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УДК 338.1 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.102. С.200. 

 

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в 

умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-

економічних системах. Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії 

гостинності.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

УДК 338.1 

Войцицька О.О. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНДИКАТОРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Визначення основних індикаторів зовнішньоекономічної безпеки України 

шляхом розрахунку їх статистичних показників, пошук внутрішніх та 

зовнішніх загроз, зображення впливу економічних процесів на національну 

безпеку. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, складові економічної безпеки, 

фактори економічної безпеки, показники зовнішньоекономічної безпеки, 

індикатори зовнішньоекономічної безпеки. 

Визначення зовнішньоекономічної безпеки трактується як поняття стану 

відповідності зовнішньоекономічної діяльності держави її національним 

інтересам за допомогою мінімізації збитків держави від впливу негативних 

зовнішніх та внутрішніх факторів, створення сприятливих умов для розвитку та 

покращення економіки держави, завдяки її діям на світовій арені.  

Метою дослідження є визначення основних індикаторів, що впливають на 

зовнішньоекономічну безпеку України. Посилаючись на роботи авторів Левко 

М.М., Стучинської Н.П., Хаустової В.Є., Григорової-Беренди Л.І, Яковенко В. 

С., Борщинська Т. Ю можемо визначити, що зовнішньоекономічна безпека є 

окремою складовою економічної безпеки України, а її ваговий коефіцієнт 

складає 0,1095 (5-е місце серед 9) [1, с.20]. 

Постановка проблеми.  Економічна безпека розглядається як 
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найважливіша якісна характеристика економічної системи, що визначає її 

здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке 

забезпечення ресурсами народного господарства, а також послідовну 

реалізацію національно-державних інтересів. Сама економічна безпека має 

складну внутрішню структуру, в якій можна виділити три її найважливіших 

елементи: економічну незалежність, стабільність і стійкість національної 

економіки, здатність до саморозвитку і прогресу [2, с.102-103].  

 

 

Рисунок 1 – Складові економічної безпеки 

Джерело: побудовано автором на основі [1, с.20] 

Індикаторами зовнішньоекономічної безпеки держави називають 

статистичні показники, які описують певні фази розвитку економіки країни та 

найбільш точно характеризують явища, які відбуваються в економічній сфері.  

Згідно із українською методикою обчислення рівня економічної безпеки 

загрози зовнішньоекономічній безпеці держави є сукупністю існуючих і 

потенційно можливих явищ і факторів, котрі продукують ризики для втілення 

інтересів національного рівня економічної сфери. Ефективні механізми 

виявлення ризиків національним інтересам, які несуть негативний вплив на 

економічну систему, – запорука надійного забезпечення зовнішньоекономічної 

безпеки держави. При дослідженні та вдосконаленні системи, за якої 

гарантується зовнішньоекономічна безпека (ЗЕБ), стає необхідним дослідження 
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ряду чинників, що здійснюють вплив на цю категорію. Більшість вчених 

дотримуються думки, що ці чинники необхідно розподіляти на дві окремі 

групи: зовнішні та внутрішні. Узагальнене співвідношення між загрозами та 

індикаторами ЗЕБ надано в табл. 1 [4, с.72-73]. 

Таблиця 1 – Дослідження зовнішньоекономічної безпеки держави – 

індикатори 

Індикатор  Загрози 

I1 Відкритість економіки, % 1 Збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі 

I2 
Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту, разів 

2 
Погіршення інвестиційної привабливості, відтік 

іноземних інвестицій 

3 
Витіснення національних виробників з 

внутрішнього ринку імпортом. 

I3 

Питома вага провідної країни-

партнера  в загальному обсязі 

експорту товарів, % 

4 Зниження валютних резервів країни 

5 
Зменшення експорту продукції, звуження 

зовнішньоторговельних зв’язків 

I4 

Питома вага провідної країни-

партнера в загальному обсязі 

імпорту товарів, % 

6 
Можливість військових конфліктів та суттєвого 

загострення конкурентних війн 

7 

Укладення відносин з міжнародними організаціями  
та фондами. 

Низький рівень діяльності іноземних і вітчизняних 

інвесторів 

I5 

Питома вага провідного товару 

(товарної групи) в загальному 

обсязі експорту товарів, % 

8 Зниження ліквідності вітчизняних підприємств 

9 Недоотримання коштів від інвесторів 

I6 

Питома вага провідного товару 

(товарної групи), за виключенням 

енергетичного імпорту в 

загальному обсязі імпорту товарів, 

% 

10 
Стагнація в розвитку hi-tech сектора економіки та 

скорочення асортименту такої продукції 

11 

Деформація галузевої структури економіки, 

можлива втрата контролю деякими секторами 

економіки 

I7 

Питома вага сировинного та 

низького ступеня переробки 

експорту промисловості в 

загальному обсязі експорту 

товарів, % 

12 
Торгівля сировиною та недоотримання фінансових 

прибутків 

13 

Велика собівартість продукції національних 

виробників  і втрата її конкурентоспроможності на 

міжнародному ринку 

I8 
Частка імпорту у внутрішньому 

споживанні країни, % 

14 Зменшення приросту ВВП 

15 Брак кваліфікованих кадрів 
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Продовження таблиці 1 

I9 Індекс умов торгівлі (ціновий), % 16 
Підпорядкованість національної економіки зовнішнім 

ринкам 

I10 

Завантаженість транзитних 

потужностей  нафтотранспортної 

системи, % 

17 
Низький рівень техніко-економічного виробництва,  що 

породжує екологічні загрози 

18 
Формування негативного іміджу країни у світовому 

економічному просторі 

I11 

Завантаженість транзитних 

потужностей газотранспортної 

системи, % 

19 
Кардинальне гальмування зростання всіх секторів 

економіки 

20 
Збільшення переліку торговельних санкцій щодо 

продукції національних виробників 

Аналізуючи дану таблицю можемо виокремити основні 11 індексів 

зовнішньоекономічної безпеки. Усі вони є певними факторами, які 

характеризують розвиток та ефективність національної економіки. 

Надзвичайно важливо проводити моніторинг названих індикаторів для 

визначення рівня зовнішньоекономічної безпеки держави. Використовуючи 

дані з офіційного сайту статистики, можемо визначити такі показники з 

розрахунку на 2019 рік. 

Таблиця 2 – Розрахунок індексів зовнішньоекономічної безпеки 

України 

Індекс Розрахунки 

1.Відкритість економіки, % 
 

% 

 

2. Коефіцієнт покриття 

експортом імпорту, разів 
 

3. Питома вага провідної 

країни-партнера в загальному 

обсязі експорту товарів, % 

 

4. Питома вага провідної 

країни-партнера в загальному 

обсязі імпорту товарів,% 

 

5. Питома вага провідного 

товару (товарної групи) в 

загальному обсязі експорту 

товарів, % 
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Продовження таблиці 2 

6. Питома вага провідного 

товару (товарної групи) за 

виключенням енергетичного 

імпорту в загальному обсязі 

імпорту товарів, % 

 

 

7. Питома вага сировинного та 

низького ступеня переробки 

експорту промисловості в 

загальному обсязі експорту 

товарів, %  

 

 

8. Частка імпорту у 

внутрішньому споживанні 

країни, % 

 

 

 

9. Індекс умов торгівлі 

(ціновий), % 

103,6% 

10.Завантаженість транзитних 

потужностей 

нафтотранспортної системи, % 

 

 

11.Завантаженість транзитних 

потужностей газотранспортної 

системи, % 

 

 

Джерело розроблено автором на основі [3] 

Вивчаючи індикатори існуючої нині методології, можна засвідчити 

недостатність показників для більш детального та розгорнутого вивчення 

зовнішньоекономічної безпеки, тому можна запропонувати ряд рекомендацій 

щодо поліпшення даної методики, серед яких: 

- урахування обсягів прямих іноземних інвестицій, що допоможе виявити 

ступінь зацікавленості інших країн в економіці України, тобто дослідити рівень 

привабливості національної економіки для іноземного інвестора. Отже, можна 

буде визначити ступінь місткості внутрішнього ринку та 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств серед іноземних. З боку 
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України зацікавленість в іноземних інвестиціях може привести до зменшення 

рівня «тінізації» економіки та боротьби з корупцією, адже більшість країн не 

захочуть мати справи з економічно та політично нестабільними країнами; 

- виокремлення питомої ваги високотехнологічної продукції в загальному 

обсязі експорту та імпорту, що дозволить дослідити ступінь залучення 

інновацій та оновлення технологічних процесів на українських підприємствах. 

За допомогою цього показника можливе вивчення ступеня 

конкурентоспроможності України на міжнародній арені, адже збільшення 

вмісту такої продукції в експорті [4, с.74]. 

Можемо зробити висновок, що у 2019 році стан зовнішньоекономічної 

безпеки України не є задовільним. Проблеми з якими стикається Україна зараз 

тісно пов’язані з недосконалістю економічної системи, високим рівнем 

розвитку тіньової економіки, фінансовою кризою, корупцією та використанням 

застарілих норм та законів. Зовнішні та внутрішні конфлікти також доволі 

сильно впливають на економічне становище в державі. В останні роки 

з’явилась гостра потреба в необхідності дотримання контролю стану 

економічної безпеки. Тому для більш комплексної оцінки стану 

зовнішньоекономічної безпеки варто додати ряд раніше виокремлених індексів 

та показників, які мають допомогти краще оцінювати економічну ситуацію в 

державі та контролювати негативні процеси, що відбуваються. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 В УКРАЇНІ 

Потенційно Україна може бути однією з провідних країн Європи для вкладання 

прямих та портфельних іноземних інвестицій. Для цього потрібно 

мінімізувати вплив негативних факторів та створити належні умови для 

діяльності іноземних інвесторів а також для оцінки ефективності їх 

діяльності.  

Ключові слова: іноземні інвестиції, ефективність, інвестиційна система, 

інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість.  

В дослідженні визначено механізм здійснення іноземних інвестицій та 

їхній вплив на економіку держави, з’ясовано сучасні перспективи і проблеми 

здійснення інвестиційної діяльності в Україні. 

Іноземні інвестиції є важливим ресурсом функціонування й розвитку 

економіки, особливо країн, що розвиваються, які не мають у достатніх обсягах 

власного капіталу. Проблема інвестування досить гостро постає перед 

більшістю країн світу, для України вона також є надзвичайно актуальною. 

Світова практика свідчить про те, що іноземні інвестиції є не тільки джерелом 

фінансування виробництва, але і його нарощування на основі чинників 

інтенсифікації, модернізації інновацій, підвищення ефективності використання 

ресурсів і менеджменту. 

Даній проблематиці приділяли увагу чимало вiтчизняних та iноземних 

науковців, а саме: Р. Вернон, В. Кравців, М. Мельник, В.Антонов, 

М.Денисенко, А. Фаломеев,  Г. Козаченко, О. Антіпов, О. Лященко та інші 1 . 

Метою статті  є оцiнка стану інвестиційного клімату в економіці України і 

розробка пропозицій щодо його удосконалення. 

Міжнародні інвестиції - це цінності, що іноземні інвестори вкладають в 
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об'єкти інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або 

досягнення соціального ефекту. Іноземними інвесторами є суб'єкти, які 

проводять інвестиційну діяльність на території України. Це фізичні особи, які 

не проживають постійно в Україні, юридичні особи - нерезиденти, іноземні 

держави, міжнародні урядові та неурядові організації та ін. 6, c. 32  

Механізм залучення іноземних інвестицій передбачає розвиток, в першу 

чергу, законодавчої бази країни, яка залучає дані інвестиції, тому без конкретно 

закріпленого в законодавства відносин між державою та іноземним інвестором 

існують дуже високі ризики для інвестування i не можна бути повністю 

впевненим не те щоб в отриманні прибутку, але навіть у повному їх поверненні. 

Тому держава формує спеціальну державну політику для залучення іноземних 

інвестицій, яка повинна здійснюватися послідовно і не відходячи від плану. 

Інвестиційна система є структурним елементом системи відтворення. 

Відтворювальний підхід у реальній практиці дозволяє розглядати економіку як 

цілісну сукупність відтворювальних процесів конкретних споживчих благ, 

структурувати її за взаємопов’язаними процесами відтворення основних 

ресурсів. Сам факт існування інвестиційної системи зумовлений наявністю 

виробництва та його потребами в додаткових грошових засобах і можливістю 

створення не тільки їх еквівалента, але й приросту. Через головні елементи 

інвестиційної системи – фінансовий і виробничий – реалізується її мета: 

забезпечення формування інвестиційних потоків у фінансовій сфері й 

просування їх у виробничу сферу з перетворенням у матеріальні потоки. 

Відповідно до цього призначення інвестиційна система не тільки спроможна 

забезпечити виробничий процес, але й підвищити його ефективність, і при 

цьому виступає показником ефективності здійснюваних соціально-економічних 

змін. Відзначається, що в Україні чинна інвестиційна система поки що не 

спроможна забезпечити ефективне функціонування розширеного відтворення, 

яке б дозволяло повністю забезпечити матеріальні та соціальні потреби 

суспільства 5, с. 24 .  

Результативність залучення інвестиційних джерел залежить від ефективної 
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інвестиційної політики щодо формування сприятливого інвестиційного клімату. 

Дослідження показали, що цей процес знаходиться на етапі становлення. 

Трансформація соціально-економічних відносин в Україні потребує генерації 

методологічних засад здійснення стратегічних перетворень, забезпечення яких 

надасть змогу проводити активну інвестиційну політику. 

 

Рисунок 1 – Динаміка надходження інвестицій в та з України 2  

На рисунку 1 можна побачити, що темпи залучення інвестицій 

залишаються майже на одному й тому ж рівні. Це свідчить про те, що 

економіка не розвивається через відсутність інвестиційної привабливості 

України. Однак, найбільш затребуваною формою капіталовкладень для 

економік, що розвиваються, є прямі іноземні інвестиції (ПІІ) через можливість 

розвитку складних великих проектів, що, в свою чергу, сприяє розвитку нових 

технологій, практик корпоративного управління, обміну сучасними 

методиками 2 . 

Потенційно Україна може бути однiєю з провiдних країн Європи 

вкладання прямих та портфельних iноземних iнвестицій. Цьому сприяє її 

великий внутрiшній ринок, значний промисловий i сільськогосподарський 

потенцiал, а також вигiднiсть геополiтичного розташування України на 
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перехрестi торговельних шляхiв Європи та Азії [5, с. 24]. Однак умови, що 

диктує полiтико-економiчне становище країни, руйнують її привабливiсть. 

Дослідження структури інвестиційних джерел України свідчить, що, по-

перше, ключовим елементом у концепції формування джерел інвестиційних 

ресурсів є уряд, який визначає амортизаційну, грошово-кредитну, бюджетну, 

податкову політику, по-друге, ступінь розвитку інвестиційної інфраструктури 

економіки країни суттєво впливає на динаміку інвестиційних ресурсів 4 . 

За даними ЄБА за 2014-2018 рр. індекс інвестиційної привабливості маючи 

тенденцію до зростання покинув негативну площину (рис. 2). На це вплинув 

ряд позитивних факторів таких, як: прийняття нових законів, розвиток 

електронних сервісів, діджиталізація економіки, вільний доступ до державних 

даних, відносна стабільність національної валюти та рівня інфляції, початок 

проведення реформ в сфері освіти, медицини, сільського господарства, 

послаблення валютного контролю. Проте залишилися і негативні фактори, які 

не дають індексу досягти максимальної позначки. До них відносяться високий 

рівень корупції, відсутність земельної реформи, досить великий відсоток 

тіньової економіки, великий тиск контролюючих органів, воєнний стан на 

Сході країни, передвиборча кампанія та вибори Президента України, 

контрабанда, яка перешкоджає легальному веденню бізнесу тощо 3 . 

 

Рисунок 2 – Динаміка індексу інвестиційної привабливості України [3] 
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Найвищий показник індексу був зафіксований в кінці 2010 – початку               

2011 року – 3,4 та 3,39 балів відповідно. Результат у 1-му півріччі 2017 був 

найвищим з 2011 року – 3,15 балів. У 2-му півріччі 2018 року індекс становив 

3,07. Наразі індекс перебуває у негативній площині і становить 2,85 балів – це 

вперше з 2016 року 3 . 

На думку більшості інвесторів, інвестиційний клімат погіршився через 

політичну турбулентність, високий рівень корупції та відтік кваліфікованих 

кадрів. 

Для того аби прискорити економічне зростання та стимулювати 

інвестиційний клімат, Україні потрібно завершити ключові реформи, 

стабілізувати політичний стан, подолати корупцію та забезпечити повне 

надходження грошових коштів в галузі, вдосконалити податкову систему, яка 

дозволить швидше, простіше та якісніше використовувати грошовий потенціал. 

Можна зробити висновок,  інвестиційний клімат України має ряд певних 

проблем, що робить його не привабливим для інвесторів. Але є багато 

перспектив для розвитку, реалізація яких допоможе значно покращити 

ситуацію. В першу чергу потрібно мінімізувати вплив негативних факторів та 

створити належні умови для діяльності іноземних інвесторів.  
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В статті обґрунтовано сутність альтернативних джерел енергії. Розглянуто 

основні види відновлюваних джерел енергії та їх виокремлено їх характерні 

особливості, а саме переваги та недоліки кожного із виокремлених видів 

альтернативних джерел енергії. 
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енергетика, геотермальна енергетика, гідроенергетика, біомаса 

(біоенергетика). 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Технічний прогрес визначає енергооснащеність, що 

сприяє розвитку високоточних технологій, допомагає забезпечити добробут і 

життєвий комфорт населення. Водночас підвищення цін на природні джерела 

енергії такі як: вугілля, нафти і газу – призводить до постійного підвищення 

тарифів на електроенергію, що негативно на аграрний сектор в цілому [1]. 

Дефіцит викопних енергетичних ресурсів у країнах світу призводить до 

усвідомлення значення використання альтернативних джерел енергії та 

зростання їх споживання. Загальне енергоспоживання за останні роки має такий 

вигляд: нафтопродукти - 44 %, природний газ - 21 %, вугілля - 22 %, ядерне 

паливо, гідростанції та інші енергоресурси - 13 %. Сучасні найбільш 

використовувані альтернативні джерела електроенергії - це гідро -, тепло - і 

атомні електростанції. 

На сьогоднішній день перед людством стоїть досить гостра проблема: 

проблема пошуку нових джерел енергії. При цьому особливе місце займають 

нетрадиційні. Зниження енергетичної залежності України від традиційних 

паливних ресурсів, можливе лише за допомогою розвитку і використання 
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власної альтернативної енергетики, яка у якості палива використовує місцеві 

ресурси (біоенергетика), або взагалі не потребує паливної складової (сонячна, 

вітрова та мала гідроенергетика). Країни ЄС є одними із лідерів запровадження 

альтернативної енергетики та відновлюваних джерел енергії та є ініціатором 

створення багатьох організацій, які фінансують проекти, пов’язані з 

використанням альтернативної енергетики. Європейське законодавство в сфері 

енергетики задекларувало понад 20% рівень ВДЕ в загальному енергобалансі 

Євросоюзу до 2020 року. 

На даний момент дослідження перспектив співробітництва України з 

іншими країнами світу у даній галузі розвиваються недостатньо активно, і існує 

певний вакуум у вирішенні стратегічних завдань в цьому контексті, що і 

визначає актуальність теми. 

Метою роботи є виокремлення переваг та недоліків окремих видів 

альтернативних джерел енергії. 

Сучасні дослідження та публікації. Окремі питання альтернативної 

енергетики різних країн світу у своїх роботах розглядали такі вчені як            

Буквич Р.М., Гелетуха Г.Г., Замула І. В., Кучерук П.П., Кирейцева А.В.,   

Олейник Е.Н., Трибой А.В. та інші. Крім того у своїх публікаціях у інтернет-

ЗМІ питання розвитку альтернативної енергетики освічували В. Скрипін та О. 

