно. На пострадянському просторі зазначені цифри дещо
відрізняються. Так, SAP використовують близько 50% компаній, Oracle – 15%,
Microsoft – 8%, також частку тримає 1С – 14%, хоча її не можна назвати
повноцінною ERP-системою [3].
Є на українському ринку і вітчизняні ERP-розробки. Зокрема, програмне
забезпечення IT-Enterprise, Універсал, BSI, ІС-ПРО і Megapolis. Перша є
найпопулярнішою, з нею працюють такі компанії, як харківський
машинобудівний завод "ФЕД", металургійні компанії "Інтерпайп" і Ferrexpo,
будівельники "Київміськбуд" і "Ковальська", а також аграрний сектор –
"Миронівський хлібопродукт".
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ERP-системи є досить дорогими (але українське ПО обійдеться все ж
набагато дешевше, ніж західне), адже проекти по їх впровадженню
передбачають перегляд бізнес-процесів компанії, розробку нової моделі,
налаштування базової версії системи під конкретне підприємство, навчання
співробітників.
Ціна і необхідний час, власне, залежать від функцій, які потрібні компаніїкористувачеві. Тобто потрібен тільки модуль бухгалтерського обліку або ж
компанії необхідно також, наприклад, рішення для планування закупівель,
електронного документообігу та управління персоналом. Вартість рішення
також буде залежати від кількості ліцензій, які потрібні підприємству.
Розробники EPR-систем, які працюють переважно з українським великим
бізнесом, намагаються відвоювати частину середнього і дрібного сегмента.
Вони запускають так звані SaaS-рішення (Software as a service). Це готові
хмарні переднастроєні рішення, які не потрібно впроваджувати протягом
місяця, а можна легко запустити в браузері. Для одного співробітника компанії
робота з таким рішенням обійдеться приблизно в $ 20-40 щомісяця [2, c.128].
Розглянемо функціональні можливості систем на прикладі SAP та Oracle.
Система SAP Enterprise Resource Planning (ERP) розроблена німецькою
компанією SAP AG і призначена для комплексної автоматизації великих
підприємств. Комплексна автоматизація означає, що єдина інформаційна
система враховує всі сторони діяльності підприємства за конкретними сферами
(планування виробництва, збут, закупівля), а також за рівнями управлінської
ієрархії підприємства, від вводу даних на потрібні рівні до підтримки
прийняття управлінських рішень на верхніх.
Система SAP ERP складається із набору прикладних модулів, які
направлені на різні процеси в компанії, а саме: фінанси FI, контролінг CO,
управління основними засобами AM, управління проектами PS, управління
виробництвом PP, управління матеріальними потоками MM, збут SD,
управління якістю QM, технічне обслуговування та ремонт обладнання PM,
управління персоналом HR, управління інформаційними потоками WF [1].
Головним недоліком даної програми є її висока вартість. Цю програму
можуть собі дозволити середній та великий бізнес у яких високий валовий обіг.
Наприклад, якщо вартість самої програми 6-10 тис. дол. США, то її
впровадження коштує десятки тисяч доларів. Для більш простих програм
впровадження й консультації обходяться значно дешевше, у межах 17-20 % від
вартості програми. На навчання персоналу витрачається від 50 до 1000 дол.
США, а на консультацію бухгалтерів – 900 дол. США за день. Але враховуючи
великий потенціал даної системи, її можливості та системна підтримка можна
сказати що вона варта витрачених коштів [2, c.132].
Oracle підтримує багаторівневу ієрархічну організацію взаємопов’язаних і
узгоджених фінансово-аналітичних баз даних. Особливістю продукту є те, що
він забезпечує можливість узгодження (тиражування змін із рівня на рівень) не
тільки даних, а й їх описів: структур бюджетів, моделей, екранних форм, звітів,
графіків, форм введення, процедур завантаження, користувацьких програм.
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Розв’язання задач фінансового управління, моделювання і прогнозування в
Oracle забезпечується завдяки вбудованим засобам фінансового моделювання і
бібліотеці аналітичних і фінансових функцій, що дають змогу розробникам і
користувачам будувати прогнози, розраховувати показники ефективності та
інші аналітичні показники [4].
Недоліками даної системи є: незручний інтерфейс в інструментах
адміністрування, галузева обмеженість, відставання від спеціалізованих
постачальників у сфері інновацій (інтеграція з офісом).
Аналізуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що,
впроваджуючи ERP-системи, підприємства одержують певні переваги.
Насамперед – це стабільність і уніфікація всіх процесів управління
підприємством. Використання системи забезпечує серйозні переваги перед
конкурентами за рахунок оптимізації бізнес-процесів і значного зниження
оперативних витрат. ERP-системи є потужним інструментом підвищення
прибутку за рахунок гнучкого керування собівартістю, що є потужною
перевагою в конкурентній боротьбі.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням,
що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До таких ресурсів
відносяться, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію
бізнес-процесів підприємства. Адже діяльність підприємств і організацій у
складних умовах динамічної ринкової економіки та жорсткої конкуренції
потребує зниження вартості бізнес-процесів, удосконалення внутрішніх
виробничих процесів, розвитку діапазону послуг і товарів, скорочення
надлишкових робіт всередині організації.
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Незважаючи на досить широке висвітлювання у роботах актуальності
впровадження інформаційних технологій, їх ролі, перспектив, не достатньо
уваги надається проблемам, які існують у підприємства в цьому напрямку,
конкретним крокам щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у
виробничу діяльність. Теоретичні і практичні питання, пов’язані з цим
аспектом були висвітлені в роботах як західних (Мейора Т., Стікула І.,
Коберна А.), так і українських вчених (Македонського М., Матвєєва М.,
Петрова Ю., Румнянцева Ю., Красноперова, К., Матвієнка А.). Проте
дослідження
розвитку
інформаційних
технологій
для
управління
підприємством із врахуванням нових концепцій в сучасних умовах стають все
більш актуальними.
Метою є дослідження основних напрямків використання інформаційних
технологій для удосконалення діяльності підприємства, відображення
тенденцій впровадження інформаційних технологій у виробничу діяльність
сучасних підприємств, існуючих проблем.
На сучасному підприємстві комп’ютер перетворився на необхідний
інструмент повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збирання,
накопичення та обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій
виникають складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її
придбання, сумніви в надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко
застаріває, невпевненість у достатній віддачі від впровадження комп’ютерної
системи для покриття витрат на її створення. Сьогодні відомі такі проблеми
впровадження інформаційних технологій (ІТ) у практиці вітчизняних
підприємств [1]:
1.Безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що
потребують великих інвестицій, і, відповідно, – посилення залежності від
зовнішніх послуг (наприклад постачальників програмного забезпечення)
2.Зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; під час
виконання внутрішньофірмових процесів функція ІТ перестала бути
допоміжною, а перетворилась у важливу складову продукту чи виробничих
потужностей;
3.Зростання витрат у сфері ІТ.
Впровадження інформаційних технологій створює підґрунтя для розвитку
нової культури праці і одночасно призводить до стратегічної переорієнтації
підприємства. Використання інформаційних комп’ютерних систем для
вирішення управлінських та підприємницьких завдань, стратегічного розвитку,
підвищення ефективності адміністративної діяльності, обліку і контролю,
планування й аналізу, реалізації у мережевому режимі різноманітних зв’язків
підприємств з їх партнерами, клієнтами, владними структурами призвело до
зростання інформаційних потреб, дало можливість не обмежувати інформаційні
потоки та інформаційні процеси межами окремого підприємства і зумовило
зростання інвестицій у комп’ютерні технології.
Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є
системною діяльністю, яка не повинна здійснюватись інтуїтивно. Для
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організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих і
недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація
витрат на них та їх перспективне планування [2].
Співвідносячи визначення інформатизації, сутність якої дослідники
визначають як систематичну реорганізацію і вдосконалення, підвищення
ефективності соціально значущої діяльності на основі використання сучасної
електронно-обчислювальної техніки і інформаційних систем, із специфікою та
основним змістом діяльності менеджера (за П.Друкером, А.Чандлером
Т.Парсоном [3]) – активізація і розвиток наявних ресурсів, форм їх
раціонального використання, інноваційність діяльності менеджера, орієнтація
на постійний пошук нових, більш ефективних способів організації діяльності, можна бачити, що інформатизація як процес оволодіння інформацією і
знаннями за допомогою створення автоматизованої інформаційної
інфраструктури та інформаційна система, як об’єкт управління при
впровадженні і використанні, адекватні завданням менеджменту.