Камчатська. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В теперішній час можна 

спостерігати значний інтерес вчених різних країн до дослідження та 

використання альтернативних джерел енергії. Насамперед це пов’язано з 

великою необхідністю охорони навколишнього середовища. 

 Рушійною силою цього процесу являються виникаючі зміни в 

енергетичній політиці країн із структурою перебудови паливно-енергетичного 

комплексу, пов’язаною з екологічним станом, який виникає в наш час як 

перехід на енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, так і 

в промисловості та житловому комплексі [2]. 

Існуючі джерела енергії поділяють на два типи: традиційні та 
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альтернативні. До першого відносять корисні копалини (газ, нафта, вугілля), 

другий - все, альтернативне їм (сонце, вода, вітер). Ключова відмінність - це 

відновлюваність у природі. Традиційні джерела вичерпні, відповідно, рано чи 

пізно цей ресурс стане недоступним, альтернативні ж є нескінченними. 

Досі немає сталого визначення терміну «альтернативна енергетика». Дехто 

вважає, що це джерела, які не несуть шкоди навколишньому середовищу. Та, 

зважаючи на думку деяких експертів, гідроелектростанції, ядерні об’єкти та 

навіть ―чисте вугілля‖ теж можна віднести до цього класу. Все тому, що викиди 

CO2 мінімальні та не залишать значного сліду. Та загроза не лише за діоксидом 

вуглецю, а і за іншими оксидами (CO, SO2, NO та інші), тому двояке питання.  

Більше прихильності за іншим: дане поняття розглядають, як саме 

нетрадиційні джерела. А сюди можна віднести енергії сонця, вітру, 

геотермальну енергію, біомаси.  

Аналіз нормативних визначень відновлювальних джерел енергії свідчить 

про відсутність загально прийнятого визначення цього поняття. Так, відповідно 

до резолюції №33/148 Генеральної асамблеї ООН (1978 р.) до нетрадиційних і 

поновлюваних джерел енергії відносяться: сонячна, вітрова, геотермальна, 

енергія морських хвиль, припливів і океану, енергія біомаси, деревини, 

деревного вугілля, торфу, тяглової худоби, сланців, бітумінозних пісковиків і 

гідроенергія великих та малих водотоків. Міжнародне Енергетичне Агентство 

(МЕА) визначає такі джерела її як енергію, отриману з сонця, вітру, біомаси, 

геотермальних, гідроенергетичних та океанських ресурсів, а також твердої 

біомаси, біогазу та рідких біопалив [3]. 

Альтернативні джерела енергії — будь-яке джерело енергії, яке є 

альтернативою викопному паливу. Це поновлювані джерела, до яких відносять 

енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, 

та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають 

періодично у довкіллі [4]. 

Розглянемо більш детально в чому полягає сутність, переваги та недоліки 

використання різних видів альтернативної енергії, зокрема вітрової енергії, 

геліоенергетики (сонячної енергії), геотермальної енергії, гідроенергетики та 

енергії біомаси. 
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Енергія вітру використовує силу вітру для приведення в рух лопаток 

вітрових турбін. 

Таблиця 1 – Характеристика вітрової енергетики 

Переваги Недоліки 

 не приносить ніякого забруднення, яке 

може пошкодити навколишнє середовище; 

 вітрові електростанції можна будувати 

навіть на берегах водойм; 

 вітроенергетика не заважає веденню 

сільського господарства і промислової 

діяльності поблизу вітростанцій; 

 низька собівартість - може конкурувати з 

ядерною, вугільною та газовою 

енергетикою; 

 нульова вартість паливної складової, 

джерело енергії невичерпне і присутнє в 

необмеженій кількості; 

 екологічно прийнятна енергетика - 

виробництво енергії не супроводжується 

викидами двоокису вуглецю; 

 вітроенергетика не має ризиків, пов’язаних 

із нестабільністю цін на викопне паливо. 

 енергія вітру є переривчастою, тобто якщо 

швидкість вітру зменшується, турбіна 

призупиняється і менше електроенергії 

виробляється; 

 великі вітрові електростанції можуть мати 

негативний вплив на загальний природний 

вигляд і псувати пейзажі.  

 вітряні електростанції негативно впливають 

на екологію, як мінімум за рахунок 

низькочастотної вібрації, яка здатна 

«вичистити» все живе навколо генераторів;  

 вітрові електростанції створюють шум 

високої частоти, тому потребують великих 

земельних ділянок для свого розміщення, а 

також заважають близьким населеним 

пунктам. Тому великі вітродвигуни можуть 

заважати прийому передач на відстані до 1,6 

кілометрів. 

 

Складено  на основі [5;6] 

Вітрова енергетика - галузь, яка спеціалізується на використанні 

кінетичної енергії вітру для утворення будь-якого іншого типу енергії, 

необхідної для людства. Вітер є видозміненою формою сонячної енергії, тому 

також відноситься до альтернативної відновлювальної енергетики. Та 

вітроенергетика поступається сонячній як у ефективності, так у популярності 

серед населення. Все тому, що, здебільшого, вітрові ресурси знаходяться у 

віддалених від споживачів місцях. За даними «Всесвітньої вітроенергетичної 

організації», енергія вітру використовується більш, ніж у 70 країнах світу. 

Провідними країнами в освоєнні енергії вітру є США, Німеччина, Данія, 

Іспанія, Китай. 

Сонячна енергія добувається методом захоплення сонячних променів в 

сонячні елементи, де це сонячне світло перетвориться в електрику. 
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Таблиця 2 – Переваги та недоліки використання сонячної енергетики 

Переваги Недоліки 

 сонячна енергія є відновлюваним 

ресурсом; 

 не забруднює ні воду, ані повітря, 

тому що немає ніякої хімічної реакції, 

як приміром в результаті спалювання 

вугілля; 

 може використовуватися дуже 

ефективно для практичних 

застосувань, таких як опалення та 

освітлення 

 сонячна електростанція не виробляє енергію, якщо 

Сонце не світить. Вночі і під час похмурих днів 

кількість виробленої енергії серйозно обмежена; 

 сонячні електростанції можуть бути дуже 

дорогими; 

 для використання сонячної енергії необхідно 

відведення великих площ землі під будівництво 

сонячних електростанцій; 

 фотоелементи які використовують для 

виготовлення сонячних батарей, містять отруйні 

речовини, такі як свинець, кадмій, галій, миш’як 

тощо
;
 

 нерівномірність сонячного світла у різних частинах 

земної кулі, необхідність великих земельних 

ділянок для потужних електростанцій, достатньо 

низький ККД сонячних елементів (14-18 %); 

 висока ціна енергії, яка отримується від сонячних 

елементів. 

 

Складено на основі [6; 7] 

Сектор сонячної енергетики в альтернативній енергетиці є одним з 

динамічно зростаючих. Привабливість даного виду енергетики забезпечує 

доступність сонячної енергії майже в кожному кутку нашої планети та його 

екологічність і невичерпність [7]. 

Геотермальна енергія – це геотермальні ресурси або тепло землі. 

Геотермальна енергетика використовує теплову енергію, що існує під землею. 

Низка країн має значний потенціал геотермальної енергії, яку можна 

успішно використовувати для опалення й гарячого водопостачання, а також для 

виробництва електроенергії. Така енергія успішно використовується у таких 

країнах, як США (у районі Гейзерс побудована одна з найпотужніших у світі 

геотермальних електростанцій 1 400 МВт), Ісландія, Нова Зеландія, Франція, 

Угорщина, Філіппіни та інші [7]. 
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Таблиця 3 – Характерні особливості геотермальної енергії 

Переваги Недоліки 

 якщо все зроблено правильно, то 

геотермальна енергетика не виділяє 

шкідливих побічних продуктів; 

 після того, як геотермальну станцію вже 

збудовано, то, як правило, її вже не 

потрібно контролювати; 

 геотермальні електростанції, як правило, 

невеликі і мають незначний вплив на 

природний ландшафт. 

 якщо все зроблено неправильно, 

геотермальна енергетика може привести до 

забруднення; 

 неправильне буріння в землі може виділити 

небезпечні мінерали і гази; 

 геотермальні пари можуть вичерпатися. 

 

Складено на основі [7] 

До альтернативної гідроенергетики відносяться приливні, хвильові 

електростанції, використання енергії малих рік. Малі ГЕС також вигідно 

відрізняються відсутністю деяких недоліків, притаманних великим станціям. 

Це, наприклад, зменшення або повна відсутність негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

 

Таблиця 4 – Переваги та недоліки використання гідроенергії 

Переваги Недоліки 

 електрику може виробляти постійно, тому 

що немає ніяких зовнішніх сил, що 

впливають на наявність води, на відміну від 

інших форм альтернативної енергії; 

 гідроелектростанції не виробляють відходів 

або забруднень, так як немає хімічної 

реакції для отримання енергії; 

 воду, яку використовують для ГЕС можна 

використати повторно. 

 греблі можуть бути дуже дорогими; 

 повинен бути достатній запас води для 

вироблення енергії; 

 затоплення територій, усихання малих 

річок, а при неправильному місці 

планування встановлення дамби або греблі 

можуть відбутися зміна екосистем і 

втрата біорізноманіття, насамперед, 

іхтіофауни річок. 

 

Складено на основі [5; 7] 

Досить перспективним сьогодні є використання енергії біомаси. Терміном 

біомаса називають побічну продукцію та відходи біологічного походження, що 

можуть використовуватись як паливо для виробництва енергії. Основними 

складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського виробництва та 

енергетичні культури. 
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Таблиця 5 – Характеристика використання біоенергії 

Переваги Недоліки 

 відновлюваність сировини; 

 позитивний енергетичний баланс; 

 закритий коло обіг СО2; 

 низька моторна емісія; 

 відсутність вмісту сірки; 

 відкриття нових ринків для 

агровиробництва. 

 підвищення вивільнення окису азоту; 

 небезпека монокультури; 

 висока потреба в субвенціях (дотаціях); 

 невисокий виробничий потенціал; 

 ріст цін на продукти харчування 

 

Складено на основі [6] 

Висновки. Як показав аналіз використання відновлювальних джерел 

енергії має як позитивні сторони, так і свої мінуси. Не можливо робити 

висновки про альтернативну енергетику враховуючи лише її позитивні сторони. 

При великій кількості переваг альтернативної енергетики, не слід забувати і про 

наявність певних недоліків при виборі виду альтернативного джерела енергії 

для конкретного споживача та підприємства. Адже викопне паливо все ще 

задовольняє більшу частину енергетичних потреб світу. Проте з економічної 

точки зору видобуток цієї сировини постійно ускладнюється. Використання 

альтернативних джерел енергії сприяють забезпеченню сталого постачання в 

умовах зростаючих енергетичних потреб. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 

 В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Досліджено особливості використання конкурентних стратегій в системі 

управління підприємством. Відмічено, що функціонування сучасного 

підприємства відбувається в умовах постійної конкуренції, що вимагає 

підвищеної уваги до оцінювання власної конкурентоспроможності й управління 

нею. У свою чергу, конкурентоспроможність підприємства слід розглядати як 

результат ефективного формування та використання ресурсного 

забезпечення, а саме конкурентних переваг. Попри ресурсне забезпечення 

конкурентоспроможність підприємства обґрунтовує стан інвестиційного, 

маркетингового, логістичного, інноваційного, соціального розвитку та 

підтверджує необхідність постійного моделювання його стратегічних засад. 

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, економічна сутність 

конкурентоспроможності підприємства, конкурентні стратегії, конкурентні 

переваги підприємства, шляхи підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність сучасного підприємства 

на певному сегменті товарного ринку виступає як узагальнююча оцінка його 

конкурентних переваг в питаннях формування ресурсного потенціалу, якості 

задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки цьому ефективності 

функціонування господарчої системи. Саме конкурентоспроможність є одним з 

вагомих показників стану підприємства як виробничої системи, який визначає 

перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних 

цілей та завдань. Також особливого значення набувають питання, пов’язані з 

пошуком нових підходів до формування конкурентної стратегії на 

підприємствах. Активна інтеграція України в світовий економічний простір 

вимагає постійного набуття широкого спектра знань та навичок з підвищення 
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конкурентоспроможності підприємства. Від умінь визначати перспективні 

напрямки та застосовувати ефективні форми економічної взаємодії залежить 

знання самого економічного середовища. В мінливих умовах функціонування 

підприємств зростає також усвідомлення того, що у високо динамічних 

конкурентних середовищах традиційний підхід до розробки стратегії часто не 

дає бажаних результатів, і підприємства повинні орієнтуватись на більш 

динамічні концепції. Потребує вирішення питання як досягти динамічного 

підходу до розробки конкурентної стратегії підприємства. Вирішення цього 

питання є нагально необхідним, що й зумовлює потребу у відповідних 

наукових  дослідженнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства є особливо актуальним в сучасних 

умовах господарювання. Крім того, конкурентоспроможність є одним з вагомих 

показників стану підприємства як господарчої системи, який визначає 

перспективи його подальшого розвитку, можливість досягнення стратегічних 

цілей та завдань. Опрацювання цілого ряду джерел показало свідчить про 

наступне [1-7]. Підтримування або підвищення конкурентоспроможності може 

розглядатися і як одна з функціональних стратегічних цілей (завдань) 

підприємства. Кoнтрoль за кoнкурентами і пoстійне відстеження власнoї 

пoзиції на ринку дoзвoляє виявити і задoвoльнити запити спoживачів раніше та 

в більшій мірі, ніж інші підприємства. Знаючи сильні та слабкі стoрoни як свoгo 

підприємства, так і підприємств-кoнкурентів мoжна oцінити їх пoтенціал і цілі, 

справжню стратегію. Це дoпoмoже скoнцентруватися на більш сильному 

напрямку діяльнoсті. Визначення кoнкурентoспрoмoжнoсті має стати 

невід'ємним елементoм функціонування будь-якoгo гoспoдарюючoгo суб'єкта. 

Хочемо звернути увагу й на те, що конкуренція являє собою боротьбу, яка існує 

між виробниками з метою відстоювання своїх інтересів: кращих умов для 

виробництва та більш вигідних умов для продажу товарів чи послуг, 

збільшення прибутків, досягнення лідерства на ринку. Крім того, 

конкурентоспроможність розуміють як здатність витримувати конкуренцію, 

протистояти конкурентам.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження особливостей 

використання конкурентних стратегій в системі управління підприємством.  
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Виклад основного матеріалу. Досягнення певного рівня 

конкурентоспроможності можливо при вирішенні підприємством завдання, яке 

формується трьома цільовими величинами: розвиток, зростання, прибуток. 

Сама система управління конкурентоспроможністю підприємства має 

будуватися на принципах цільової сумісності, безперервності і надійності, 

планомірності, пропорційності та динамізму, науковості та обґрунтованості 

прийнятих рішень, сумісності особистих, колективних і державних інтересів в 

управлінні. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності 

підприємства дозволяє розглядати дане поняття, як здатність підприємства 

створювати і реалізовувати конкурентні переваги над суперниками, а наявність 

системи цілей породжує необхідність забезпечення своєї конку-

рентоспроможності у багатьох сферах господарської діяльності.  

Визначення конкурентної стратегії, осмислення її важливо як в 

теоретичному, так і в практичному аспектах є прерогативою керівників. Як 

відомо, стратегія необхідна підприємствам для того, щоб управляти процесом 

досягнення раніше поставлених цілей. В сучасній літературі існує багато різних 

форм визначення терміну «стратегії». Стратегічний набір є унікальним для 

кожного підприємства, так як він формується на основі індивідуальних умов 

функціонування, особливостей адаптації внутрішнього середовища до потреб 

зовнішнього оточення. Загальна стратегія підприємства розробляється на 

підставі певного досвіду, а також планів, що формуються спеціалістами для 

здійснення принципово нових і сміливих кроків. Необхідно зазначити, що 

стратегія протягом часу зазнає певних змін. Важко уявити працюючі 

підприємства в ринкових умовах, котрі керуються стратегією, яка прийнята 

давно і залишається в незмінному вигляді. Чітко і гнучко реагуючи на зміни в 

оточуючому діловому середовищі, підприємства постійно переглядають свої 

стратегії, вносять в них необхідні корективи. Має місце таке визначення 

стратегії - за своєю сутністю стратегія є переліком правил для прийняття 

рішень, якими підприємство (організація) користується у своїй діяльності [4].  

Розглядаючи сутність конкурентних стратегій, хочемо зауважити, що існує 
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думка щодо конкурентних стратегій [5], яка базується на чіткому розмежуванні 

корпоративної та конкурентної (ділової) стратегій: корпоративна стратегія 

пов’язана головним чином з рішеннями відносно масштабів підприємства, 

кількості географічних та продуктових ринків, які воно обслуговує. 

Конкурентна стратегія визначає, як підприємство конкурує на тому чи іншому 

ринку. Зважаючи на це, вважається, що стратегії М. Портера доцільно віднести 

до другого рівня конкурентних стратегій. Відносно кількості конкурентних 

стратегій, то у літературі є різноманітні підходи. Так, у роботі [3] виділяються 

чотири стратегії конкурентної боротьби, що виділені за ознакою «ставлення до 

ринку»: силова стратегія;  нішова стратегія; стратегія пристосування; 

піонерська стратегія. Цікава класифікація конкурентних стратегій підприємств 

наводиться у праці [6], яка базується на синтезі різноманітних досліджень та 

дозволяє пояснити спосіб становлення і розвитку підприємства, завоювання 

ним лідируючих позицій на тривалий термін: кожне підприємство унікальне і 

його поведінка на ринку характеризується визначеною, тільки йому властивою 

комбінацією стратегічних ідей.  

Основними способами підвищення конкурентоспроможності підприємства є: 

- ґрунтовне вивчення запитів споживачів та аналіз конкурентів; 

- обґрунтована рекламна політика; 

- створення нової продукції; 

- поліпшення якісних характеристик продукції; 

- модернізація обладнання; 

- всебічне зниження витрат; 

- вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного 

сервісу тощо [7, с.213]. 

Впровадження стратегічних векторів діяльності, які забезпечать в 

майбутньому конкурентоспроможність підприємства на продовольчому ринку 

пропонується такими шляхами: у виробництві: забезпечення дотримання 

технічних стандартів виготовлення продукції, її високої якості; проведення 

подальшого удосконалення, модернізації, модифікації технічного оснащення та 
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підвищення загального рівня фондоозброєності праці на підприємстві; у 

маркетингу: подальше удосконалення та посилення маркетингової політики; 

збільшення потужності маркетингової збутової політики; розширення каналів 

розподілу продукції та ринків збуту; вихід на нові сегменти ринку та на нові 

ринки; вдосконалення маркетингових комунікацій; у фінансах: дотримання 

курсу стабільності основних фінансових показників; поступове збільшення 

прибутку та рентабельності; кадрах: забезпечення збереження раціонально 

підібраного персоналу; випередження темпів приросту продуктивності праці 

над рівнем заробітної плати; налагодження більш досконалої системи 

стимулювання праці; організаційній культурі: проводити роботу зі створення та 

застосування норм організаційної поведінки; підвищити готовність колективу 

до змін; переконати трудовий колектив працювати як єдина команда, що має 

спільні цілі, досягнення яких призведе до задоволення потреб кожного 

працівника. 

Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дає змогу: 

 сформувати управлінські завдання (визначення підходів до виробництва, 

технології, збуту, найму трудових ресурсів, фінансування матеріального, 

інформаційного та організаційного забезпечення); 

 прийняти управлінське рішення (зменшити витрати, зосередити увагу на 

конкретному сегменті ринку, укласти відповідні контракти); 

 розробити заходи, спрямовані на розвиток і підтримку конкурентних 

переваг (здійснити інновації, підтримати довгострокові переваги, упередити дії 

учасників, розробити заходи освоєння нових ринків і залучення коштів 

інвестора);  

 адаптувати підприємство до ринкових умов господарювання, здатних 

забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту 

тощо [4]. 