Інформаційні системи можна класифікувати за функціональною ознакою
та рівнем управління. Структура інформаційної системи може бути
представлена як сукупність її функціональних підсистем, відповідно,
інформаційна система класифікується за функціональною ознакою.
У практиці діяльності виробничих та комерційних об’єктів типовими
видами діяльності, які визначають типову ознаку класифікації інформаційних
систем, є виробнича, маркетингова, фінансова, кадрова діяльність. Виробнича
діяльність пов’язана з безпосереднім випуском продукції і спрямована на
створення і впровадження у виробництво науково-технічних новацій.
Фінансова діяльність пов’язана із організацією контролю і аналізу
фінансових ресурсів організації на основі бухгалтерської, статистичної,
оперативної інформації. Кадрова діяльність спрямована на підбір і розстановку
необхідних фахівців, а також ведення службової документації з різних аспектів.
Зазначені напрями діяльності визначають типовий набір інформаційних
систем:
− виробничі системи;
− системи маркетингу;
− фінансові системи і системи обліку;
− кадрові системи;
− інші типи систем, що виконують допоміжні функції залежно від
специфіки діяльності підприємства (організації) [3].
В діяльності будь-якої організації важливе місце займає робота з
документами, які необхідно одержувати ззовні, готувати всередині організації,
реєструвати, передавати працівникам, контролювати виконання, вести
довідкову роботу, зберігати тощо. Організація роботи з документами є
важливою складовою частиною процесів управління і прийняття управлінських
рішень, яка істотно впливає на оперативність, економічність і надійність
функціонування апарату управління установи, культуру праці управлінського
персоналу і якість управління. Якщо в установі процес діловодства
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організований раціонально, фахівці й керівники вивільняються від виконання
невластивих їм функцій, підвищується результативність їх праці, скорочуються
витрати, пов’язані з функціонуванням апарату управління [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що використання інформаційних
технологій для управління підприємством робить будь-яку компанію більш
конкурентноздатною за рахунок підвищення її керованості й адаптованості до
змін ринкової кон’юнктури.
Важливо відзначити, що автоматизація – не самоціль, а цілеспрямована
перманентна діяльність по раціоналізації й оптимізації організаційно-штатної
структури підприємства і його бізнес-процесів. Для ефективного
функціонування підприємства необхідно створити інформаційну систему, яка б
була здатна протягом тривалого часу задовольняти потреби підприємства.
Лише великі підприємства можуть дозволити собі включати до штату фахівців,
які будуть в змозі розробити та обслуговувати інформаційну систему, яка
найповніше відповідатиме потребам підприємства. Тому для середніх та малих
підприємств доцільніше створювати інформаційну систему на базі вже
існуючих програм, різноманітність яких здатна задовольнити потреби таких
підприємств.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На сьогодні, все актуальнішим постає питання інформаційного
забезпечення підприємств готельного та ресторанного бізнесу. Ринок готельних
та ресторанних послуг характеризується високою конкурентоспроможністю,
різноманіттям нових і додаткових послуг, покращенням рівня обслуговування.
Збільшення складності управління та необхідність підвищення контролю за
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усіма видами діяльності готельно-ресторанних підприємств, потребує
необхідності у введені та використанні нових інформаційних технологій, які
допомагають прискорити процес створення та продажу послуг споживачам,
здійснювати маркетингове планування, фінансову та господарську діяльність. У
зв`язку з цим, автоматизація підприємств готельного та ресторанного бізнесу є
важливою для будь-якого підприємства, незалежно від завантаження та його
місця розташування.[3] Впровадження сучасних інформаційних технологій є
необхідною умовою для успішної роботи, оскільки оперативність, точність,
надійність, швидкість обробки даних та передачі інформації визначає високу
ефективність управлінських рішень.[1]
На сьогоднішній день, зросло значення ролі інформаційних технологій у
діяльності готельно-ресторанного підприємств. Проблемам використання
сучасних технолігій у цій галузі присвячені науковим роботам зарубіжним і
відчизняних вчених: Арімов, В. Балута, П. Бурцев, О. Виноградова, А.
Галиновский, О. Губанова, В. Гуляєв, А. Демаш, М. Єфремова, І. Зорін, І.
Калашников, В. Квартальнов, Д. Купінський, Ю. Миронов, М. Морозов, Н.
Морозова, Т. Новгородцев, Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон, М.
Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков, Л.
Шульгіна, та інші.
Метою дослідження є обґрунтування доцільності використання сучасних
інформаційних технологій в управлінні готельним підприємством.
Активне впровадження інформаційних комп’ютерних технологій управління на
основі прикладу розвинених країн у цій області, є одним із напрямів розвитку
готельно-ресторанної справи в Україні.
Інформаційні технології-це процес, що використовує сукупність засобів і
методів збору, обробки та передачі даних для отримання інформації нової
якості про стан об’єкта, процес чи явище. Іншими слова, це чітка модель
введення бізнесу, втілена за допомогою певного набору технічних та
програмних рішень. Необхідною умовою є її вимірність, визначеність в часі та
конкретність.
З точки зору організації та управління, готельно-ресторанні комплекси є
складними системами, що включають в себе різні взаємопов’язані служби. Для
того щоб організувати роботу готельно-ресторанного підприємства з
якнайвищою ефективністю і відповідністю європейським стандартам, потрібно
впроваджувати нові інформаційні технології.[4]
У сучасному світі, є більше десятка систем автоматизації управління
засобів розміщення та закладів громадського харчування. Автоматизація
роботи підприємств ресторанної та готельної індустрії, які представлені на
ринку інформаційних технологій, мають різноманітні можливості. На території
України, підприємства цих галузей використовують як зарубіжні продукти
(американські: Opera, Fidelio, Epitome; російські: «Отель-2.3», «Едельвейс»,
Servio), так і вітчизняні розробки: ProHotel, SuperHotel, B52). Всі ці продукти ІТ
технологій, дозволяють покращити роботу в системі служби прийому та
розміщення, у відділі продажу і маркетингу. За допомогою них, відбувається
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управління номерним фондом, бронювання номерів, управління тарифами,
введенням програм лояльності гостей, планування і надання додаткових послуг,
отримання фінансових та статистичних звітів, облік інформації про безготівкові
рахунки, встановлення проміжних та остаточних рахунків для розрахунків з
гостями, що значно покращує роботу працівників галузей готельноресторанного бізнесу та покращує якість обслуговування гостей.[2]
Розглянемо переваги впровадження інформаційних технологій у
підприємства готельно-ресторанного бізнесу.
 керування закладів розміщення та громадського харчування
здійснюється в режимі реального часу;
 процес роботи зі споживачами оптимізований таким чином, що за часом
займає не більше двох хвилин, створюючи комфортні умови для гостей;
 функціональний блок розрахунків зменшує помилки персоналу і
включає витрати від неврахованих послуг;
 блок бронювання дозволяє максимально раціонально використовувати
номерний фонд і розширити навантаження готелю;
 автоматизована система дозволяє виключити з асортименту послуги, які
не користуються популярністю, і замінити їх на нові;
 повна персоніфікація роботи з інформаційними системами дає
можливість адміністрації готелю та ресторану контролювати та аналізувати
роботу персоналу;
 впровадження сучасних інформаційних технологій дозволяє зменшити
затрати на робочу силу приблизно на 30%, а це означає, що збільшується
продуктивність праці;
 автоматизація роботи господарських служб дає можливість
підприємствам планувати та систематизувати ремонтні та профілактичні
роботи.
За допомогою вище перерахованих переваг, підприємство може
покращити свій фінансовий стан, а це у свою чергу, підвищить
конкурентоспроможність готелю чи ресторану на ринку послуг.
Отже, успіх підприємств готельно-ресторанного комплексу може бути
забезпечений лише за допомогою впровадження інформаційних технологій. Це
скорочує час надання послуг, підвищує їх якість, знижує витрати робочого
часу, збільшує попит споживачів, систематизує роботу підприємства,
контролює персонал.