Висновки. Кожна із конкурентних стратегій має як свої позитивні сторони, 

так і негативні аспекти, що призводить до втрати підприємством своїх 

конкурентних переваг, виходу з ринку, або повного зникнення. Розглянуті 
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класифікації конкурентних стратегій збігають з основними джерелами 

конкурентних сил підприємства. Врахування основних класифікаційних ознак 

створюють основу для здійснення всебічної оцінки та обґрунтування 

відповідного рішення щодо формування конкурентної стратегії підприємства на 

міжнародному ринку, врахувати різноманітні впливи динамічного зовнішнього 

середовища і виникаючих протиріч між зовнішнім та внутрішнім 

середовищами. конкурентоспроможність підприємства є складним 

багатоаспектним поняттям, що характеризує суперництво, боротьбу за 

досягнення вищих результатів, отримання конкурентних переваг шляхом 

ефективного використання всіх наявних ресурсів, виготовлення і реалізацію 

конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення 

ефективної господарської діяльності. Конкурентоспроможність підприємства 

визначається різними чинниками, які проявляються в конкурентних перевагах. 

Однак, сучасне підприємство може досягнути стійкого конкурентного успіху в 

бізнесі лише на основі обмеженого переліку ключових чинників 

компетентності, які повинні бути покладені в основу його стратегій 

забезпечення конкурентоспроможності та розвитку як чинники успіху в галузі, 

якими повинно володіти підприємство. Підприємець зацікавлений у тому, щоб 

отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати аналітичними 

розрахунками. 
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Романенко Ю.І. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Вихід на світовий ринок вітчизняного підприємства супроводжується 

ризиками і загрозами, джерелом яких вважають фактори внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування підприємства. Всі підприємства 

діють під впливом величезної кількості чинників внутрішнього середовища 

виробництва, таких як інтенсивність (екстенсивність) виробництва, 

ресурсний потенціал, система ведення праці, форма організації виробництва, 

кваліфікація персоналу тощо. Перелічені фактори слугують джерелом ризику 

недоотримання запланованого результату та призводять до додаткових 

втрат і зниження прибутковості. 

Ключові слова: експорт, металургія, підприємство, конкуренція, глобалізація, 

консолідація, інтеграція, тенденції розвитку, торгівля.  

Експортні операцій добувної промисловості в умовах розвитку 

міжнародного бізнесу є основним форумом для міжнародного економічного 

розвитку, який сприяє відкритому та конструктивному обговоренню між 

індустріальними та відсталими країнами.  



32 

Експортні відносини є формою зв’язку між товаровиробниками різних 

країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці і виражає їх взаємну 

економічну залежність. Структурні зрушення, що відбуваються в економіці 

країн під впливом науково-технічного прогресу, спеціалізація і кооперування 

виробництва підсилюють взаємодію національних господарств. Це сприяє 

активізації міжнародної торгівлі. Відповідно до досліджень 

зовнішньоторговельного обороту, на кожні 10% зростання світового 

виробництва припадає 16% збільшення обсягу експортних операцій.  

Метою статті є дослідження механізму проведення експортних операцій 

добувної промисловості в умовах розвитку міжнародного бізнесу.  

Об’єктом дослідження є процеси удосконалення експортних операцій 

добувної промисловості. Предметом дослідження виступає теоретико-

методичний інструментарій управління експортних операцій металургійної 

галузі в умовах розвитку міжнародного бізнесу. 

Сьогодні визначальною тенденцією сучасного світу є глобалізація світової 

економіки. Глобальна конкуренція забезпечує монопольне положення 

корпораціям, які, завдяки гігантським обсягами капіталу і виробництва, 

захоплюють найбільший сегмент ринку. Транснаціональні корпорації мають 

глобальне значення і диктують всьому світу монопольні ціни і зразки якості. 

Подібні ринки сприяють утворенню стратегічних спілок, що супроводжується 

глобальними угодами і ризиками. В даний час інтеграційна діяльність стає 

основою розвитку металургійних компаній в умовах швидкозмінного бізнес-

середовища. 

На думку експертів, ні в якій іншій галузі глобалізація не виявилася 

настільки рельєфно, як в чорній металургії, коли ця галузь була прив'язана до 

конкретного регіону та сировинної бази. Сьогодні ж вона все більше поглинає 

міжнародні масштаби. Виділяють три основні руйнівні сили розвитку чорної 

металургії: 

1. Економічний розвиток, викликаний зростанням виробництва. 

Наприклад, Китай сьогодні посідає перше місце з виробництва сталі. Річний 
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обсяг виробництва сталі в КНР становить 46,9% світового обсягу. При цьому, 

металургія КНР знаходиться тільки в початковій стадії розвитку консолідації.  

2. Ситуація, що склалася з сировинними матеріалами. За останні 2 роки 

ціни на залізну руду збільшилися в два рази, також зростають ціни на коксівне 

вугілля. У боротьбі за джерела поставки сировинних матеріалів металурги 

стали надавати постачальникам цінові премії. В таких умовах компанії, які 

характеризуються розвинутою вертикальною інтеграцією, знаходяться в 

кращих умовах, ніж їх конкуренти. 

3. Консолідація. Як один із специфічних недоліків металургії сьогодні 

розглядається – надмірна фрагментація. П'ять найбільших виробників сталі 

володіють менш ніж 20% ринка. З історії металургії, вплив компаній на 

стабілізацію ринкових цін було незначним, що призвело ринок в стан 

лихоманки. Так, наприклад, в 1997-2003 рр. тільки в США близько                             

50 металургійних компаній стали банкрутами. У свою чергу, консолідація 

промисловості стає реальним механізмом зниження негативних впливів криз на 

світовому ринку металевої продукції [8]. 

Інтеграція світових «гравців» металургійного ринку в світову економіку 

передбачає досягнення високих стандартів на технологічному рівні, в 

управлінні фінансовим ризиком і прозорості інформації, готовності до 

виконання завдань соціальної відповідальності та захисту навколишнього 

середовища. Головний принцип глобалізації - чим менше учасників на ринку, 

тим більша ймовірність отримання прибутку для кожного з них. Тому головним 

елементом глобалізації є консолідація промисловості в масштабах країни і світу 

[1].  

Слід виділити чотири основні чинники, що підштовхують металургійні 

компанії до консолідації, це: зростання обсягів випуску металургії в світі, який 

веде до загострення внутрішньогалузевої конкуренції через появу нових 

компаній, привабливих підвищенням попиту на сталеву продукцію; висока 

ринкова концентрація в сфері виробництва залізної руди в порівнянні зі 

сталевою індустрією, що призводить до дисбалансу відносин між покупцями і 
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постачальниками рудної сировини і вигоді останніх; слабкий вплив виробників 

сталі на ринкові ціни своєї продукції, що не дозволяє впевнено прогнозувати 

майбутні грошові потоки; викликаний збільшенням цін на сировину та 

енергоносії зростання витрат, які при консолідації фірм можна знизити за 

рахунок синергетичних ефектів. 

Особливістю інтеграційних процесів у світовій металургії є їх переважний 

розвиток в трьох напрямках організаційних змін:  

 регіональна і міжрегіональна консолідація через злиття і поглинання, 

яка привела до утворення великих інтегрованих структур;  

 спеціалізація і поглиблення коопераційних зв'язків зі споживачами, що в 

основному відповідає процесам становлення постіндустріальної економіки;  

 оптимізація розміщення потужностей, які уявляють окремі стадії 

металургійного виробництва, а також формування мережевих структур, які 

дозволяють мінімізувати матеріальні запаси у виробників і споживачів, швидко 

враховувати зміну ринкових умов.  

На думку аналітиків, в найближчі 10 років консолідація металургії може 

досягти такого рівня, що більше половини підприємств в галузі буде під 

контролем десяти «компаній-гігантів», які не тільки об'єднають активи по 

всьому світу, а й відтворять виробництва повного циклу [4].  

Практика показує, що кращі результати в металургії демонструють 

підприємства, що мають потужну виробничу базу, яка підтримується 

міжнародним досвідом створення оптимальної організаційної структури, в 

особливості використання вертикальної інтеграції, що означає єдність компаній 

на різних етапах технологічного циклу . Прикладом може послужити союз 

рудних, металургійних і виробництва кокс підприємств.  

Важливими передумовами для вертикальної інтеграції металургійних 

підприємств являються: 

- близькість джерела сировинних матеріалів, що контролюються 

компанією;  

- прагнення металургійних компаній контролювати ніші ринку готових 

продуктів;  
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- можливість заощадити на масштабах виробництва за рахунок 

концентрації капіталу і виробництва, унітарної інфраструктури і можливості 

управління капіталом, потужностями, джерелами сировинних матеріалів і 

виробництва;  

- необхідність створення ефективно керованої організації виробництва і 

маркетингу продуктів, які засновані на природних, технологічних і 

економічних факторах;  

- допомога при інтеграції вертикально структурованих компаній і 

підтримку конкурентоспроможних подібних структур на світовому ринку 

металів [9]. 

Ще однією тенденцією розвитку металургійної промисловості є 

компактність. Сьогодні можна виявити таку закономірність: чим більш сильним 

і сучасним в виробничому плані є держава, тим менша кількість в ньому 

працює металургійних підприємств, особливо через консолідації і злиття. 

Наприклад, в Німеччині в 7 разів менше металургійних підприємств, ніж в 

Індії, набагато менше, ніж в Італії і Мексиці, менше в половину, ніж в Україні. 

Ту ж тенденцію до компактності можна спостерігати в західних європейських 

країнах: збільшення в кількості металургійних підприємств можна відзначити 

тільки в Великобританії, яка зменшує обсяги виробництва [6]. 

В 2019 році українськими підприємствами було експортовано 657 тис. 

тонн сталевих труб (69,5% – безшовні труби, 30,5% – зварні труби), що на 4,3% 

більше показника 2018 року. Надходження від експорту труб становили                         

737,9 млн дол. США (82% – безшовні труби, 18% – зварні труби) – плюс 30% 

до показника 2017 року. Частка безшовних труб в звітному році у порівнянні з 

попереднім зросла як за обсягами експорту, так і за сумою надходжень – в 2018 

році ця частка становила 66,2% і 79% відповідно. В грудні було експортовано 

45,65 тис. тонн сталевих труб, що на 9,4% менше показника листопада і є 

найнижчим місячним показником в 2018 році. До зниження обсягів експорту 

труб призвело, в першу чергу, зменшення в грудні експорту зварних труб –               

8,7 тис. тонн (мінус 47,3% до показника листопада і найнижче значення 

впродовж 2019 року) [2]. 
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Для прикладу проаналізуємо експорт МВІГМГК «МЕТІНВЕСТ». 

Метінвест - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група 

компаній. У структуру групи входять видобувні і металургійні підприємства в 

Україні, Європі та США, а також мережа продажів у всіх ключових регіонах 

світу. Контролюють весь виробничий ланцюжок - від видобутку руди і вугілля 

до виробництва напівфабрикатів і готової продукції [7] (табл. 1).  

Таблиця 1 – Аналіз успішності основної діяльності МВІГМГК 

«МЕТІНВЕСТ» у 2017-2019 рр., млн. дол. США 

Показник 

Роки 
Абсолютне 

відхилення 

Відносне  

відхилення (%) 

2017 2018 2019 

2018 р. 

від 

2017р. 

2019 р. 

від 

2018р. 

2018 р. 

від 

2017р. 

2019 р. 

від 

2018р. 

Чистий дохід 617 1188 341 571 -847 192,54 28,70 

Податок на 

прибуток 
-224 -275 -47 -51 228 122,77 17,09 

Валовий прибуток 2175 2787 568 612 -2219 128,14 20,38 

Дохід від основної 

діяльності 
1300 1556 325 256 -1231 119,69 20,89 

Фінансовий дохід 29 68 253 39 185 234,48 372,06 

Збиток -350 -334 -276 16 58 95,43 82,63 

 

Аналізуючи успішність основної діяльності. Дані таблиці 1 свідчать, що 

виручка Метінвесту генерується від продажу метало-, залізорудної, вугільної та 

коксової продукції, а також від перепродажу продукції третіх сторін. 

Чистий дохід у 2019 році зменшився на 847 млн. дол. США., або на 28,70% 

в порівнянні з минулим роком. Розглядаючи валовий прибуток видно, що він 

також, зменшився на 2 219 млн. дол. США., або на 20,38%, а в порівнянні з 

досліджуваним минулим роком. Графічно зображено на рисунку 1. 

Основні виробничі потужності Метінвесту знаходяться в Україні, проте 

частина виробничої структури Метінвесту присутня також в Італії, Великій 

Британії та Болгарії. Підприємства Метінвесту розташовані поблизу великих 

транспортних вузлів і морських портів, що забезпечує компанії додаткові 

переваги при поставках продукції споживачам як і в Україні, так і в інших 



37 

країнах світу. Мережа торговельних представництв і сервісних центрів охоплює 

понад 80 країн і забезпечує більше 10 000 клієнтів високоякісними продукцією 

та сервісом. 

 

Рисунок 1 – Динаміка аналізу успішності основної діяльності МВІГМГК 

«МЕТІНВЕСТ» за 2017-2019 рр., млн. дол. США 

Підприємство реалізує продукцію через власну збутову мережу. Понад 

сорок представництв компанії охоплюють всі ключові регіони світу. Сировина і 

напівфабрикати можна придбати, звернувшись до наших офісів в Україні і 

Швейцарії, прокат - в найближчий регіональний офіс. В Європі, Азії, Африці та 

Північній Америці продукцію реалізує Metinvest International (табл. 2). 

Метінвест Євразія займається продажами в Росії і Білорусі, реалізацією 

продукції в інших країнах СНД і в Україні займається компанія Метінвест-

СМЦ [5]. 

У 2019 консолідована виручка Метінвесту знизилася на 9 % в порівнянні з 

минулим роком до 10 757 млн. дол. США. Це головним чином обумовлено 

зниженням цін реалізації металопродукції, які слідували за глобальними 

бенчмарками, а також зниженням обсягу перепродажів. Продаж до Європи 

зменшився на 10%, загалом, на фоні зниження цін на металопродукцію. В той 

же час, доля регіону зберіглась на рівні 34%. Збут товару скоротився і до країн 

Близького Сходу та Північної Африки на 25%. Виручка в країнах СНГ зросла 

на 9%, за рахунок збільшення об’єму продажів.   
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Таблиця 2 – Експорт продукції компанії «Метінвест» по Світу у 2017-

2019 рр., млн. дол. США [3] 

Продаж по 

ринку 

2017 

рік 

Питома 

вага, % 

2018 

рік 

Питома 

вага, % 

2019 

рік 

Питома 

вага, % 

абс. 

млн. 

дол. 

США 

абс. 

млн. 

дол. 

США 

Загалом 8931 100 11880 100 10757 100 2 949 -1123 

Україна 2467 28 3 340 28 3 156 29 874 -184 

ЄС 3219 36 3 991 34 3 609 34 772 -382 

Близький 

Схід та 

Північна 

Африка 

1469 16 2 195 18 1 656 15 727 -539 

СНГ (окрім 

України) 
775 9 758 6 825 8 -17 67 

Південно-

Східна Азія 
505 6 701 6 941 9 196 240 

Північна 

Америка 
437 5 757 6 464 4 320 -293 

Інші 

регіони 
60 1 137 1 106 1 77 -31 

 

Графічно питома вага експорту по всьому світу представлено на рисунку 2. 

 

Рисунок 2 – Питома вага експорту по всьому світу за 2017-2019 рр., % 
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У 2018 році міжнародний продаж збільшився на 32% - до 8 540 млн. дол. 

США, забезпечивши, 72% консолідованої виручки. Збут товару у Північну 

Америку зріс на 39 %, через збільшення цін на сталь, та залізну руду. Продаж в 

регіони СНГ (крім України) впали на 2 %, тому що знизилися обсяги реалізації 

готової продукції. За 2018 рік збут товару від компанії «Метінвест» зробив 

внесок до зросту реального ВВП України, який збільшився на 3,3 %. У 2017 

році консолідована виручка Метінвесту виросла на 44% в порівнянні з минулим 

роком – до 8 031 млн. дол. США. Завдяки, збільшенню цін на металопродукцію 

та залізну руду. При цьому, збільшення попиту призвело до зростання 

реалізації чушкового чавуну, слябів, плоского прокату і коксу. Крім цього, 

Група почала перепродаж квадратної заготовки і довгого прокату, що частково 

компенсувало зниження реалізації даної продукції, виробленої на заводах 

Метінвесту. У 2017 році виручка в Україні склала 2467 млн. дол. США, 

збільшившись на 54% в порівнянні з минулим роком, в основному завдяки 

зростанню цін реалізації, а також обсягів продажів плоского прокату на тлі 

збільшення попиту на внутрішньому ринку. 

В ході дослідження здійснено прогнозування виручки підприємства 

«Метінвест» від експорту товарів за кордон екстраполяційним методом. Мета 

методів екстраполяції - показати, до якого стану в майбутньому може прийти 

об'єкт, якщо його розвиток буде здійснюватися з тією ж швидкістю або 

прискоренням, що і в минулому. Використання методів екстраполяції 

передбачає два припущення: основні чинники, тенденції минулого збережуть 

свій вияв у майбутньому; досліджуване явище розвивається по плавній 

траєкторії, яку можна висловити, описати математично [10].  

Для розрахунку прогнозу експорту продукції Групи Метінвест будемо 

враховувати дані підприємства з продажу товару та сировини в країни на 

міжнародному ринку за останні 5 років (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Зміни експорту продукції Групи Метінвест протягом 2015-

2019 рр., млн. дол. США  

Регіон 
Рік 

2015  2016  2017  2018  2019  

Україна 1 619 1 606 2 467 3 340 3 156 

ЄС 2 255 2 267 3 219 3 991 3 609 

Близький Схід та Північна 
Африка 

1 305 949 1 469 2 195 1 656 

СНГ (окрім України) 1 072 591 775 758 825 

Південно-Східна Азія 751 413 505 701 941 

Північна Америка 229 320 437 757 464 

Інші регіони 71 77 60 137 106 

 

Розрахунки проведено за формулою:        (3.1) 

Таблиця 4 – Прогноз експорту продукції Групи Метінвест за 

розрахунками на 2020-2022 рр., млн. дол. США 

Регіон 
Рік 

2020  2021  2022  

Україна 3540,25 3924,5 4308,75 

ЄС 3947,5 4286 4624,5 

Близький Схід та Північна Африка 1743,75 1831,5 1919,25 

СНГ (окрім України) 763,25 701,5 639,75 

Південно-Східна Азія 988,5 1036 1083,5 

Північна Америка 522,75 581,5 640,25 

Інші регіони 114,75 123,5 132,25 

 

Графічно дані прогнозу експорту продукції Групи Метінвест зображено на 

рисунку 3. Отже, після проведеного дослідження, можемо розраховувати на 

збільшення прибутку та обсягу експорту. Перед національними фірмами 

виникають як додаткові можливості, так і додаткові перешкоди на шляху 

доступу до нових ринків, якщо підприємство не змінить свій темп життя, то 

залишить за собою всі керуючі позиції на зовнішньому ринку. 
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Рисунок 3 – Прогноз виручки за експортом продукції по регіонам Групи 

Метінвест, млн. дол. США 

За наслідками проведеного дослідження ми можемо виділити (окреслити, 

запропонувати), що для здійснення успішних експортно-імпортних операцій є 

створення та доцільне використання стратегій фірми. Розробка методів та 

шляхів дій компанії, своєчасне виявлення і визнання помилок, стратегічне 

планування допоможе обійти бар’єри, а також розробити коригувальні рішення, 

а це в свою чергу допоможе підприємству чи компанії вирішити маркетингові і 

тактичні завдання на закордонному ринку. 

Таким чином, в якості основних сучасних тенденцій розвитку  

металургійної промисловості слід відзначити загострення глобалізації, 

зростання обсягів торгівлі та виробництва металопродукції, що сприяло 

процесам консолідації в чорній металургії через злиття і поглинання в галузі, 

формуванню міжнародних стратегічних альянсів та інших форм інтеграції 

підприємств. 
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Дослідження зосереджено на аналізу бізнес середовища в Індії. Країна наразі 

переживає різні процеси реформ, які покращать загальне ділове середовище, 

сприятимуть стимулюванню виробництва та розвитку економіки. Було 

досліджено місце Індії в світових рейтингах та основні фактори що 
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середовище, реформи, уряд, корупція. 

В умовах глобалізації багатонаціональні корпорації та іноземні інвестори 

все частіше задумуються про ведення бізнесу на ринках Індії. Однак середні 

показники бізнес середовища свідчать про наявність стримуючих факторів в 

підприємницькій політиці країни. 

Дослідження бізнес середовища в Індії та її інвестиційної привабливості 

відображено в наукових працях видатних іноземних вчених та економістів:  

R. Wijaya, K. Vijay,  Н. Городньої, S. Kale, A. Bhalla тощо.  

Мета дослідження: проаналізувати макроекономічні показники Індії та 

основні бізнес рейтинги світу, з’ясувати основні мотивуючі та стримуючі 

фактори економічного положення Індії. 

Індія позиціонує себе як країна з ринковою економікою, що розвивається. 

З початку ХХІ століття середньорічний приріст ВВП склав 6% (табл.1). А з 

2014 по 2018 рік Індія була визнана найбільш економічно зростаючою країною. 

Стійкому зростанню індійської економіки допомагають як зовнішні, так і 

внутрішні чинники. У числі перших – це ціни на сировину, які в поточній 

ситуації допомагають Індії справлятися з економічними проблемами. 

Робоча сила в країні налічує 520 млн. робітників, що робить Індію другою 

за величиною у світі станом на 2019 рік. 

Таблиця 1 – Основні макроекономічні показники Індії 

Показник Значення 

ВВП млрд. дол. 3,665 

Населення 1,377,937,289 

Ріст економіки (річний приріст %) 6,1 

Рівень інфляції % 3,4 

Безробіття % 7,8 

Свобода бізнесу 65,6 

Зовнішній борг (% від ВВП) 20,1 

Експорт млн. дол. 21,410 

Імпорт млн. дол. 31,160 

Податок на прибуток 30% 

 



44 

В Індії одна з найбільших у світі кількість мільярдерів та висока 

диференціація доходів населення. Індія відома як аграрна нація, проте з роками 

виробничий сектор та сфера послуг вийшли вперед. 

Таблиця 2 – Рейтинг «The Ease of Doing Business» за 2018 

Країна 2020 2019 2018 

Мексика 60 54 49 

Болгарія 61 59 50 

Саудівська Аравія  62 92 92 

Індія 63 77 100 

Україна 64 71 76 

Пуерто Ріко 65 64 64 

 

Індія піднялась на 14 позицій вгору за даними дослідження світового банку 

«The Ease of Doing Business 2020» та займає 63 місце серед 190 країн. Таким 

чином Індія стала однією з 10 країн за темпами підвищення економіки за 

досліджуваний період (Табл. 2).  

Інший рейтинг - Індекс свободи бізнесу (0-100). Індекс «Свободи бізнесу» 

вимірює можливість відкривати, працювати та закривати бізнес. Це відображає 

загальний порядок здійснення процедур та ефективність уряду Індії в 

регуляторному процесі. 

Показник свободи бізнесу в Індії в 2020 році становив 66. Середнє 

значення протягом 10 років становить 51, з максимальним показником – 66 в 

2020 році та мінімальним – 36 в 2010 р. Для порівняння середній показник 

серед 183 країн становить – 63 (Рис.1). 

 

Рисунок 1 – Показник свободи бізнесу в Індії 
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Сприяння бізнес середовищу також залежить від потоку іноземних 

інвестицій у різних секторах. Прямі іноземні інвестиції дозволені автоматично 

у більшості секторів. Проте для дев’яти з них інвестування заборонене: 

лотерейний бізнес, гральні автомати та ставки, чит-фонди, компанія Nidhi, 

бізнес з нерухомістю, виробництво сигар та сигарет з використанням тютюну. 

Протягом квітня-грудня 2019-2020 років прямі іноземні інвестиції в Індію 

зросли на 10% до 36,77 мільярда доларів (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Прямі іноземні інвестиції в Індії 

 

У 2020 році Сінгапур, Маврикій, Нідерланди, США, Японія, 

Великобританія, Німеччина, Франція, США та Кіпр були основними 

інвесторами Індії. Інвестиції в основному були орієнтовані на хімічну 

промисловість, сферу послуг, комп'ютерне програмне забезпечення та 

обладнання, торгівлю, телекомунікації, автомобільну промисловість, 

будівництво, енергетику та фармацевтику. Чимало приватних фірм підтримує 

також китайська держава [3]. 

Щоб здійснити такі покращення країні знадобилось чимало часу та зусиль. 

Коли в 2014 році прем'єр-міністр Нарендра Дамодардас Моді та його партія 

«Bharatiya Janata» були обрані для керування країною, вони успадкувала 

низький розвиток банківського та фінансового секторів, обтяжений великою 

кількістю зовнішніх боргів та серйозними економічними та демографічними 

проблемами. 
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Уряд здійснив ряд реформ, таких як забезпечення банків додатковим 

капіталом, введення нових правил проти банкрутства для надання додаткового 

захисту кредиторам та консолідація державних установ, які домінують у цьому 

секторі. Компаніям стало легше здійснювати експорт та імпорт, адже була 

створена єдина електронна платформа для торгівлі.  

Очікується, що Індія стане третьою за величиною споживчою економікою, 

оскільки її споживання до 2025 року може втричі перевищити 4 трильйони 

доларів США, внаслідок зміни поведінки споживачів та структури витрат, 

згідно з доповіддю Boston Consulting Group (BCG); і, за оцінками, до 2040 року 

перевершить США, і стане другою за величиною економікою за рівнем 

паритету купівельної спроможності (ДПП). 

З іншого боку, ділове середовище Індії характеризується співіснуванням як 

державного, так і приватного сектору та його участі в різних економічних 

заходах в країні. Відповідно, різноманітна економічна політика країни може 

сприяти розвитку обох секторів у різних сферах діяльності. Ще однією 

особливістю індійського бізнес-середовища є те, що йому доводиться стикатися 

з низьким рівнем доходу населення загалом як важливий економічний параметр 

для визначення його економічної діяльності. 

Рейтинг Doing Business не вимірює всіх аспектів бізнес-середовища, які 

мають значення для фірм чи інвесторів. Проблеми стають ще більш глибокими 

у великих країнах, таких як Індія. Основними стримуючими факторами 

розвитку економіки є наступні. 

1. Міжнародні відносини. Індія має проблемні стосунки зі своїм сусідом 

Пакистаном, що призвело до щонайменше трьох війн з моменту досягнення 

двома країнами незалежності.  

2. Економічні ризики. В Індії дефіцит торгівлі становить близько 7% ВВП і 

особливо чутливий до цін на нафту, причому імпорт, пов'язаний з енергією, 

становить 7,5% ВВП. 

3. Екологічні ризики. У 2018 році Індія стала свідком низки небезпечних 

погодних явищ, таких як повені, пилові бурі, забруднення повітря та зсуви в 

декількох регіонах. 
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4. Тероризм. Можна констатувати, що тероризм створює сумніви для 

інвесторів в будь-якій країні. В Індії діє чимало терористичних угруповань, 

ісламістських екстремістських груп. 

5. Корупція. Корупція продовжує розвиватися в Індії, незважаючи на 

численні реформи та прогрес у цій галузі. Можливості для корупції 

створюються заплутаною системою податків у 29 регіонах Індії. Розширення 

податкової бази повинно дати можливість Індії досягти вкрай необхідного 

прогресу у збільшенні інклюзивності її економічного зростання.  

6. Технологічні ризики. Індія не може досягнути бажаного рівня в обміні 

ідеями міжкраїнами, технічному ноу-хау, ринкових зв'язках та спільної світової 

діяльності. Основними причинами цього явища є культурні відмінності. 

Здатність машин замінювати працівників також є проблемою.  

7. Культурні ризики. Культура також є ключовою слабкістю у створенні 

бізнесу в Індії. Це виражається в тому як суспільство сприймає підприємництво 

з точки зору його статусу та чи відповідає воно місцевим особливостям 

культури. 

Беручи до уваги останні події в світі, пов’язані з пандемією коронавірусної 

інфекції, важливо оглянути її вплив на ефективність економіки Індії. 

Очікується що економіка Індії зазнає збитків на суму 4,5 млрд. дол. протягом 

запровадженого 21-дневного карантину пов’язаним з коронавірусом. До 53% 

підприємств у країні будуть збанкрутілими. Готелі та авіакомпанії скорочують 

зарплатню та звільняють працівників. 23 березня 2020 року фондові ринки Індії 

зазнали найгірших втрат в історії.  

Уряд Індії оголосив про різні заходи щодо вирішення ситуації: від 

продовольчого забезпечення та додаткових коштів на охорону здоров'я, до 

полегшення функціонування секторів економіки та подовження податкового 

терміну. 26 березня було оголошено про проведення ряду заходів з фінансового 

забезпечення бідних на загальну суму понад 24 мільярди доларів.  

Отже, з точки зору інвестора, реальна зміна показників Індії у світових 
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рейтингах відбудеться лише тоді, коли покращиться ділове середовище в усіх її 

регіонах та секторах. Безперечно, уряд робить все можливе в цій ситуації, але 

потрібно зробити більше. Індії слід приділяти більше уваги вмінням , 

необхідним для підприємництва, включаючи навчання персоналу, гнучкість 

ринку праці з точки зору можливості наймати потрібних людей з відповідними 

здібностями, а також рівня освіти підприємців.  

Приклад Індії яскраво демонструє те, як виважені кроки уряду з 

використання державного бюджету прискорюють економічне зростання країни. 

Водночас, влада Індії вимушена витрачатися на створення таких базових речей, 

як електрифікація чи доступ до банкінгу. Зробивши наголос на поліпшенні 

легкості ведення бізнесу урядом, Індія, безумовно, може сподіватися увійти до 

топ-50 країн в рейтингу бізнес середовища.  

Список використаних джерел: 

1. Приклад Індії: чому її економіка зростає. Bakertilly 2017. URL: 

https://bakertilly.ua/news/id43958    

2. Індія б’є світові рекорди. Economy. 2016. URL: 

https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/indiya-bet-rekordy-

ekonomicheskogo-rosta-691636.html  

3. About FDI in India. ABIF. 2020. URL: 

https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment.aspx  

4. The Great Wall against China: Understanding India's new foreign investment 

rules. The Week. 2020. URL: https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/04/23/the-

great-wall-against-china-understanding-india-new-foreign-investment-rules.html  

5. Wijaya R. Understanding India’s business environment. 2019. URL: 

https://mays.tamu.edu/india/2019/01/25/understanding-india%E2%80%99s-business-

environment/  

 

 

 

 

https://bakertilly.ua/news/id43958
https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/indiya-bet-rekordy-ekonomicheskogo-rosta-691636.html
https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/indiya-bet-rekordy-ekonomicheskogo-rosta-691636.html
https://www.ibef.org/economy/foreign-direct-investment.aspx
https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/04/23/the-great-wall-against-china-understanding-india-new-foreign-investment-rules.html
https://www.theweek.in/news/biz-tech/2020/04/23/the-great-wall-against-china-understanding-india-new-foreign-investment-rules.html
https://mays.tamu.edu/india/2019/01/25/understanding-india%E2%80%99s-business-environment/
https://mays.tamu.edu/india/2019/01/25/understanding-india%E2%80%99s-business-environment/


49 

УДК 332.13:339.564 

Яцюк І.М. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 

У статті запропоновано методику визначення експортного потенціалу країни. 

Охарактеризовано основні ознаки експортної діяльності. Визначено фактори, 

які необхідно враховувати при виборі зовнішніх ринків збуту. Застосовано 

метод «чотирьох фільтрів» щодо вибору потенційних зовнішніх ринків збуту. 

Виокремлено умови та моделі виходу країни на нові зовнішні ринки. 

Ключові слова: експорт, потенціал, зовнішньоекономічні зв’язки, ринок збуту, 

потенційні партнери, зарубіжні ринки. 

 Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку міжнародної діяльності 

вітчизняних підприємств характеризується розширенням перспективних ринків 

для співпраці, що переважно орієнтовані на європейський ринок. Зважаючи на 

процес інтеграції економіки України в європейський економічний простір, 

даний процес є позитивним та необхідним для вітчизняних суб’єктів 

господарювання. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням методики 

визначення експортного потенціалу країни присвятили свої роботи багато 

вітчизняних та зарубіжних науковців серед них: Л. Абалкіна, В. Авдєєнко, І. 

Ансоффа, В. Архангельського, Л. Вардомського, Т. Голікової, Н. Зоркова, Д. 

Іванівського, В. Ковальова, А. Мальцева, Н. Невської, О. Олексюка, Н. Ратнера, 

І. Рєпіної, І. Савельєва, Е. Сейфуллаєвої, Ю. Токарєва, О. Федоніна, Р. Шніпера 

та ін. Незважаючи на велику увагу фахівців з цього питання експортний 

потенціал є складною, багатогранною та в деяких напрямах недостатньо 

дослідженою категорією і потребує подальших досліджень. 

 Метою дослідження є аналіз визначення методики визначення 

експортного потенціалу країни. 

  Виклад основного матеріалу. Експортний потенціал – потенційна 
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спроможність і можливість країни експортувати наявні та нарощувати експорт 

нових виробів, ресурсів і послуг.  Експортний потенціал країни тісно 

пов’язаний з її конкурентними перевагами на міжнародному ринку та залежить 

від географічного розташування країни; економічних, природно-кліматичних, 

соціокультурних, інфраструктурних, наукових, інноваційних, трудових, 

технологічних, інвестиційних та історичних умов діяльності економічних 

суб’єктів; правового, політичного та економічного середовища ведення 

міжнародного бізнесу Аналіз наявних зовнішньоекономічних зв’язків України 

показав, що найбільшими експортними партнерами її є Китай, Польща та 

Туреччина. В сучасних умовах однією із найменш затратних та найбільш 

вигідних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є експортна 

діяльність, яку і потрібно активізувати. Експорт виготовленої продукції 

виражається в продажі цієї продукції на іноземних ринках, які потребують 

особливих якостей експортної діяльності.  

 

Рисунок 1 – Характерні ознаки здійснення експортних операцій 

Джерело: розроблено автором на основі [1-3] 

 При виборі зовнішнього ринку необхідно враховувати зазначені вище 

фактори, що є визначальними для успішності виходу на певний зовнішній 

ринок. Проте в процесі активізації міжнародної діяльності, врахування 

зазначених на рис .1 факторів повинно поєднуватись із вибором оптимальних 

зовнішніх ринків для збуту продукції. Виділяють три підходи до вибору 

потенційного зовнішнього ринку для співпраці. Проаналізуємо особливості 

даних підходів на рис. 2. 

Характерні ознаки експортної діяльності 

Висока якість 

продукції, що 
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країни, в яку 

експортується. 

Наявність на 

перспективному 

зовнішньому ринку 

попиту на 

виготовлену 

продукцію. 

Відповідність цін 

на реалізовану 

продукцію 

світовим цінам 

відповідної галузі. 

Розробка 

ефективної 

маркетингової 

стратегії 

просування 

продукції на 

зовнішній ринок. 
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Рисунок 2 – Способи вибору зовнішнього ринку [78] 

Джерело: розроблено автором на основі [1-3] 

 На нашу думку, найбільш доцільним в сучасних умовах є комплексний 

метод, який дозволяє оцінити перспективний зовнішній ринок з огляду на 

велику кількість показників, що характеризують його функціонування. Однією 

з методик вибору потенційних зовнішніх ринків є «метод чотирьох фільтрів», 

що дозволяє з усієї сукупності зовнішніх ринків виділити найбільш привабливі 

для виходу на них. Модель «4 фільтрів» Валвурда є однією з моделей 

комплексного підходу до вибору зарубіжних ринків. Ідея комплексного підходу 

до обґрунтування вибору зарубіжного ринку полягає у всебічному аналізі та 

оцінці системи показників, яка характеризує не тільки ринок певного товару, а 

й економічні політико-правові та і соціально-культурні процеси, що відбув. в 

країнах, які досліджуються. 

 Для виокремлення найбільш вигідного ринку для подальшої співпраці, 

доцільно застосувати експертний метод для оцінки можливостей виходу 

досліджуваного об’єкта на зовнішні ринки. Метод експертних оцінок – це 

спосіб прогнозування та оцінки майбутніх результатів дій на основі прогнозів 

фахівців. 

Вибір зовнішніх ринків збуту 

Суб’єктивний підхід Дискретний підхід Комплексний підхід 

Базується на досвіді 

працівників, що здійснюють 

вибір ринку на основі його 

суб’єктивної думки 

Базується основі 

аналізу кількох 

критеріїв 

розвитку ринку 

Передбачає комплексну 

оцінку системи показників, 

що характеризують певний 

ринок 
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Рисунок  3 – Метод «чотирьох фільтрів» щодо вибору потенційних 

зовнішніх ринків збуту 

Джерело: розроблено автором на основі [3-5] 

 При застосуванні методу експертних оцінок проводиться опитування 

спеціальної групи експертів (5–7 осіб) з метою визначення певних змінних 

величин, необхідних для оцінки досліджуваного питання. До складу експертів 

слід включати людей з різними типами мислення – образне і словесно-логічне, 

що сприяє успішному розв'язанню проблеми. 

 Залучені експерти можуть висловити свою думку щодо найкращих 

способів мобілізації резервів, залучення інвестицій, строків досягнення 

поставлених завдань, критеріїв відбору оптимальних варіантів рішення тощо. 

Необхідною умовою ефективного застосування методів експертної оцінки 

є достатня обізнаність експерта з досліджуваної проблеми, високий рівень 

ерудиції, здатність його давати чіткі вичерпні відповіді, до того ж експромтом. 

Ф
іл

ь
тр

 №
2
 

Зростання обсягу реалізації на ринку аналогічних 

товарів, податкове навантаження, сприйняття 

товарів споживачами. А
н

ал
із

 

га
л

у
зе

й
 

Ф
іл

ь
тр

 №
1
 

Економічна ситуація в країні, політичні 

взаємовідносини, соціально-культурні та 

географічні особливості функціонування країни. 

М
ак

р
о
р
ів

ен
ь 

 

Ф
іл

ь
тр

 №
3
 

Конкурентне середовище, ступінь важкості виходу 

на ринок, обсяги витрат при виході на ринок 

М
ік

р
о

р
ів

ен
ь 

Ф
іл

ь
тр

 №
4
 

Визначення відповідності ринків, що залишилися 

потенціалу підприємства-виробника  

В
ід

п
о
в
ід

н
іс

ть
 



53 

Крім того, експерт не повинен бути зацікавленим в тому чи іншому варіанті 

вирішення поставленої перед ним проблеми. Експерти підбираються за 

ознакою їх формального професійного статусу – посади, наукового ступеня, 

стажу роботи та ін. Такий підбір сприяє тому, що в число експертів 

потрапляють високопрофесійні, з великим практичним досвідом у даній галузі 

спеціалісти. 

 

 

Рисунок  4 – Умови виходу країни на нові зовнішні ринки  

Джерело: розроблено автором на основі [4, 5] 

 Так як експорт - це двигун економіки будь якої країни Доцільно також 

охарактеризувати моделі виходу на зарубіжні ринки. Співвідношення експорту 

та імпорту – це лише одна з багатьох макроекономічних пропорцій, що 

характеризують стан та розвиток економіки, зміни у зовнішньоекономічній 

діяльності. Розгляд його поза сукупністю інших макроекономічних показників 

та співвідношень не дозволяє зробити повноцінні висновки. 