Таким чином, в сучасних економічних умовах надання якісних послуг
харчування, прийому та розміщення неможливе без застосування сучасних
інформаційних технологій. Лише завдяки ним, підприємство може покращити
свій фінансовий стан та конкурентоспроможність на ринку надання послуг.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ
Актуальність даної теми полягає в тому, що отримання великих обсягів
інформації перетворюється для фахівців з інформатики та менеджерів у
серйозну проблему. Для того, щоб ідентифікувати тільки необхідну інформацію
для вирішення якоїсь конкретної задачі, доводиться "перебирати" величезну
кількість даних. Дані – це "сирі" факти і цифри, в яких немає нічого особливого
і які самі по собі не можуть бути корисними для менеджерів. Для того щоб
витягти корисну інформацію, необхідно обробити, отримати закінчений
інформаційний продукт, що має безпосереднє відношення до управлінської
задачі. Проблема ефективної ідентифікації корисної інформації та забезпечення
доступу до неї менеджерів і співробітників набуває все більшої гостроти.
Метою даної роботи є дослідження ролі інформаційних технологій у
системі обробки даних та визначення їх впливу на життєздатність та
конкурентоспроможність підприємства.
Тема інформаційних технологій у системі управління досліджувалась
багатьма науковцями, у тому числі й
І.В. Кривов’язюк, О.Р. Усков,
Ю.М. Кулик, М.О. Левченко та ін. Проте зазначені науковці не приділяють
достатньої уваги питанню доцільності впровадження інформаційних технологій
у систему управління.
Про значення даної проблеми свідчить той факт, що в
багатьох організаціях вводиться посада головного спеціаліста з інформації,
який несе відповідальність за управління організаційними базами даних та
впровадження нових інформаційних технологій. Як правило, фахівці з
інформації стикаються з проблемою вибору одного з безмежного безлічі
варіантів придбання апаратного та програмного забезпечення, мережевого і
телекомунікаційного устаткування. Обсяг даних, які здатні давати комбінації
цих технологічних засобів в рівній мірі, величезний. Прийняття рішень,
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пов’язаних із застосуванням нових технологічних засобів та управлінням їх
ресурсами, часто лягає насамперед на плечі головного спеціаліста з
інформації. Йому доводиться інтегрувати поточні та нові технології підтримки
прийняття організаційних рішень, забезпечення операційних процесів і
комунікацій так, щоб співробітники організації отримували необхідну
інформацію в потрібному місці в потрібний час. [1]
Інформаційна технологія обробки даних призначена для розв’язання добре
структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші
стандартні процедури їх опрацювання. Ця технологія застосовується на рівні
операційної (виконавчої) діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою
автоматизації деяких постійно повторюваних операцій управлінської
праці. Тому впровадження інформаційних технологій і систем на цьому рівні
істотно підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від
рутинних операцій, можливо, навіть призведе до необхідності скорочення
чисельності працівників.
На рівні операційної 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. [2]
− Існує декілька особливостей, пов’язаних з обробкою даних, що
відрізняють дану технологію від інших:
− виконання необхідних фірмі задач по обробці даних. Кожній фірмі
наказано законом мати і зберігати відомості про свою діяльність, які
можна використовувати як засіб забезпечення і підтримки
контролю. Тому
в
будь-якій
фірмі
обов’язково
повинна
бути інформаційна
система
обробки
даних
і
розроблена відповідна технологія;
− рішення тільки добре структурованих задач, для яких можна розробити
алгоритм;
− виконання стандартних процедур
обробки. Існуючі стандарти визначають типові процедури обробки
даних і наказують їх дотримання організаціями усіх видів;
− виконання основного обсягу робіт в автоматичному режимі з
мінімальною участю людини;
− використання деталізованих даних. Записи про діяльність фірми мають
докладний характер, що допускає проведення ревізій. У процесі ревізії
діяльність фірми перевіряється хронологічно від початку періоду до
його кінця і від кінця до початку;
− акцент на хронологію подій;
− потреба в мінімальної допомоги при вирішенні проблем з
боку спеціалістів інших рівнів.
Розглянемо основні компоненти інформаційної технології обробки даних і
їх характеристики.
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Збір даних. У міру того як фірма виробляє продукцію або послуги, кожна її
дія супроводжується відповідними записами даних. Зазвичай дії фірми, що
зачіпають зовнішнє оточення, виділяються особливо як операції, вироблені
фірмою.