Умови виходу країни на новий зовнішній ринок 

Відповідність якості продукції підприємства стандартам якості, 

отримання сертифікатів якості необхідного зразка 

Корпоративні зв’язки з контрагентами даних країн, підписання 

договорів про поставку продукції 

Відповідність цін на продукцію ціновим сегментам аналогічних товарів 

іноземного виробника 

Розробка стратегії виходу на зовнішній ринок з урахуванням можливих 

ризиків 

Ефективні маркетингова діяльність, у т.ч. рекламна діяльність на 

зовнішніх ринках 

Інноваційні технології при виробництві товарів підприємства та 

розробка інноваційних товарів 
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Таблиця 1 – Моделі виходу на зарубіжні ринки 

№ Модель Характеристика 

1. Непрямий експорт відносно швидкий і дешевий спосіб виведення 

продукції на ринок іншої країни. Зазвичай 

такий експорт здійснюється через торговельну 

марку. В рамках цієї моделі продукція 

виробляється однією компанією, а продається 

під брендом іншої. 

 

2. Дочірня компанія один з найоптимальніших і водночас витратних 

способів освоєння нового ринку, адже він 

дозволяє повністю контролювати маркетингову 

стратегію та стратегію продажу вашої продукції 

на зовнішньому ринку. 

3. Партнерство один із видів прямого експорту , Для 

ефективного використання такої моделі 

необхідно мати надійного партнера в країні, 

куди ви хочете експортувати продукцію. 

4. Інвестиції в готове виробництво а наявності достатніх коштів ви можете купити 

готові виробничі потужності в іншій країні і 

почати випускати свою продукцію 

безпосередньо на цільовому ринку. Ця модель 

належить до найбільш витратних. При цьому 

вона вимагає вкладень в адаптацію бренду, 

маркетингової стратегії і стратегії продажів. 

Джерело: розроблено автором на основі [5, 6] 

 Висновки. Реалізація експортного потенціалу України є важливим 

напрямом забезпечення економічного зростання. Держава повинна брати 

активну участь у цьому шляхом цілеспрямованого позитивного впливу на 

перспективні експортні сектори через інструментарій фіскальної та монетарної 

політики. Для розвитку експортного потенціалу України у найближчій 

перспективі необхідно: підвищити конкурентоспроможність українських 

виробників на основі активізації структурного реформування економіки, 

передусім експортоорієнтованого сектора; здійснити якісні зміни спеціалізації 

України  світовому поділі праці на основі розробки і реалізації комплексної 

експортної стратегії, орієнтованої на підвищення частки в експорті інноваційної 

та традиційної української продукції з високим рівнем доданої вартості, 
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збільшення надання високотехнологічних послуг; переорієнтувати імпортну 

стратегію в напрямі забезпечення комплексного вирішення проблем 

модернізації національної промисловості та активної політики 

імпортозаміщення (обмеження ввезення імпортних товарів при інтенсифікації 

аналогічного виробництва в Україні); вирішити проблему диспаритету 

закупівельних та імпортних цін на продукцію аграрного сектора. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

 В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

УДК 658:004 

Борисюк А.М. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ 

 НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

В статті досліджено сучасні електронні технології та масштабне їх 

застосування у загальноекономічних процесах, які дають можливість значно 

спростити документообіг, вдосконалити виробничі потужності та 

оптимізувати методи прийняття рішень. Запропоновано сучасні програмні 

комплекси для автоматизації бухгалтерського обліку, які забезпечать найвищу 

ефективність управління підприємством в цілому та організацію облікового 

процесу зокрема.  

Ключові слова: Інформаційні систем, електронна звітність, ефективність, 

програмне забезпечення, бухгалтерський облік  

Постановка проблеми. В сучасних умовах ринку істотно розширюються 

права підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності, що означає і 

значного зростання ролі впровадження інформаційних систем електронної 

звітності. Сьогодні існування будь-якого підприємства важко уявити без 

використання сучасних інформаційних технологій. Майже всі підприємства 

використовують засоби автоматизації бухгалтерського обліку. З розвитком 

потреб ринку, науково-технічного прогресу, вимог споживачів зростає роль в 

нових інформаційних системах. Сучасний стан ринку таких інформаційних 

систем є достатньо розвиненим. В результаті великої кількості програм 

електронної звітності підприємствам потрібно правильно обрати ефективну 
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систему, з наявністю додаткових опцій та можливістю її розвитку та 

покращення тощо. Тому, все більш актуальною стає проблема пошуків 

ефективної і дієвої управлінської інформаційної системи. 

Формулювання цілей. Провести аналіз інформаційних систем електронної 

звітності та можливості їх використання на підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку 

інформаційних систем електронної звітності досліджували такі вчені, як  

Ільєнко Р.В., Євдокимов В.В., Корягін М. В.,  Різніченко Л.В., Рибалко Л.П., 

Тофан І.М. та ін. В роботах показано, що інформаційні системи є потужними 

інструментами для продуктивності праці в фінансовій та обліковій діяльності, 

проте аналіз різновидів таких систем потребують постійного дослідження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Нові інформаційні системи 

електронної звітності є важливим і необхідним засобом, який дозволяє: 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; своєчасно і якісно 

вести аналіз і подавати звітність в відповідні державні органи; спрощують 

документообіг; оптимізують методи прийняття рішень. При прийнятті 

Податкового кодексу України [1] та Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [2] платникам податків було надано 

більше можливостей щодо форми подання звітності до контролюючих органів 

та представлено широкий асортимент як безкоштовних («Електронний кабінет 

платника податків», «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для 

формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної 

звітності»), так і комерційних («Medoc», «Sonata», «Ifin» та інші) програмних 

забезпечень для подання звітності у електронній формі.  

07 листопада 2018 року набував чинності Закон України «Про електронні 

довірчі послуги» від 05.10.2017 р. №2155-VIII (далі – Закон №2155). Одним з 

найважливіших положень Закону № 2155 є взаємне визнання українських та 

іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів. Законом 
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запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, електронний 

підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, реєстрована електронна 

доставка, інтероперабельність тощо. Також 17 квітня 2018 року набрав 

чинності наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2018 № 340 «Про 

затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками 

та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за № 357/31809, відповідно до вимог 

якого форми звітності складаються та подаються до органів Державної 

казначейської служби України із застосуванням автоматизованої системи 

подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби 

України. Основними законодавчими актами, що регулюють подання звітності є 

наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307 „Про затвердження 

Порядку заповнення форм фінансової звітності у державному секторі та Зміни 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку у державному 

секторі 101 „Подання фінансової звітності‖ та наказ Міністерства фінансів 

України від 24.01.2012 №44 ―Про затвердження Порядку складання бюджетної 

звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 

фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного 

страхування‖. Тому під час вибору системи електронної звітності необхідно 

звертати увагу не тільки на внутрішні можливості підприємства, а й на 

зовнішнє середовище впливу.   

Сьогодні на багатьох підприємствах стає вибір перед вибором 

програмного забезпечення, що використовується для електронної звітності та її 

подачі. Крім цього, щоб програмне забезпечення вміло не тільки подавати 

звітність до контролюючих органів, але і мало б функціонал, що дозволяє 

підписувати первинні документи, реєструвати ПН та відправляти / отримувати 

підписані первинні документи. Метою впровадження системи формування, 

відправки, приймання та обробки податкових розрахунків та фінансової 

звітності у електронному вигляді є удосконалення системи податкового 
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адміністрування та здійснення ефективного контролю за дотриманням 

платниками податків податкового законодавства, а також покращення якості 

інформаційних послуг, що надаються платникам податків.  

До 2015 року звітність подавали в електронному вигляді, а після почали 

працювати з електронним документообігом. Всі зрозуміли, які переваги 

електронної звітності, перед традиційним паперовим методом подачі звітів, 

наведемо основні: вибір часу здачі звітності, наявність додаткового часу; 

наявність додаткових можливостей в програмі (підказок, нагадувань, 

консультацій), вбудований календар бухгалтера вчасно підкаже терміни, в які 

необхідно надати ті чи інші звіти, нагадає про сплату податків; автоматична 

перевірка звітності не дозволить допустити зайвих арифметичних помилок і 

зробить попередню камеральну перевірку; оперативний контроль стану та 

якості здачі звітності, електронна здача звітності дозволяє оперативно отримати 

інформацію про те, що звіт прийнятий або не прийнятий і з якої причини; 

доступна вартість програми (вартість програм різна і варіюється від 

функціоналу, надання ресурсів і якості оновлення); автоматичне формування 

електронного архіву; формування в програмі іншої електронної документації.  

Крім переваг існують і ряд недоліків програм для здачі електронної 

звітності: за здачу звітності через інтернет потрібно платити; існують ризики 

несвоєчасної здачі звітності через можливі проблеми, як в роботі інтернету, так 

і в самому ПЗ; деякі програми потрібно оновлювати самостійно; робота з 

різними ключами АЦСК, існує ряд проблем в тому, що різні програми воліють 

працювати з ключами певних АЦСК, і за часту, існує ряд обмежень у 

функціональності ПЗ при роботі (накладення підпису на документ) з 

«непрофільними ключами»; зберігання архіву електронної документації.  

Для того, щоб подати звітність в електронній формі, необхідно:  

По-перше. Придбати електронний сертифікат: АЦСК ІДД Міндоходов - 

безкоштовний центр сертифікації; АЦСК Україна; АЦСК "MASTERKEY"; 

АЦСК "ІВК"; АЦСК "ключові СИСТЕМИ". 
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По-друге. Вибрати яке програмне забезпечення використовувати для 

подачі електронної звітності. 

При виборі програми для подачі електронної звітності слід звернути 

увагу на головні особливості: з якими електронними сертифікатами, який з 

АЦСК може працювати ПЗ; цінова політика, з урахуванням наявності 

додаткових сервісів і доцільності їх придбання; зручність користування, 

необхідний функціонал, оптимальність інтерфейсу; електронний архів.  

На сьогодні існують кілька програм для здачі звітності в електронному 

вигляді [5]:  

1. Безкоштовне ПЗ – надано Державною фіскальною службою 

України: «Електронний кабінет платника податків»; «Єдине вікно надання 

електронної звітності»; «OPZ» - клієнтське програмне забезпечення не 

представлено в огляді, так як вміє тільки формувати звітність для подачі до 

податкової служби, але не має модуля шифрування і подачі звітності. Це ПЗ 

достатньо широко використовується бухгалтерами; «Дані Реєстру платників 

ПДВ»; «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»; «Загальнодоступний 

інформаційно-довідковий ресурс»; «Акредитований центр сертифікації 

ключів»; «Антикорупційний сервіс «Пульс»»; «Електронна звітність»; 

«Анулювання реєстрації платників ПДВ»; «Реєстр платників єдиного податку»; 

«Декларування on-line»; «Дані про взяття на облік платників податків». 

2. Комерційні, платні: «MEDoc IS»; «Арт-звіт плюс»; «iFin»; «1С-

Звіт»;  «Соната»; «Taxer» та ін. 

Стосовно сервісу «Електронний кабінет платника податків», то це 

персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він 

може без використання спеціально встановленого клієнтського додатка. 

Електронний кабінет захищений, персоналізованим та безпечним електронним 

сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків і 

Міністерства доходів і зборів з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. За допомогою даного сервісу платник податків має 

можливість: підготувати, заповнити та відправити податкову звітність в 
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електронному вигляді; переглядати дані про стан розрахунків з бюджетом 

(картки особових рахунків); Увійти в даний сервіс може будь платник податків, 

маючи сертифікати АЦСК ІДД Міндоходов. Унікальність і цінність даного 

сервісу в тому, що можна швидко ознайомитись зі станом розрахунків з 

бюджетом, а також переглянути всі здані звіти в податкову. Але на даний 

момент сервіс зупинився в розвитку, працює тимчасово в тестовій експлуатації. 

Щодо можливостей платників при роботі з програмним забезпеченням 

«Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та 

подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», варто 

відзначити такі [6]: формування звітності до органів ДФС України; формування 

звітності до Державної служби статистики України; формування звітності з 

Єдиного соціального внеску; формування Договору про визнання електронних 

документів в електронному вигляді; накладання електронного цифрового 

підпису та шифрування електронних документів; отримання квитанцій про 

прийняття звітності;  здійснення розрахунків коригування податкових 

накладних в сторону збільшення.  

Перевагами подання звітності через спеціалізоване клієнтське програмне 

забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання 

електронної звітності» є: стабільність роботи; незалежність від Інтернет-зв’язку 

під час формування звітності (його необхідність виникає лише при поданні 

звітності в електронній формі); безкоштовне програмне забезпечення; 

безкоштовні оновлення до програми; сповіщення клієнта про випуск 

оновлення;  

наявність достатньої кількості нормативних, інструктивних, роз’яснювальних 

матеріалів.  

Окрім переваг необхідно зазначити й недоліки «Єдиного вікна подання 

електронної звітності»: незручність програмного забезпечення, що зумовлена 

необхідністю самостійного пошуку оновлень та їх встановлення; складнощі 

інсталяції, оскільки для повноцінної роботи програмного забезпечення, окрім 

основної програми, необхідні такі додаткові компоненти (Microsoft Windows 
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Script 5.6, Windows Installer, Internet Explorer версії не нижче 6.0, Java Runtime 

Environment версії не нижче 5.0 Update 6, Adobe Acrobat Reader версії не нижче 

5.0) [4], які необхідно знаходити та встановлювати самостійно, що займає 

досить багато часу, саме тому затяжний процес інсталяції програми є її 

основним недоліком. 

Вибираючи програмне забезпечення по електронній звітності, необхідно 

пам'ятайте, що кращим буде вважатися те, яке максимально знижує можливість 

помилки при складанні звітів, гарантує конфіденційність даних і легко 

інтегрується з діючими на підприємстві системами бухгалтерського обліку, має 

зрозумілий інтерфейс, що не вимагає істотних зусиль по його освоєнню [5]. 

Далі більш детально розглянемо програмне забезпечення для здачі 

електронної звітності (табл.1). 

Таблиця 1 – Характеристика програмного забезпечення для здачі 

електронної звітності [1-4] 

Назва 

продукту 

 

Опис ПЗ Сайт 

виробника 

MEDoc IS Поширене українське програмне забезпечення для 

подання звітності до контролюючих органів та обміну 

юридично значущими первинними документами між 

контрагентами в електронному вигляді  

https:

//med

oc.ua

/ 

Арт-звіт плюс Програма Арт-Звіт Pro надає можливості для оптимізації 

роботи на всіх етапах подання електронної звітності. Для 

фізичних осіб-підприємців програма включає 

автозаповнення та логічно-арифметичні перевірки 

звітності, інтеграцію з обліковими системами, повний 

перелік звітів, облік звітності з ПДВ, технічну підтримку. 

https://art-

zvit.com.ua/ 

 Отримання 

електронного 

цифрового 

підпису та 

сертифікатів 

ключів   

Отримати електронний цифровий підпис та сертифікат 

ключів можна в одному з акредитованих Міністерством 

юстиції України кваліфікованих надавачів електронних 

довірчих послуг.  

https://czo.go

v.ua/ca-

registry 

 Електронний 

кабінет 

платника 

податків   

 

Електронний кабінет включає: податковий календар, стан 

розрахунків з бюджетом, листування з органами ДРС, 

облікові дані, пошук інформації в реєстрах ДФС, подання 

заяв/запитів, подання декларації про майновий стан і доходи 

в електронному вигляді, сплата податків (фізичним особам), 

перегляд даних CEA ПДВ, інші електронні сервіси. 

 

https://cabinet

.tax.gov.ua/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://czo.gov.ua/ca-registry
https://czo.gov.ua/ca-registry
https://czo.gov.ua/ca-registry
https://cabinet.tax.gov.ua/
https://cabinet.tax.gov.ua/
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Продовження таблиці 1 

iFin Український сервіс подання електронної звітності та 

продовження ЕЦП. Сервіс, зокрема включає наступні 

послуги: авто- і камеральна перевірка звітів, звітність ЄСВ, 

звітність ЄП, податкові накладні; акцизні накладні; 

розрахунки коригування, звіти в фіскальну службу, звіти в 

службу статистики, звіти в казначейство. 

https://www.i

fin.ua/ 

 СОТА 

 

Веб-сервіс СОТА – сервіс, що використовується для 

подачі електронної звітності до державних контролюючих 

органів за затвердженими форматами, а також для обміну 

електронними документами між підзвітними 

організаціями. Програма може використовуватись 

юридичними особами та фізичними особами-

підприємцями. 

https://sota-

buh.com.ua/ 

 LigaReport   

. 

 

Онлайн сервіс для створення, подання й зберігання 

електронної звітності для компаній та приватних 

підприємців на будь-якій системі оподаткування 

 https://report

.ligazakon.ne

t/ 

 ReporTax   ReporTax – бот-бухгалтер підприємця.  

Сервіс, який: 

допомагає підприємцям легко сплачувати податки та 

подавати звітність просто зі смартфону в Telegram за 5 

хвилин на місяць; самостійно розраховує податки з суми 

доходів; має технологію підписання податкової звітності з 

Mobile ID (Vodafone) та ЕЦП (будь-якого АЦСК; дозволяє 

вести облік доходів та витрат прямо в Telegram; нагадує 

про борги та про терміни оплати/подання звітності. 

https://report

ax.com.ua/ 

Приват24 для 

Бізнесу 

Сервіс Податкова звітність – безкоштовний сервіс для 

компаній і підприємців, що надає можливість формувати 

та передавати електронну звітність до контролюючих 

органів. 

 https://privat

bank.ua/busi

ness/elektron

nyje-otchety 

Taxer Taxer – онлайн-бухгалтерія для малого бізнесу. Для 

підприємців пропонуються послуги, які відносяться до 

звітності, бухгалтерії, сервісів та підтримки. Програма 

передбачає, подання звітності, формування 

бухгалтерських документів, архівування підприємницьких 

документів, повідомлення про зміни в системі 

оподаткування тощо. 

https://taxer.

ua/uk/ 

Соната Соната – це популярна програма для електронної 

звітності, яка дозволяє звітуватись до Державної 

податкової служби, ФСС, Держстату 

https://sonata

zvit.com.ua/ 

Єдине вікно "Єдине вікно" забезпечує можливість: подання звітності "в 

одні руки", що значно економить час; своєчасно 

ознайомлюватись з переліком форм державних 

статистичних спостережень, за якими необхідно звітувати; 

отримати звітно-статистичний інструментарій (бланки 

форм, інструктивно-роз’яснювальні матеріали тощо); за 

потребою, скористатися консультативною підтримкою з 

боку працівників органів державної статистики з питань 

заповнення статистичних формулярів. 

http://opz.at.

ua/index/edin

oe_okno/0-
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https://www.ifin.ua/
https://www.ifin.ua/
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https://reportax.com.ua/
https://reportax.com.ua/
https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety
https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety
https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety
https://privatbank.ua/business/elektronnyje-otchety
https://taxer.ua/uk/
https://taxer.ua/uk/
http://opz.at.ua/index/edinoe_okno/0-119
http://opz.at.ua/index/edinoe_okno/0-119
http://opz.at.ua/index/edinoe_okno/0-119
http://opz.at.ua/index/edinoe_okno/0-119
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З таблиці 1 ми зрозуміли, що на ринку присутній гарний вибір 

програмного забезпечення, який відрізняється функціоналом по подачі 

електронної звітності. Ознайомившись з вищевикладеним матеріалом, ми 

побачили, що плюсів електронної здачі звітності значно більше ніж мінусів. 

Базовий функціонал всіх перерахованих програм практично не 

відрізняється один від одного. Всі вони формують податкову звітність згідно 

актуальним вимогам податкової служби, накладають цифровий підпис і 

дозволяють відправляти її по інтернету.  