Обробка даних. Для створення з даних, що надходять інформації, що
відображає діяльність фірми, використовуються такі типові операції:
Класифікація або угрупування. Первинні дані зазвичай мають вигляд
кодів, які складаються з однієї або декількох символів. Ці коди, які виражають
певні ознаки об’єктів, використовуються для ідентифікації і групування
записів. Наприклад, при розрахунку заробітної плати кожна запис включає в
себе код (табельний номер) працівника, код підрозділу, в якому він працює,
посаду і т.п. Відповідно до цих кодами можна зробити різні угруповання;
− сортування, за допомогою якої упорядковується послідовність записів;
− обчислення, що включають арифметичні та логічні операції. Ці операції
дають можливість отримувати нові дані;
− укрупнення або агрегування, вироблене для зменшення кількості даних і
реалізоване в формі розрахунків підсумкових або середніх значень.
Зберігання даних. Багато даних на рівні операційної діяльності необхідно
зберігати для подальшого використання або тут же, або на іншому рівні. Для їх
зберігання створюються бази даних.
Створення звітів (документів). В інформаційній технології обробки даних
необхідно створювати документи для керівників і працівників фірми, а також
для зовнішніх партнерів. При цьому документи можуть створюватися як за
вимогою у зв’язку з проведеною фірмою операцією, так і періодично
наприкінці кожного місяця, кварталу або року.
Існує ряд недоліків, через які неможливо використовувати отримані
дані. До них відносяться недостовірність даних, низька продуктивність при
нестандартних запитах, неможливість перетворити різнорідні дані в єдину
інформацію [3].
Отже, дана технологія передбачає створювати спеціальні, окремі від
існуючих баз сховища даних – предметно-орієнтовані, інтегровані,
некориговані, залежні від часу колекції даних, призначені для підтримки
прийняття рішення. Застосування інформаційних технологій має великий вплив
на життєздатність і конкурентоспроможність організації, підвищення
ефективності підприємства завдяки використанню управлінської інформаційної
системи, що починається з вищого рівня управління. Головний керуючий
організацією повинен бачити перспективу її розвитку з урахуванням того
внеску, який можуть зробити інформаційні технології.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
Сьогодні, внаслідок стрімкого розвитку суспільства відбувається активне
впровадження систем автоматизації діяльності у всі сфери людського життя, в
тому числі і в органи державної влади, адже це значно скорочує затрати часу на
виконання поставлених завдань, а також підвищує їх якість та надійність.
Діяльність державних органів безпосередньо залежить від вирішення
завдань оперативного створення електронних документів, організації їх
збереження, контролю за виконанням, а також від швидкості їх пошуку та
використання, тому актуальним завданням в Україні є розвиток інфраструктури
електронного документообігу.
Дану тематику досліджували такі сучасні науковці, як Г.Г. Асєєв,
А.В. Гречко,
Д.В. Дубов,
С.В. Дубова,
Л.Й. Костенко,
С.Г. Кулешів,
М.В. Ларин, В.П. Писаренко, Н.О. Прилипко та інші.
Система електронного документообігу (СЕД) у сфері державного
управління являє собою автоматизовану систему організації обігу документів
задля здійснення ефективного управління процесами в державі [1].
Головною метою застосування СЕД в органах державної влади є:
− забезпечення
ефективного
внутрішнього
та
зовнішнього
документообігу в державних установах та відомствах;
− модернізація контролю виконавської дисципліни;
− забезпечення безпеки інформації, шляхом використання електронного
підпису та розмежування прав доступу;
− покращення взаємодії з громадянами;
− забезпечення зручної взаємодії між державними установами та
відомствами тощо.
На вітчизняному ринку кілька десятків систем електронного
документообігу, але протягом останніх років державні органи України віддають
перевагу Megapolis.Документообіг (SOFTLINE IT), DocsVision (ТОВ
«ДоксВижн»), OPTIMA-WorkFlow (Optima), АСКОД (ІнфоПлюс), FossDoc
(ФОСС-Он-Лайн),
ДокПроф
(компанія
«Новатум»),
MasterDOC
(АТ «Банкомсвязь») та іншим.