Істотно, програмне забезпечення відрізняється такими критеріями [4-6]:  

кількість підтримуваних звітів, які можливо здавати в різні держоргани;  

можливість подавати звіти до контролюючих органів: підприємцям; 

комерційним і неприбутковим організаціям; Держ.організаціям; підтримка 

роботи з різними ключами різних АЦСК; підтримка документообігу; 

можливість імпортувати / перенести дані з іншого ПЗ;  додатковий функціонал 

(нарахування зарплати, ведення складу, автоматичне заповнення декларацій на 

підставі первинних документів, календар бухгалтера, нагадування про сплату 

податків і т.п).  

На сьогодні, явним лідером за такими критеріями як: кількість і 

різноманіття підтримуваних звітів які можна відправити до контролюючих 

органів, підтримка функціоналу документообігу, можливість подавати звіти 

ФОП, комерційним та неприбутковим організаціям, Держ.організаціям, є 

MedocIS. На сьогодні, MedocIS і 1СЗвіт, є єдиними програмами, які 

підтримують функції документообігу. Дозволяють відправляти до контрагента 

підписані первинні документи і ПН, а також дозволяють отримувати від 

контрагентів документи, квитанції і розшифровувати їх, тобто дозволяють 

обмінюватися електронною документацією.  

Однією з головних проблем функцій документообігу - це сумісність 

різного програмного забезпечення по електронним цифровим ключам і 

можливість відкривати (розшифровувати) документи з різних існуючих 

програм звітності, тобто можливість відкривати документи від своїх 
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контрагентів; Кожна програма створює «свій» електронний архів документів 

(звітів), який ніяк не сумісний з архівами інших програм або веб-ресурсів. 

Тому, існує проблема перенесення даних з однієї програми в іншу.  

Висновки. Отже, враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що, 

інформаційні програмні комплекси стали основною складовою системи ведення 

облікового процесу на підприємстві без яких неможливо уявити сучасну 

бухгалтерію. Інформаційно-програмне забезпечення таке ж важливе для 

бухгалтерського обліку підприємства як організація облікового процесу, 

наявність висококваліфікованих працівників, система документообігу та ін. 

Чітко налагоджені та найбільш доцільно підібрані програмні комплекси 

для автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують найвищу ефективність 

управління підприємством в цілому та організацію облікового процесу зокрема. 

Застосування комп’ютерно-інформаційних технологій в процесі ведення 

бухгалтерському обліку забезпечує його достовірність, чіткість та 

оперативність.  
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАМИ 

 З КЛІЄНТАМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ 

В статті досліджено системи взаємозв’язку з клієнтами для транспортної 

компанії. В роботі дана характеристика основних програм, які дозволяють 

синхронізувати діяльність всіх підрозділів, зберігати, обробляти і вести єдину 

базу даних компанії, а також: замовлень і продажів, виробничих 

потужностей, склад, логістика, бухгалтерія, рекламний відділ і багато іншого. 

Доведено, що все більше компаній починають усвідомлювати потенціал 

привернення, утримання клієнтів, від яких залежить товарообіг, отримання 

прибутку та результативність роботи підприємства. 

Ключові слова: інформаційна система, інформаційна технологія, система 

взаємозв’язку з клієнтами, програми, транспортна компанія. 

Постановка проблеми. Інформаційні системи в сучасному світі розроблені 

під вирішення конкретного завдання практичного характеру. Засобом 

підвищення якості й ефективності кожного з процесів інформаційної діяльності 

є її автоматизація. Крім інформації, на підприємствах актуальним є формування 

клієнтської бази, вивчення споживачів та задоволення їх потреб. Сьогодні 

можливо об’єднати взаємозв’язок з клієнтами та інформаційні технології в 

інформаційні системи. Ефективне досягнення цієї мети можливе лише при 

автоматизації діяльності на підприємстві.  

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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Формулювання цілей. Розкриття особливостей застосування сучасних 

систем управління взаємозв’язками з клієнтами для транспортної компанії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення та 

складових системи управління взаємозв’язками з клієнтами розглядали такі 

вчені, як: А.В. Волокіткіна, І.Т. Балабанова, М.П. Григорак, М.О. Довба, Д. 

Еймора, Є.В. Крикавський, О. В. Литвинова, О.О. Лобань, А.П. Маношкіна, 

Л.Б. Міротін, О.Є. Соколов, О.І Сьомкіна, Ступницький, Т.В., Н.Ю. Ткаченко, 

О.О. Фастовець, М.П. Чайковська та інші. На нашу думку, питання 

функціонального значення інформаційної системи управління взаємозв’язками 

з клієнтами саме для транспортної компанії потребує подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний етап розвитку 

транспортних компаній характеризується прямим впливом інформаційних і 

комунікаційних технологій. Від них залежить і потенціал ефективності, 

гнучкості та оперативності підприємницької діяльності. Щоб бути успішними 

на ринку транспортних компаній необхідно впроваджувати системи 

взаємозв’язку з клієнтами. Для цього потрібно вивчати досвід світових лідерів в 

галузі транспортної логістики (наприклад, досвід роботи площадок «Amazon» 

та холдингу «Airbus») та вивчати основні тренди ІТ-технологій для бізнесу 

(бути учасником транспортно-логістичних бізнес-шкіл та великих форумів: 

ЛОБ (лабораторія он-лайн бізнесу), І-FORUM і т.д.). Виходячи з 

вищесказаного, не тільки транспортна компанія, а будь-який бізнес повинні 

мати такий набір інформаційних систем та технологій: 

 сучасний бухгалтерський облік з он- лайн банкінгом;  

 мати інноваційний сайт, месенджери, маркетинг; 

 використовувати сучасні ІТ-системи контролю у господарській та 

виробничій діяльності;  

 використовувати CRM системи. Системи управління взаємовідносин із 

споживачами для «відділів продаж»,  

 впровадити ЕRP систему. Систему планування ресурсів підприємства.  
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Для аналізу систем управління взаємовідносин із споживачами 

розглянемо взагалі, які задачі вирішує сучасне програмне забезпечення для 

транспортної компанії (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сучасне програмне забезпечення для транспортної 

компанії 

З рисунку 1 проаналізуємо більш детально ERP та CRM системи, які 

використовується для управління взаємовідносин на транспортній компанії. 

ERP розшифровується як планування ресурсів підприємства. Програмне 

рішення синхронізує діяльність всіх підрозділів, зберігає, обробляє і веде єдину 

базу даних компанії, а також: замовлень і продажів, виробничих потужностей, 

склад, логістика, бухгалтерія, рекламний відділ і багато іншого. ЕРП створює 

єдиний простір і замикає всіх співробітників компанії в єдине інформаційне 

поле. 

CRM система більш вузькоспеціалізована ніж ERP та направлена на 

управління відносинами з клієнтами. За допомогою CRM можна: зберігати і 

систематизувати дані про клієнтів; зберігати заявки і угоди; автоматизувати 

процеси і допомогти менеджеру на кожному етапі продажу; нагадати 

зателефонувати клієнту; формувати документи за шаблоном; виставляти 
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рахунки, створювати аналітичні звіти; відправляти смс, ставити завдання і 

контролювати їх виконання. Взагалі CRM-системи створені для того, щоб 

вибудувати діалог з клієнтом таким чином, щоб продавати йому частіше, 

більше і швидше. Основне ж завдання ERP - тримати ресурси підприємства під 

контролем і перетворити окремі частини компанії в єдиний механізм. 

Проаналізуємо популярні  CRM-систем на українському ринку для 

транспортних компаній (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика популярних CRM-систем на 

українському ринку 

Програмний 

продукт 

(країна 

походження) 

Тип 

розміщення 

Розмір 

підприємс

тва 

Галузь Функціональні модулі 

1 2 3 4 5 

Oracle 

Siebel 

CRM 

(США) 

Хмара 

(SaaS) 

Малі, 

середні, 

великі 

Будівельні 

компанії. Медичні 

заклади. 

Виробництво Сфера 

послуг. Транспортні 

послуги. 

Фінансові 

організації. 

 

SMS-оповіщення. База 

клієнтів. Бізнес-процеси. 

Завдання. 

Інструменти маркетингу. 

Інтеграція з поштою. 

Налаштування доступу. Звіти. 

Робота з рахунками і оплатою. 

Статистика. 

PERFECTU

M CRM 

(Україна) 

Хмар

а 

(SaaS)

, 

Власний 

сервер 

(Коробка) 

Малі, 

середні, 

великі 

B2B. Кол-центри. 

IT-компанії. 

Автобізнес. 

Рекламні агенції. 

ЖКГ. Ріелторські, 

будівельні компанії. 

Медичні заклади. 

Освітні установи. 

Готельно- 

ресторанний бізнес. 

Відділи продажів. 

Виробництво. 

Відділи роздробної 

торгівлі. Сфера 

послуг. Транспортні 

послуги. Фінансові 

організації. 

SMS-оповіщення. ToDo-листи. 

Аналіз дзвінків. Аналітика. 

База клієнтів. Діаграма Ганта. 

Документообіг. Завдання. 

Замовлення. Інструменти 

Маркетингу. Інтеграція з 1С, 

Amazon, eBay, поштою, 

телефонією. Інтернет-магазин. 

Календар. 

Мобільний додаток. Модуль 

KPI. Модуль колл-центру. 

Нагадування. Налаштування 

доступу. Опитування і замітки. 

Звіти. Проектний менеджмент. 

Робота з рахунками і оплатами. 

Розпізнавання дзвінків. Редактор 

документів. Складський облік. 

Статистика. Управління 

замовленнями. Фінансовий 

облік. 
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Продовження таблиці 1 

SAP 
(Німеччина) 

Хмара 
(SaaS) 

Малі, 
середні, 
великі 

ІТ-компанії. Відділи 
продажів. Сфера 
послуг. 

Аналітика. База клієнтів. 
Бізнес- процеси. Воронка 
продажів. 
Голосова пошта. Документообіг. 
Завдання. Інструменти 
маркетингу. Інтеграція з поштою, 
телефонією. Календар. 
Мобільний додаток. 
Нагадування. Налаштування 
доступ, у відкрите API. Звіти. 
Прогнозування. 

BITRIX 24 
(Росія) 

Хмара 
(SaaS)
, 
Власний 
сервер 
(Коробка) 

Малі, 
середні, 
великі 

Відділи продажів. 
Сфера послуг. 

База клієнтів. Бізнес-процеси. 
Воронка продажів. 
Документообіг. Інтеграція з 1С, 
поштою, телефонією. Інтернет-
магазин. 
Календар. Налаштування 
доступу. Проектний 
менеджмент. Складський облік. 
Фінансовий облік. 

TEAMWOX 
(Великобрита
нія) 

Хмара 
(SaaS)
, 
Власний 
сервер 
(Коробка) 

Малі, 
середні, 
великі 

B2B. Кол-центри. 
Автобізнес. 
Ріелторські, 
будівельні компанії. 
Відділи продажів. 
Виробництво Сфера 
послуг. Транспортні 
послуги. Фінансові 
організації. 

Аналітика. База клієнтів. Воронка 
продажів. Документообіг. 
Завдання. Замовлення. Інтеграція 
з поштою, телефонією. 
Нагадування. 
Налаштування доступу.  
Робота з рахунками і оплатою. 
Редактор документів. 
Управління 
замовленнями. Фінансовий облік. 

BLOKNOTA
PP 
(Україна) 

Хмара 
(SaaS) 

Малі, 
середні 

Відділи продажів. 
Сфера послуг. 

База клієнтів. Воронка 
продажів. Запис на прийом. 
Інтеграція з поштою. Календар. 
Мобільний додаток. Звіти. 
Статистика. 
Управління замовленнями. 

APPTI
VO 
CRM 
SYSTE
M 
(США) 

Хмара 
(SaaS) 

Малі, 
середні 

Відділи продажів. База клієнтів. Бізнес-процеси. 
Воронка продажів. 
Документообіг. Завдання. 
Замовлення. Інтеграція з 
поштою. Мобільний додаток. 
Організаційна структура. Звіти. 
Постачальники і прайс-листи. 
Робота з рахунками і оплатою. 
Редактор документів. Управління 
замовленнями. Фінансовий облік. 

У таблиці 1 наведена порівняльна характеристика поширених CRM-

систем. 
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Функціональні модулі більшості розглянутих CRM- систем дають змогу 

створювати і працювати з базою клієнтів, створювати завдання та нагадування 

про них; наявні інтеграція з поштою, телефонією, розподіл прав доступу, 

мобільний доступ, формування звітів тощо. Більшість програмних продуктів 

CRM пропонуються за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга), 

тобто через хмарні платформи, і лише деякі пропонуються як самостійне 

рішення. Основна перевага моделі SaaS для споживача полягає у відсутності 

витрат, пов’язаних зі встановленням, оновленням і підтримкою працездатності 

обладнання та розгорнутого софту. 

Крім стандартної CRM системи (набір додатків, функцій та інструментів, 

пов’язаних єдиною бізнес-логікою і інтегрованих в єдину корпоративну 

інформаційну сферу компанії) все більше компаній використовують 

привернення та утримання клієнтів в режимі он-лайн. E-CRM-система додає до 

типових функцій такого класу систем можливості індивідуальної взаємодії з 

клієнтами у віртуальному просторі. Тобто вона приносить переваги та динаміку 

електронного бізнесу в процеси комунікацій з реальними та потенційними 

споживачами. Нині швидко розвивається ринок оренди через Internet різного 

програмного забезпечення ASP (Application Service Providing/Provision). ASP - 

це технологія використання елементів інформаційних технологій на умовах 

орендної плати (офісні пакети, застосування для електронного бізнесу, 

корпоративні інформаційні системи, аналітичні програми, системи управління 

персоналом, застосування управлінням активами підприємства, життєвим 

циклом виробу). 

Найбільш поширені АSP - рішення для систем управління 

взаємовідносинами з клієнтами в США та Великобританії:  

- Корпоративні інформаційні системи (ERP) для комплексної 

автоматизації управління бізнес-процесами компаній (SAP (mySAP),Oracle E-

Business Suite, JD-Edwards, People Soft, Lawson, Great Plains); 



72 

- Системи CRM-класу (Siebel, Sales Logix) для великого та середнього 

бізнесу відповідно, які автоматизують управління взаємовідносинами з 

клієнтами (покупцями); 

- Комплексне (інтегроване) ASP-рішення на основі продуктів одного 

виробника (MS CRM, MS Exchange, MS SQL Server, MBS (Axapta, Navision), 

Great Plains);  

- Центри для спільного використання постачальниками й споживачами 

товарів та послуг, центри виклику для роботи із замовленнями і заявками 

клієнтів(Data Center, Data Warehouse, Call Center).  

До основних статей витрат, пов'язаних з реалізацією впровадження  

систем управління взаємовідносинами з клієнтами належать: вартість ліцензій 

на прикладне ПЗ; обслуговування ПЗ; навчання персоналу; витрати на 

придбання нового і модернізацію старого устаткування; технічна підтримка, 

експлуатація і модернізація інформаційної системи; адміністрування БД; 

мережеве адміністрування й управління комунікаційними каналами; 

забезпечення інформаційної безпеки; витрати на розвиток ІС. 

Сучасні ІС мають бути Web-орієнтованими, що означає Internet-

орієнтованість усіх модулів ERP-системи, підтримувати інтеграцію із 

застосуваннями електронного бізнесу, подальшу диверсифікацію розробки 

ERP-систем і поділ праці, глобалізацію бізнесу щодо розробки. 

Для більшості наявних на вітчизняному ринку CRM-систем передбачена 

щомісячна орендна плата хмари, що коливається від 8–10 дол. США до 400–

500 дол. США і в середньому становить близько 15–20 дол. США. 

Наведені CRM-системи пропонуються, як правило, для малих і середніх 

транспортних підприємств, оскільки великі підприємства і корпорації, 

впроваджуючи автоматизовані інформаційні системи, передбачають включення 

у них підсистеми управління відносинами з клієнтами. 

Висновки. У відносинах з клієнтами транспортним компаніям треба 

сфокусуватися на їх потребах. Процес відносин між клієнтом та компанією не 

повинен закінчуватись на продажі, клієнту необхідно отримати відповідне 
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гарантійне та сервісне обслуговування. Усі дії компанії повинні бути 

направлені на формування лояльності клієнта, яка б призвела до великої 

вірогідності повторного звернення клієнта до компанії з метою задоволення 

своїх потреб. Впровадження в компанію інноваційних систем призведе в 

майбутньому: стимулювання менеджерів до ефективної роботи; відсіювання 

ненадійних клієнтів ще до моменту оформлення заявки; нові клієнти і 

підвищення іміджу компанії; повний аудит всіх операцій: виписка рахунків, 

відправка документів, тощо; вчасне оновлення документів для автомобіля або 

водія. 

Сутність концепції управління взаємовідносинами з клієнтами полягає у 

досягненні підприємством конкурентних переваг шляхом встановлення, 

підтримання і розвитку довгострокових прибуткових взаємовідносин зі 

споживачами через розуміння їх індивідуальних потреб.  
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СУЧАСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

РОБОЧИХ МІСЦЬ ФАХІВЦІВ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 

У статті розглянуто сутність програмного забезпечення автоматизованого 

робочого місця фахівця в аграрній галузі. Акцентується увага на те, що 

використовуючи сучасні технології для автоматизації робочого місця фахівця 

дозволяють планувати, контролювати та аналізувати всі дії щодо організації 

виробничого процесу.  

Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні системи, 

автоматизоване робоче місце (АРМ), агробізнес, управління. 

Постановка проблеми. Сучасний агробізнес потребує інновацій та нових 

технологій, вимагає впровадження системного підходу до її ведення. Перед 

сільськогосподарськими підприємствами стоять складні завдання: знизити 

виробничі витрати, підвищити контроль і ефективність використання ресурсів, 

зробити бізнес керованим і прогнозованим. Без наявності достовірної та 

своєчасної інформації практично неможливо приймати правильні рішення. На 

сьогоднішній день в агробізнесі гостро стоїть питання побудови системи 

управління та її автоматизація.  

Формулювання цілей. Аналіз сучасного програмного забезпечення АРМ 

фахівців в аграрній галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання автоматизації робочих 

місць фахівців в аграрній галузі давно є об’єктом пильної уваги наукових 

досліджень таких вчені як: В’юненко О.Б., Дерлеменко В.В.,  Кропивко 

М.Ф., Ситник В.П., Концеба С.М., Чазов Є.В., Шарапа О.М., Щербина О.В. та 

ін [1-6]. Наукові дослідження в автоматизації аграрної галузі на даний час 

ведуться активно, однак вони носять, як правило, локальний характер. Тому, 

актуальним є подальше дослідження нових інформаційних систем та технологій 

з використанням попереднього досвіду вирішення питань інформатизації 

основних процесів діяльності підприємства. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Використання інноваційно-

інформаційних технологій у автоматизації робочого місця фахівця у сфері 

аграрного бізнесу забезпечує підвищення якості економічної інформації, її 

точність, вчасність, об’єктивність, організацію її надходження і, як наслідок, 

можливість прийняття своєчасних управлінських рішень. Взагалі, 

автоматизоване робоче місце є робочим місцем персоналу, яке обладнане 

засобами, що забезпечують участь людини в реалізації функцій управління, 

щодо вимог систем організаційного управління. Мета створення АРМ фахівця 

аграрного бізнесу полягає в отриманні достовірної та оперативної інформації, 

формуванні бази даних (електронного архіву), скорочення часу на обробку 

інформації, поліпшення якості контролю й обліку оброблюваної інформації, 

підвищення ефективності роботи персоналу [4].  

Автоматизоване робоче місце фахівця аграрного бізнесу потребує 

сучасного програмного забезпечення. За підрахунками фахівців, нинішній 

світовий ринок ІТ-рішень для потреб агробізнесу – це приблизно $400 млрд 

щорічно.[2] 

Передумови комп’ютеризації, яку переживає аграрний сектор, аналогічні 

іншим ринкам: оптимізація затрат фінансів та часу, підвищення точності 

розрахунків та планування. Крім того, почали з’являтися програмні комплекси 

та устаткування для високої швидкості впровадження новацій.  