Впровадження СЕД сприяє підвищенню культури діловодства,
забезпеченню суттєвої економії коштів на тиражування та пересилання значної
кількості документів, що вкрай актуально нині за умов обмеженого
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фінансування державних органів. Крім цього, застосування СЕД дозволяє
прискорити терміни опрацювання документів, удосконалити механізм
організації та виконання документів, автоматизувати виконання однотипних
операцій, спростити використання інформації документів за рахунок
розширення можливостей їхнього пошуку.
СЕД взаємодіє з іншими системами електронного документообігу органів
державної влади через спеціальні телекомунікаційні мережі, за допомогою яких
передається конфіденційна інформація, яка знаходиться у розпорядженні
держави [2].
Зауважимо, що як і будь-яка програма, СЕД може мати певні недоліки,
наприклад, можливість часткової втрати інформації або потреба в профільних
знаннях для виконання роботи у відповідній програмі. Запуск СЕД вимагає не
тільки встановлення обладнання і налаштування програмного забезпечення, але
й перебудови діловодних процесів та перенавчання службовців.
Кожного року Кабінет Міністрів України оприлюднює звіт, в якому
зазначається стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в
Україні [3]. Відповідно до одного з таких звітів [4] запропоновано створити
окрему державну програми з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування технологіям інформаційного суспільства та електронного
урядування, яка повинна орієнтуватися на навчання:
1) технологіям інформаційного суспільства та електронного урядування
та особливостям державного управління в нових умовах;
2) на спеціалізованих курсах для окремих категорій державних
службовців, що запроваджують та використовують зазначені
технології, зокрема:
− впровадження
електронного
документу
та
електронного
документообігу в роботі органів державної влади;
− електронному архівуванню;
− захисту інформації в системах електронного урядування;
− підготовці та виконанню проектів електронного урядування
(проектний менеджмент у цій сфері);
− запровадженню конкретних адміністративних послуг в електронній
формі тощо;
3) очне та заочне (дистанційне) навчання в різних формах: підвищення
кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо.
У наш час електронний документообіг стає невід’ємною частиною
електронного урядування, а тому його можна з впевненістю вважати
невід’ємним атрибутом діяльності органів державної влади. За його допомогою
значно скорочується обсяг виконуваної письмової роботи та кількість помилок.
Слід зазначити, що із впровадженням автоматизованих систем у різні сфери
діяльності, відбувається перехід до якісно нового рівня суспільної взаємодії, що
в свою чергу сприяє ефективному виконанню державою її управлінських
функцій.
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИ СИСТЕМ
Готельно-ресторанний бізнес – основа туристичної галузі будь-якої країни,
яка забезпечує безперервний потік туристів. Задоволення їх потреб шляхом
надання сучасного рівня сервісу, який включає в себе як основні послуги
(проживання, харчування, інтернет), так і додаткові (послуги конференцсервісу, бізнес-центри, інформаційні, побутові, посередницькі послуги,
організація дозвілля та ін.),– актуальне питання сьогодення та основне
завдання, покладене на сферу гостинності в Україні. Виконати його можливо
лише за допомогою використанням засобів сучасних інформаційних систем
управління бізнес-процесами закладів готельно-ресторанного господарства
[2, c.494].
Метою є визначення основних засобів управління закладів готельноресторанного господарства в Україні, їх характеристики, а також практичного
використання в сфері гостинності.
Дану проблему досліджували такі вчені, як Кубашкін Н.І, Бондаренко Г.А.,
Мельниченко С.В., Плескач В.Л., Кустова Н.П. та інші.
Сучасний рівень розвитку сфери гостинності – це актуальне питання ХХІ
століття, що вимагає принципово новий рівень інформаційного
обслуговування, що включає в себе забезпечення швидкої передачі актуальної
та достовірної інформації кінцевому споживачу (гостю закладу). З появою
комп’ютерних технологій вся інформація, що застосовується в готельноресторанній сфері набула електронного вигляду, що замінило величезну
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кількість журналів, які використовувалися в роботі, а потім ще кілька років
зберігалися в архівах [3, c.240]. На сьогодні не лише керівництво готелю чи
ресторану, адміністратори та інший персонал може активно використовувати
засоби автоматизованого управління всіма процесами в своїй роботі, але й гості
закладу можуть оцінити їх переваги [1, c.216].