Сьогодні не тільки інформаційні системи для фермерства, агробізнес 

потребує автоматизації. Доступ до інформаційних продуктів відбувається через 

АРМ, підключене до комп’ютерної мережі і регламентується законодавчою 

базою. Для цього агрокомпанії впроваджують системи CRM (управління 

взаєминами з клієнтами) та BPM (управління бізнес-процесами). Серед 

автоматизованих систем управління виробничим процесом агро-підприємств 

слід виокремити програмне забезпечення для [1-6]: 

- управління підприємством (АРМ-агронома, аграрний офіс, Heatime Pro, 

AgriChain, SCR, Farm- менеджмент); 

- управління бізнес-процесами; 
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- управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM-системи); 

- формування статистичної інформації (STATISTIKA). 

Аграрний офіс [1; 2; 3] – один із видів сучасного програмного  

забезпечення для управлінця (керівника, менеджера, бухгалтера). Дає 

можливість планувати і контролювати агробізнес, зокрема завдяки ведення 

історії сівозмін, аналізу полів та вегетації рослин, а також ведення 

бухгалтерського обліку, здійснення аналітичних фінансових розрахунків та 

обліку кадрів. АРМ агронома (автоматизоване робоче місце агронома) [6] – 

програмне забезпечення, яке дозволяє реалізувати комплекс агрономічних задач, 

зокрема: відображати і фіксувати у режимі реального часу розміщення техніки; 

створювати та оновлювати карти полів; редагувати дані; вести моніторинг 

полів; вести кадастрові дані; забезпечувати автоматичну побудову тематичних 

картограм полів; здійснювати підготовку і автоматичне формування звітів на 

основі заданих параметрів і шаблонів. 

Системи управління агропідприємством [5] – програмне забезпечення, 

яке дозволяє автоматизувати процес управління комплексом, зокрема: 

формування інтерактивної бази з основних питань; автоматизація управлінських 

процесів; побудова наочних звітів, списків технологічних завдань та графіків. 

До таких програм належать: система DAIRYPLAN, модульна система 

AFIFARM, ALPRO, Plem Office. 

Heatime Pro + - це потужна, але проста у використанні система для 

розширеного моніторингу стад дійних корів. Завдяки своїм складним 

можливостям моніторингу, відстеження історії корів протягом усього життя і 

широким можливостям аналізу даних, він усуває здогади і непослідовність при 

оцінці репродуктивного статусу, стану здоров'я, харчування та благополуччя 

кожної корови. Це дозволяє завчасно діяти для пом'якшення наслідків подій, які 

не дозволяють коровам досягти свого генетичного потенціалу врожайності. 

AgriChain є багато модульною платформою, яка об’єднує IT-модулі для 

автоматизації бізнес-процесів та ефективного управління за базовими 

напрямами діяльності агропідприємства: управління земельним банком; 

https://agrichain.top/
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управління агровиробництвом; управління моніторингом посівів; управління 

складом, закупівлями та поставками ТМЦ; управління  роботою техніки та 

ремонтами; управління логістикою ТМЦ та готової  продукції. 

Концепція єдиної системи управління AgriChain: автоматизовані, гнучкі 

бізнес-процеси; повна інтеграція з обліковою системою 1С, даними з різного 

обладнання (GPS-трекери, ДУТи, заправні комплекси, мітки причіпного, RFID, 

термінали збору даних, бортові комп’ютери, метеостанції, датчики вологості 

грунту і т.д ), даними супутникового моніторингу, які консолідуються в єдину 

систему для подальшого аналізу, обробки та прийняття управлінських рішень 

на основі ризик-менеджменту; система глибокої аналітичної звітності; 

автоматизований документообіг; простий, дружній та інтуїтивний інтерфейс. 

На сьогодні, архітектура системи AgriChain складається з 8 незалежних 

ІТ-модулів, кожен з яких повністю покриває потреби окремого блоку 

виробничого ланцюга. Модулі AgriChain – це WEB і/або мобільні додатки  з 

підсистемами в обліковій системі 1С, які об’єднані єдиним вікном авторизації. 

Система дає можливість використовувати тільки один або кілька модулів, а 

також комбінувати їх зі сторонніми ІТ-сервісами.  

Система SCR (Ізраїль) контролює кожну корову в стаді. В систему 

входять: доїльні апарати; лічильник молока інфрачервоного типу 

(запатентована технологія), можливість проведення контрольних доїнь; 

пульсатор програмований; автомат промивки; вакуумний насос роторно-

лопатки типу (масляний) продуктивністю 2300 л / хв (аналог ГЕА); колектор 

доїльного апарату. 

Система Farm management [2] передбачає застосування програмного 

забезпечення для керування аграрними фірмами – планування, контролю та 

аналізу всіх дій на підприємстві (землеробство, посадка, захист рослин, 

запліднення, зрошення, збирання врожаю, відстеження кількості використаних 

матеріалів, витрати та години роботи для кожної діяльності та ін.). Аналітичні 

можливості програми дозволяють вивчити умови діяльності, зокрема зміни 

ґрунту та врожайності; витрати посадкового матеріалу, добрив, людських 

https://agrichain.top/
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ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, транспорту; здійснювати управління 

ресурсами з метою зростання врожайності, зниження витрат та прогнозування 

результатів; формування звітів відповідно до вимог законодавства. 

Панорама АГРО – програма, де оптимізований розрахунок обробленої 

площі і проходить моніторинг переміщення транспортних засобів 

підприємства. Дана система дозволяє здійснювати прийом, зберігання і обробку 

навігаційних даних сільськогосподарської техніки організації. На їх основі 

здійснюється визначення місця розташування транспортного засобу і 

відображення його на тлі електронної карти полів, а так само розрахунок 

виконаних робіт: пройденої відстані і обробленої площі. Застосування даних 

дистанційного зондування землі, результатів супутникових навігаційних 

вимірювань, показань різних датчиків і побудова на їх основі корпоративної 

аграрної геоінформаційної системи вже довели свою високу ефективність в 

управлінні агротехнічними заходами і забезпеченні достовірного контролю 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Сьогодні поширена в Україні платформа bpm’online, яка містить 

інструменти управління взаєминами з клієнтами та керування бізнес-процесами 

– розробка української компанії Terrasoft. Вона має як веб-формат, так й 

формат мобільного додатку для популярних ОС. У компанії, що розробила 

систему, зауважують: попитом в агробізнесі користується 

функціональність CRM-системи під назвою «польові продажі». Це – 

можливість планувати та фіксувати в додатку зовнішні зустрічі, демонструвати 

закупникові наявну сільськогосподарську продукцію та робити одразу 

замовлення. Також в мобільному додатку виїзні інженери, які працюють із 

агротехнікою, фіксують дані про несправності та надане сервісне 

обслуговування.  

CRM-система АРГО [4] – це прикладна програми для автоматизованого 

управління продажем, маркетингом і сервісом, яка дозволяє управляти рухом 

клієнтів від знайомства з продукцією до купівлі та сервісного обслуговування, 

тобто забезпечує взаємодію з клієнтами в аргобізнесі. З метою налагодження 
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взаємовідносин, подальшого аналізу та прийняття управлінських рішень, 

програма забезпечує збереження інформації про наявних і потенційних 

клієнтів, існуючу співпрацю, здійснені персоналом контакти. 

Система STATISTICA [5] – забезпечує здійснення інтерактивного аналізу 

статистичних даних за допомогою низки класичних методів, проведення 

графічного аналізу та візуалізацію його результатів завдяки високоякісній 

графіці. 

За останні 5 років активно розвивалися системи Farm management, 

системи точного землеробства, системи дистанційного зондування землі (ДЗЗ), 

системи GPS-моніторингу транспортних засобів, геоінформаційні системи 

(ГІС), управління агровиробництвом, автоматизація виробничих процесів 

накопичення баз даних, структурування і аналіз інформації, супутниковий 

моніторинг, використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 

впровадження АРМ-агронома тощо. 

Ураховуючи вимоги до характеристик зв’язку загальної інформаційної 

системи, АРМ повинен підтримувати обмін інформацією із зовнішніми 

системами, використовуючи локальні мережі та/або Інтернет. Обмін 

інформацією між АРМ повинен проводитись шляхом передачі відповідних 

документів. Діагностика та профілактика технічних засобів повинна 

проводитись раз на місяць, перевірка цілісності даних і програмного 

забезпечення за необхідністю. Розвиток АРМ може відбуватись в програмному 

або технічному напрямку. Користувачі АРМ повинні вміти працювати з 

відповідними програмними пакетами, а також легко адаптуватися до нових 

програмних продуктів. Контроль знань і навичок повинен проводитись при 

прийманні на роботу, а також у ході роботи.  

Сучасні інформаційні системи, які з’явилися в останній час та 

використовують закордонний досвід, дозволяють перевести ефективність 

управління на зовсім новий якісний рівень і вирішують більшість поставлених 

завдань. Однак, такі інформаційні системи є дорогі з фінансової сторони, так 

як, потребують навчання персоналу; закупки відповідної програмного та 
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апаратного забезпечення; формуванні спеціалізованої бази даних,  які 

керуються і поповнюються централізовано. У зв’язку з цим створення подібних 

систем в сучасних умовах є неможливим без вагомої фінансової підтримки 

аграрних виробників з боку держави, що ускладнює процес їх впровадження. 

[3-5] 

У проекті Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки до 2021 року, яку затверджено постановою українського уряду, 

особливий акцент зроблено на впровадженні технологій та інновацій у вказану 

сферу. Аби підвищити конкурентоспроможність агровиробників, заплановано 

такі кроки: 

 підвищення енергоефективності та енергозбереження шляхом 

модернізації виробництва та впровадження новітніх технологій; 

 впровадження енергоощадних технологій глибокої переробки 

сільськогосподарської продукції у харчовій та переробній промисловості; 

 стимулювання технічної модернізації сільськогосподарського 

виробництва через зростання рівня українського виробництва 

сільськогосподарської техніки та обладнання. 

Висновки. Таким чином, існуюче програмне забезпечення для 

автоматизації робочого місця фахівця аграрного бізнесу дозволяє планувати, 

контролювати та аналізувати всі дії щодо організації виробничого процесу. 

Автоматизація робочих місць фахівця підвищить продуктивність й 

ефективність управлінської праці, дозволить по новому вирішувати багато 

завдань.  

Список використаних джерел: 

1. В’юненко О.Б. Проблеми створення територіальних систем 

автоматизованого моніторингу аграрних підприємств. Вісник Сумського 

національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2014.  

Вип. 5. С. 52-56. 



81 

2. Концеба С.М. Удосконалення автоматизації облікового процесу в 

сільськогосподарських підприємствах. URL : http://lib.udau.edu.ua/ 

bitstream/B0.pdf (дата звернення 17.11.2020 р.). 

3. Чазов Є.В. Автоматизація та стандартизація управління відносин з 

клієнтами, тобто впровадження CRM-системи. С. 391-397. URL: 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/68.pdf (дата звернення 

12.11.2020 р.). 

4. Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження 

CRM-систем як складова ефективного ведення агробізнесу.  Актуальні 

проблеми економіки. 2019. № 7. С. 175-183. 

5. Щербина О.В. Застосування сучасного програмного забезпечення для 

біометричної обробки даних у сільському господарстві. Перспективні напрямки 

наукової думки. 2018. Том 6. С. 35-37.  

6. Bliss Milton E. Farm management. URL: 

https://www.britannica.com/topic/farm-management (дата звернення 11.12.2020 р.). 

 

УДК 658 

Волинець В.К. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

В статті досліджено сучасні інформаційні системи підприємств оптової 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку значення інформації в 

економічному житті суттєво зростає у зв'язку із глобалізацією, збільшенням 

кількості ринків, підвищенням складності економічних явищ, масштабів і 

глибини трансформацій. Проблеми ефективного впровадження інформаційних 

систем набувають усе більшої значущості та потребують детального вивчення 

як з точки зору управління, так і з точки програмного забезпечення. 

Конкуренція в оптовій торгівлі в цей час дуже висока, тому будь-який 

серйозний збій в інфраструктурі підприємства може призвести до значних 

збитків. Якісна робота інформаційно-технічних підрозділів прямо впливає на 

зростання обороту й загальну керованість торговельної мережі. 

Формулювання цілей. Аналіз сучасних інформаційних систем підприємств 

оптової торгівлі.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичні і практичні 

аспекти досліджуваних інформаційних систем оптової торгівлі знайшли 

відображення в роботах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: 

Шредер Н.Г., Терентьева Л.Ф., Патров В., Крилов Е.І., Бакун Ю., Малюга Н.М., 

Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І., Завгородній В.П., Собко В.В. та ін. 

Незважаючи на велику кількість робіт присвячених оптовій торгівлі, 

впровадженню інформаційних систем, управлінню торговельними 

підприємствами та оцінці сучасного стану торгівлі дана тема являється 

актуальною та потребує додаткових досліджень. Адже недостатньо визначено 

перспективи та тенденції розвитку впровадження інформаційних систем 

оптового товарообороту в Україні та їх регіональні особливості. Тема 

дослідження є виключно актуальною з огляду на те, що розвиток даної галузі 

вважається одним з найбільш перспективних напрямків ринкових перетворень 

в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні оптова торгівля в 

Україні займає особливе місце, так як сприяє більш повному задоволенню 

потреб споживачів і позитивно впливає на соціально-економічний розвиток 

країни в цілому. Вона опосередковує у зростаючих масштабах обмін у товарно-



83 

грошовій формі, забезпечуючи необхідні темпи і пропорції не лише 

відтворювального процесу, але сукупного попиту і пропозиції та міжгалузевого 

обміну [2].  

Облік товарів в оптовій торгівлі – це багатогранний і об’ємний процес на 

будь-якому підприємстві. Невід’ємні атрибути діяльності сучасного 

підприємства оптової торгівлі – це: оперативність виконання замовлень 

покупців; оптимізація складських запасів; підтримання необхідного 

асортименту; оперативна оцінка фінансового стану; можливість аналізу в 

різних розрізах системи продажів; підвищувати якість управління; налагодити 

зв'язок з постійними клієнтами. Для вирішення проблем організації обліку 

оптових та роздрібних підприємств доцільно використовувати відповідні 

інформаційні системи, що дадуть можливість підприємству максимально 

автоматизувати процес обліку товарів як на складах оптових підрозділів, так і в 

мережі роздрібної торгівлі. [4] 

Найвідоміші програми в Україні програми це - продукти BAS, а саме «BAS 

Управління торгівлею». Дана програма є сучасним інструментом для 

підвищення ефективності бізнесу торговельного підприємства. Рішення 

дозволяє збільшити продуктивність праці багатьох служб підприємства, 

працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан 

операційної діяльності, швидко і в зручній формі отримувати звіти для 

прийняття рішень на різних рівнях. [6] 

Також можна розглядати «1С:Підприємство», це комплексне рішення, що 

включає як оперативний так і бухгалтерський облік – «Управління торговим 

підприємством для України». 

Системи SoftERP допомагає обробити велику кількість інформації, заявок. 

Ми знаємо, що автоматизація оптової торгівлі - відмінний варіант як для 

великої фірми, таки і для підприємств із середнім або малим оборотом. Справа 

в тому, що в більшості випадків на оптові або дрібнооптові фірми приходять 

заявки, що складаються з досить значного списку найменувань продукції. При 

обробці такої інформації часто виникають помилки, тому що співробітники 

https://expresssoft.com.ua/uk/pochatok-prodazhu-bas-upravlinnja-torgivleju/
https://expresssoft.com.ua/uk/pochatok-prodazhu-bas-upravlinnja-torgivleju/
https://expresssoft.com.ua/uk/mozhlivosti-platformi-1s-8/
https://expresssoft.com.ua/uk/upravlinnja-torgovim-pidpriiemstvom-dlja-ukraini/
https://expresssoft.com.ua/uk/upravlinnja-torgovim-pidpriiemstvom-dlja-ukraini/
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намагаються зробити свою роботу якомога швидше, але такий поспіх негативно 

позначається на якості. Уникнути неточностей і скоротити час, необхідний на 

обробку інформації, можна за допомогою даної системи. Автоматизація оптової 

торгівлі шляхом застосування спеціального програмного забезпечення дозволяє 

налагодити взаємодію між підрозділами підприємства, забезпечити оперативне 

опрацювання інформації і її збереження в загальній базі даних, а також доступ 

до різного роду відомостей, необхідних для роботи. Облікова система SoftERP 

+ SoftCMS складається з системи управління SoftCRM, кол-центру, може 

синхронізуватися з 1С і ін. системами, управляє завданнями, аналізує ціни 

конкурентів (SoftAnalytics), автоматизує вивантаження на рекламні 

майданчики. 

Програма обліку товару в системі МініСофт - зручний і доступний 

інструмент ведення оперативного обліку і контролю в роздрібній та оптовій 

торгівлі, зручна програма для внесення товарів магазину в автоматизовану 

систему. МініСофт забезпечує автоматизацію обліку продажів і фінансового 

управління закладами роздрібної, оптової торгівлі, громадського харчування та 

сфери послуг. Одними з основних переваг програми виступають: ведення бази 

клієнтів (фізичних та юридичних осіб) і постачальників; категорій (груп) 

товарів; облік приходу і продажів товарів, контроль розрахунків з 

постачальниками і даних по витратах, мінімальних залишків; доходів магазину; 

грошового і товарного обороту по окремо взятому співробітнику і 

автоматичний розрахунок % заробітної плати; дисконтна система (фіксована, 

накопичувальна або процентна знижка), бонусні програми; містить всі 

необхідні звіти (по продажах, товарах, клієнтах, продавцях, руху коштів, прайс-

листах); реєстр податкових накладних; робота з вагами (торгові або фасувальні 

і ваги з друком етикеток). 

Програма для магазину UniproRetail призначена для обліку, контролю і 

автоматизації роздрібної та оптової торгівлі. UniproRetail це універсальна 

програма для автоматизації магазину будь-якої спрямованості: магазини одягу, 

взуття та білизни; магазини будівельних і господарських матеріалів; дитячі 
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магазини; магазини канцтоварів; салони штор, тканин і фурнітури; 

підприємства з виробництва продукції; інтернет магазини; склади. Розроблена і 

заснована на 10-річному досвіді фахівців в сфері автоматизації програма для 

магазину UniproRetail включає робочі місця продавця-касира, оператора-

товарознавця і керівника. Підтримуються практично будь-які торговельні та 

фіскальні пристрої - сучасні фіскальні реєстратори, чекодрукуючі ваги, сканери 

штрих-коду, мікрокіоски (прайс-чекер) та інше. Основний функціонал 

програми дозволяє вести облік товарів і торгівлю по штрих-кодами і/або 

артикулам, облік закупівель та повернень постачальникам, націнка, друк 

цінників, продаж, друк чеків (на касовий апарат або принтер), переміщення між 

складами, списання, інвентаризація (переоблік ) товарів і багато іншого. 

Trade Control Utility 5 - програма обліку товарів для складу, торгівлі та 

виробництва для малого, середнього та великого бізнесу. Призначений для 

обліку; взаєморозрахунків з клієнтами; відстеження обсягів продажу за 

торговими агентами; оформлення маршрутів та маршрутних листів. 

IBS Торгівля і Склад – універсальна програма для складу: складського 

обліку товарів і послуг, ведення торгівлі та дистрибуції. Включає робочі місця 

оператора складського обліку, менеджера з продажу, мобільного торгового 

агента. Підтримує роботу з будь-яким торговим обладнанням – вагами, 

терміналами збору даних, фіскальними реєстраторами та програмним РРО. 