Розглянемо основні види автоматизованих систем управління готелями
[4, c.519]:
1.) Автоматизована система управління готелем "В52 Готель" – це
система, що дозволяє ефективно керувати закладами готельного господарства
будь-яких розмірів. Її оперативному управлінні підлягають номерний фонд
готелю, ресторани і бари, спортивні центри та інше. Дана програма забезпечує
високий рівень обслуговування гостей, максимально швидке та чітке прийняття
маркетингових рішень, зменшення витрат та підвищення фінансових
показників підприємства.
2.) Автоматизована система управління "Fіdelіo" – дозволяє вирішувати
завдання продажів, бронювання, прийому та розміщення гостей, організації
конференцій та банкетів, надання повних даних для фінансового контролю й
обліку діяльності підприємства.
3.) Програма автоматизації готелів "ШТРИХ-М: Готель" дозволяє вести
оперативний облік і контроль використання номерного фонду та додаткових
послуг, отримувати дані про історію бронювання номерів та про стан
взаєморозрахунків з клієнтами. Програма є інструментом для контролю та
аудиту грошових операцій і дій персоналу готелів з метою запобігання
можливих зловживань.
4.) Система управління готелями Едельвейс «UCS Shelter» – дозволяє не
тільки проводити бронювання номера, спростити процедуру оформлення гостя
з урахуванням його переваг, але і планувати завантаження готелю, вести
статистику, надавати дані для бухгалтерської та управлінської звітності.
5.) Libra Hospitalitу – це система управління для готелів, корпоративного
управління, електронної комерції та бізнесу-аналітики.
6.) «Інтурсофт»: Hotel 2000 – це програмний комплекс, який може
ефективно використовуватися в готелі будь-якого типу. В основі комплексу програмне забезпечення, що використовується більш ніж в 200 готелях різних
країн Середземномор’я. Комплекс поєднує в собі основні риси західного
готельного менеджменту і специфіку пост-радянської системи управління та
організації роботи.
7.) "Парус-Готельне господарство" – це система для автоматизації бізнеспроцесів обслуговування клієнтів підприємствами готельного типу. Система
може надавати інформацію про наявність вільних, зайнятих і заброньованих
місць в готелі по мережі Internet та інші.
Розглянемо також основні види автоматизованих систем управління
ресторанами [5, c.162]:
1.) R-Keeper – це лідер ринку автоматизації підприємств сфери
громадського харчування. R-Keeper використовується в більш ніж 3000
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ресторанах, кафе, підприємствах швидкого обслуговування, використовується в
135 містах в 16 країнах. Дозволяє швидко приймати замовлення та автоматично
передавати їх кухарям та барменам.
2.) 1С-Рарус – надає можливості по веденню обліку на підприємствах
громадського харчування і дозволяє використовувати всі схеми
бухгалтерського та податкового обліку, які закладені в типову конфігурацію;
призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку на
підприємствах харчування: в ресторанах, їдальнях, кафе, барах, підприємствах
швидкого харчування (fast-food), а також у невеликих цехах з виготовлення
напівфабрикатів або кондитерських виробів.
3.) "В52 Ресторан" - це інструмент контролю роботи залу, товарного та
фінансового обліку підприємства громадського харчування.
4.) Інші: TillyPad, Z-Cash, Магія-Ресторан, Астор, X-POS і т.д.
Цей перелік є достатньо довгим, адже не лише провідні готельні мережі
світу впроваджують та розповсюджують різні автоматизовані системи
управління всіма процесами в готелях, а й нові готелі, зокрема в Україні,
впроваджують власні системи, які, на їхню думку, є більш простими та
ефективними. А вищеперераховані системи слугують базою для даних
підприємств.
Отже, управління бізнес-процесами закладів готельно-ресторанного
господарства засобами сучасних інформаційних систем – питання, що цікавить
кожного готельєра та ресторатора ще до відкриття ним власного закладу.
Побудова стійкого механізму управління найважливішими процесами в готелі
чи ресторані – основа його розвитку та отримання прибутку в майбутньому.
Саме тому важливо розумітися на даних системах, щоб зробити правильний
вибір, що полегшить роботу персоналу готелю чи ресторану та підвищить
рівень обслуговування гостей.
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