Програма створена на платформі базової конфігурації рішень IBS і включає 

весь арсенал її можливостей для ведення оперативного управлінського обліку, 

при цьому забезпечуючи максимальну простоту і надійність. Крім того 

реалізовані наступні важливі функції, — облік договорів, умов закупівель / 

постачання і взаєморозрахунків в розрізі контрагентів та договорів, 

мультивалютний облік, облік готівкових та безготівкових грошових коштів 

(надходження, витрата, переміщення) в касі і на розрахунковому рахунку в 

розрізі контрагентів та договорів та ін. Програма підходить як для окремого 

складу, — продуктів, будматеріалів, авто-запчастин, одягу, — так і для 

розгалуженої складської мережі, дистриб'юторської мережі оптової компанії 

або складу виробництва виробничого підприємства (кондитерський цех, 

ковбасний цех, м'ясокомбінат, молокозавод і т.ін.). 

http://www.ibsystems.com.ua/ua/ibs-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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За допомогою цих систем з успіхом автоматизуються: облік товарних 

операцій в оптовій торгівлі, облік реалізації товарів в оптовій торгівлі, 

бухгалтерський облік, дистрибуторські центри, можливо консолідування 

фінансових й управлінських даних за всіма структурними підрозділами, 

окремими підприємствами, вести облік великого обсягу номенклатури, 

оперативно управляти постачаннями на склад, збереженням і відвантаженнями 

продукції, здійснювати он-лайн інтеграцію з касовими апаратами. [1-4] 

Така практика має велику популярність, тому що існує маса прикладів 

поліпшення роботи підприємства після впровадження системи автоматизації 

бізнес процесів, що в свою чергу позитивно впливає на рівень 

конкурентоспроможності фірми на товарному ринку. 

Висновки. Програми автоматизації дозволяють зробити облік товарів в 

оптовій торгівлі більш ефективним. Вони дають ряд переваг і нових 

можливостей як керівникам, так і фахівцям різних відділів підприємства. В 

результаті впровадження програм автоматизації на оптовому підприємстві: 

оперативно оцінювати фінансовий стан підприємства; оцінювати ефективність і 

результати роботи підрозділів і окремих співробітників; планувати показники 

розвитку компанії і відстежувати їх виконання; підвищити швидкість і 

ефективність своєї роботи; позбутися від рутинних операцій: звірок, підготовки 

комплектів документів, відстеження оплати тощо; збільшити точність і 

швидкість реакції на звернення клієнтів. 
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Підвищення якості публічного управління неможливе без впровадження 

цифрового врядування та його інструментів (електронний документообіг, 

надання адміністративних послуг в електронному вигляді, електронні петиції 

тощо) у діяльність місцевих органів виконавчої влади. 

Електронний документообіг є інструментом організації та адміністрування 

інформації, що також виступає каталізатором управління знаннями та 

постійного вдосконалення.  

Електронний документообіг має значні переваги порівняно зі звичним, 

паперовим документообігом. Впровадження електронного документообігу в 

діяльність місцевих органів публічної влади зумовлено процесами прискореної 

цифрової глобалізації, цифровізації публічного управління та адміністрування, 

підвищенням культури діловодства. 

Питання застосування інтелектуальних інформаційних технологій для 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень та впровадження в 

Україні технологій електронного документообігу в публічному управлінні 

розглядали Кукарін О.Б. [4], Клюцевський В. І. [2], Копняк К. В. та 

Покиньчереда В. В. [3], Мельничук Л. І. та Головченко М. М. [5], Клімушин 

П. С. та Спасібов Д. В. [0], Кузьміна О.М. [8], Прилипко Н. О. [6], Шпига П. С. 

[7]. 

Проте, попри значний науковий інтерес фахівців до інформаційно-

аналітичної діяльності органів влади, впровадження електронного 

документообігу, багато методологічних та практичних питань, особливо в 

умовах сучасного швидкозмінного середовища публічного управління, 

залишаються невирішеними.  

Метою дослідження є узагальнення теоретичних аспектів впровадження 

електронного документообігу в публічному управлінні.  

Забезпечення ефективності публічного управління в сучасних умовах 

розвитку цифрового суспільства не може бути досягнуто без упровадження 

«цифрових» технологій у цій сфері.  
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Документообіг у системі публічного управління – це процес переміщення 

документів, що використовуються в службовій діяльності державних органів, 

починаючи з моменту створення або отримання до завершення їх використання 

з подальшою передачею на зберігання або знищення. В основі документообігу 

лежить документування, що являє собою запис ділової інформації за 

встановленими формами.  

Організація документообігу в будь-якій сфері будується на основі певних 

вимог: доцільності, оперативності, не суперечності, адресності тощо. 

Документообіг необхідний для зв’язку державних органів при здійсненні ними 

владно-управлінських функцій за допомогою офіційних інформаційних 

потоків. 

Традиційний паперовий документообіг в органах державної влади та 

місцевого самоврядування є надзвичайно повільним способом роботи з 

документами, який вимагає значних витрат ресурсів на роботу канцелярії, 

змушеної реєструвати вхідні та відправляти вихідні документи, 

функціонування кур’єрських та поштових служб. Відсутня можливість 

контролю з боку відправника процесу отримання та реєстрації документів 

адресатом. 

Основною метою впровадження електронного документообігу є створення 

в органах державної влади повноцінної розвиненої системи документообігу, 

управління потоками робіт, контроль виконавчої дисципліни, зокрема 

механізмів для виконання технологічно-інформаційних процесів опрацювання 

документів та організації контролю цих процесів.  

Серед стратегічних завдань розвитку цифрового врядування на місцевому 

рівні в контексті впровадження електронного документообігу дослідники 

Копняк К. В. та Покиньчереда В. В. відзначають [3]:  

− впорядкування адміністративних процедур;  

− стандартизація розпорядчих документів;  

− організація однорідної та ефективної управлінської документації;  
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− встановлення політики щодо зберігання паперових чи електронних 

документів;  

− організація інформаційної взаємодії органів державної влади та 

місцевого самоврядування на базі електронного документообігу з 

використанням кваліфікованого електронного підпису;  

− забезпечення функціональної інтеграції інформаційних ресурсів 

державних органів;  

− забезпечення передачі та довгострокового зберігання електронних 

документів у державних архівах, музеях, бібліотеках, підтримки їх в 

актуалізованому стані та надання доступу до них.  

Під електронним документообігом у публічному управлінні 

Клюцевський В. І. розуміє комплекс заходів, що здійснюється в органах 

державної та виконавчої влади, на основі використання сучасних цифрових 

технологій щодо створення, передавання, пошуку, виконання і контролю 

документів відповідно до набору процедурних правил, координації завдань між 

людьми та синхронізації даних [2, c. 13]. 

Прилипко Н. О., зокрема, визначає систему електронного документообігу 

(СЕД) як організаційно-технічну систему, яка забезпечує процес створення, 

управління доступом і розповсюдження електронних документів у 

комп’ютерних мережах, а також забезпечує контроль над потоками документів 

в організації [6, c. 155]. На його думку, застосування СЕД в публічному 

управлінні дозволить:  

− скоротити терміни підготовки та виконання документів;  

− організовувати та автоматично підтримувати в актуальному стані бази 

нормативних та розпорядчих документів;  

− скоротити кількість рутинних операцій обробки документів;  

− зосередитись на вирішенні змістовних завдань управління;  

− підвищити якість підготовки управлінських рішень;  

− зменшити число «втрачених» документів;  



91 

− організовувати інформаційно прозорі процеси створення та проходження 

документів, що допускають контроль на будь-якій стадії.  

Організація електронного документообігу в системі державного 

управління та місцевого урядування передбачає:  

− розробку стратегії розвитку інфраструктури електронного 

документообігу в органах влади на всіх рівнях;  

− організаційне, правове, технологічне забезпечення електронного 

документообігу в органах влади та державного управління;  

− оцінку часових та ресурсних показників розвитку інфраструктури 

електронного документообігу;  

− вибір стандартів обміну інформацією для СЕД;  

− пропозиції щодо координації використання стандартів документообігу на 

всіх рівнях взаємодії;  

− створення міжвідомчих організаційно-адміністративних механізмів 

управління розвитком інфраструктури електронного документообігу в органах 

влади;  

− забезпечення інформаційної безпеки електронного документообігу в 

органах влади на всіх рівнях управління.  

Впровадження системи електронної обробки документів, які циркулюють в 

органах влади, має важливе значення для підвищення ефективності та 

забезпечення прозорості діяльності як окремих установ, так і системи 

державного та муніципального управління в цілому.  

Системи електронного документообігу надають можливість:  

− створювати кілька сховищ документів;  

− контролювати версії кожного файлу;  

− здійснювати аудит подій та ведення журналів активності кожного 

користувача;  

− використовувати фільтри, засновані на метаданих та/ або вмісті, для 

пошуку документів;  

− трансформувати документи будь-якого типу, підтримуючи широкий 

спектр форматів файлів;  
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− полегшити взаємозв’язок з іншими компонентами інфраструктури 

електронного адміністрування;  

− розподіляти доступ до систем та інформації в ній, управляти ролями 

користувачів;  

− забезпечити прозорів для користувачів. 

На думку фахівців – організація електронного документообігу ґрунтується 

на наступних принципах [1 - 6]:  

а) однократна реєстрація документа, що дозволяє однозначно його 

ідентифікувати в будь-які підсистемі;  

б) можливість паралельного виконання операцій, що дає змогу скоротити 

час руху документів і підвищити оперативність їх виконання;  

в) безперервність руху документа, що дозволяє ідентифікувати 

відповідального за його виконання в кожен момент часу життєвого циклу 

документа;  

г) єдина база документованої інформації унеможливлює дублювання 

документів;  

д) ефективно організована система пошуку документів, що забезпечує 

пошук документів, володіючи мінімальною інформацією про них;  

ж) розвинена система звітності при різних статусах і атрибутах документів.  

Основними проблемами успішного використання СЕД в органах державної 

влади є фактична відсутність на цей час справді ефективних організаційних, а 

також правових механізмів з їх упровадження, недостатньо розвинена загальна 

методологічна база з використання СЕД і специфічність у роботі державного 

апарату.  

Однак, на даний час інформаційне забезпечення місцевих органів 

виконавчої влади все більше набуває атрибутів самостійного значення – зі 

специфічними відносинами, суб’єктами (об’єктами) цих відносин, їх правами і 

обов’язками, – найбільш значні елементи якого вже знайшли правову 

регламентацію. 

Використання цифрових технологій у діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування здійснюється за наступними напрямками:  

1) розвиток СЕД, локальних інформаційних мереж, використання 

стандартів діловодства та документообігу;  
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2) переважне використання алгоритмів та програм, тексти яких відкриті та 

загальнодоступні;  

3) розвиток системи міжвідомчого електронного документообігу, що 

забезпечує скорочення термінів обробки документів;  

4) підвищення якості прийнятих управлінських рішень шляхом поширення 

досліджень, накопичених у соціально-економічній сфері, консультування та 

підвищення кваліфікації. 

Отож, здійснене узагальнення теоретичних аспектів впровадження 

електронного документообігу в публічному управлінні дозволило провести 

диференціювання елементів процесу організації електронного документообігу в 

системі державного управління, систематизувати напрямки використання 

цифрових технологій у діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування в ракурсі електронного документообігу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто сутність, принципи, вимоги та особливості 

впровадження інформаційних систем обліку реалізації продукції харчового 

підприємства. Охарактеризовано інформаційне середовище та облікова 

система процесу збуту харчового підприємства. Проведено класифікацію 

чинників, які впливають на організацію обліку витрат на збут готової 

продукції. Акцентовано увагу на важливості використанні інформаційних 

систем обліку реалізації продукції харчового підприємства.  

Ключові слова: інформатизація, інформаційні системи, автоматизація, 

харчове підприємство, збутова політика 
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Постановка проблеми. Сьогодні роль інформаційної системи кардинально 

змінилися на рівні окремої людини, підприємства, країни. Вміння 

ідентифікувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати потрібні 

інформаційні дані стали невід’ємною частиною діяльності будь-якого 

підприємства. Для того, щоб ефективно ввести облік реалізованої продукції 

необхідно впроваджувати інформаційні системи. Проблеми ефективного 

впровадження інформаційних систем обліку реалізації продукції набувають усе 

більшої значущості та потребують детального вивчення як з точки зору 

управляння, так і з точки програмного забезпечення. Актуальності набуває 

дослідження особливостей впровадження інформаційних систем обліку 

реалізації продукції підприємствами для автоматизації управління, контролю, 

обліку товарів, виявлення проблем та пошук шляхів їх подолання.  

Формулювання цілей. Огляд сучасних інформаційних систем обліку 

реалізації продукції та їх значення для харчового підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями впровадження та 

використання інформаційних систем управління присвячені праці таких 

вітчизняних і зарубіжних вчених, як: А. Азарова, М. Войнаренко, О. Гострик,    

В. Гужва, С. Ілляшенко, П. Сорока, О. Тоцька, В. Касьяненко, В. Плескач,                

В. Попов, М. Румянцев, В. Ситник, М. Хеллгрен та інші [1-6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи інформаційні 

системи необхідно зрозуміти, що собою представляють вони. Взагалі, 

визначеньданого поняттю є безліч. Але всі трактування містять слова, що це 

сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки 

інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

Деякі науковці тлумачать інформаційну систему, як автоматизовану 

систему, за допомогою якої відбувається одержання, обробка, зберігання, 

відображення та/або реєстрації даних про технічний стан конструкцій, систем, 

елементів, їх властивості та/або функціонування [4]. 

Для того, щоб запропонувати найкращу інформаційну систему для 

підприємства проведемо огляд та порівняльний аналіз існуючих ІС обліку 

реалізації продукції. Збут займає відповідне місце в інформаційному 

середовищі та обліковій системі підприємства. Для глибшого розуміння місця 

збуту в інформаційному середовищі та обліковій системі підприємства,     

рисунок 1. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-5
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На рис. 1 подано збут у взаємозв’язку з різними чинниками, які суттєво 

впливають на політику підприємства та від яких залежить загальний успіх його 

господарсько-фінансової діяльності [3].  

Для того, щоб визначитись з необхідною ІС підприємстві о вирішити, яке 

програмне забезпечення буде ефективне. Особливості ІС залежать від виду 

діяльності та розміру підприємства, його організаційної структури, 

документообігу, використання мережного оброблення даних тощо. У вирішенні 

задач обліку готової продукції та її реалізації беруть участь основні учасники 

інформаційного обміну, які можуть автоматизувати оброблення своїх даних 

автономними програмними продуктами. 

 

Рисунок 1 – Інформаційне середовище та облікова система процесу 

збуту харчового підприємства [1-3] 

Наведемо інформаційні програмні продукти (табл.1.), які споживче 

підприємство може застосовувати для обліку реалізації продукції та тим самим 

ефективно впливати на свою економічну діяльність. 
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Таблиця 1. - Основні інформаційні програмні продукти сучасного 

підприємства [1-5] 

Програмний 
продукт 

Характеристика програми 

1С:Підприємство  Програма, яка покликана автоматизувати і оптимізувати ключові бізнес-
процеси і забезпечити функціонування в реальному часі близько 280 
активних користувачів ІТ-сервісів в її філіях (представництвах). Система 
програм «1С:Підприємство» призначена для вирішення широкого спектра 
задач автоматизації обліку і управління. «1С:Підприємство» являє собою 
систему прикладних рішень, побудованих по єдиних принципах і на 
єдиній технологічній платформі.  

Парус Сучасне програмне забезпечення, призначене для автоматизації 
фінансово-господарської діяльності комерційних і державних організацій, 
підприємств та управління, яке випускається російською компанією 
«Корпорація Парус» та українською «Корпорація Парус Україна».  

Baan-IV Ключовою задачею, що вирішується інформаційною системою управління 
ресурсами підприємства Baan-IV, є надання в режимі реального часу 
оперативної інформації керівним працівникам підприємства для 
своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень. Інформація для 
прийняття управлінських рішень структурується і агрегується за 
принципом «керівник підприємства знає все про підприємство», «керівник 
підрозділу знає все про підрозділ». 

Галактика ERP-система, складова частина комплексу бізнес-рішень корпорації 
Галактика. Система адресована середнім і великим підприємствам і 
володіє широкою функціональністю для інформаційної підтримки завдань 
стратегічного планування та оперативного управління.  

SunSystem комплексна ERP-система управління підприємством (розробник – 
компанія Systems Union Group), яка призначена для [4]: автоматизації 
бухгалтерського обліку; формування фінансової звітності відповідно до 
національних і міжнародних стандартів; управління продажами, 
закупками, складом; аналізу господарської діяльності підприємств (від 
невеликих підприємств до міжнародних холдингів).  

Scala повнофункціональний продукт ERP/МRPII класу, що конфігурується під 
різні підприємства та охоплює наступні сфери управління: фінанси, 
матеріально-технічне постачання, управління виробництвом, сервісне 
обслуговування, ведення проектів, управління персоналом. 

Система Scala має модульну структуру, яка організаційно реалізується у 
вигляді АРМів.  

Необхідно зауважити, до основних завдань автоматизованого обліку 

готової продукції та її реалізації на споживчому підприємстві відносять: 

документування операцій з обліку продукції; ведення інформаційної бази про 

надходження готової продукції з виробництва; перевірка виконання планів із 

відвантаження й реалізації продукції [2]. 

В умовах функціонування корпоративних інформаційних систем для 

обліку готової продукції, її відвантаження й реалізації можуть пропонуватися 
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різні рівні програмних рішень, що забезпечують розв’язання цих задач у 

регламентному режимі та режимі запиту, отримання результатної інформації 

відповідно в повному обсязі у вигляді машинограм чи у вигляді її окремих 

фрагментів на дисплеї або машинограмі. 

Під час створення на підприємстві ефективної системи обліку і контролю 

за готовою продукцією та витратами на її збут, вважаємо, потрібно враховувати 

вплив десятків чинників на оперативність та ефективність її функціонування 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Класифікація чинників, які впливають на організацію 

обліку витрат на збут готової продукції [2-4] 

 

 

Чинники впливу на 

організацію обліку 

витрат на збут 

Залежні від персональної 

комп’ютерної техніки 

Відсутність 

персональної 

комп’ютерної 

техніки 

Використання 

персональної 

комп’ютерної 

техніки 

Залежні від 

організаційно- 

правової форми 

Наявність 

мережевих 

комп’ютерних 

програм 

Наявність 

локальних 

комп’ютерних 

програм 

Залежні від організації 

виробничого процесу 

Випадкові чинники 

Виробнича структура 

Технологічний процес 

Вид продукції 

Методологічна 

база обліку 

Нормативна 

база галузі 

Нормативна 

база держави 

Залежні від рівня 

економічної роботи 

Організаційно- 

правова форма 

діяльності 

підприємства 

Форма 

власності 

підприємства 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#cite_note-5


99 

Сьогодні на ринку представлена значна кількість програмного 

забезпечення, однак, в Україні недостатньо розвинутий цей ринок. Офіційно 

купуються окремі програмні продукти у поодиноких випадках. B основному, 

тиражування і продаж виконуються нелегально, що призводить до відсутності 

стабільності в цінах і надійності у використанні програмних продуктів. Тому, 

перш, ніж підприємству впроваджувати сучасні інформаційні технології, 

необхідно чітко сформулювати для себе вимоги до бажаної автоматизованої 

інформаційної системи. Для цього спочатку потрібно побудувати модель 

бізнес-процесів, що включає опис фінансового, матеріального, виробничого 

обліку та документообігу. Виходячи з цих даних, стане зрозуміло, якими саме 

функціями повинна володіти програма автоматизації для підприємства [3-4].  

В умовах конкурентної боротьби для підприємства особливий інтерес має 

процес моделювання різних сторін господарської діяльності. За наявною 

інформацією в базі даних та базі моделей можна проаналізувати фактичну та 

планову рентабельність продукції; змоделювати рентабельність продукції на 

майбутні періоди; внести конкретні пропозиції щодо організації виробництва 

готової продукції чи про припинення випуску нерентабельних її видів. 

Використовуючи інформацію бази знань, бухгалтер (керівник підприємства) 

отримує підказку про потрібне оптимальне управлінське рішення, яке дасть 

можливість у найкоротший термін переорієнтувати виробництво на випуск 

нової продукції). 

На сьогодні знайти програму, в якій закладено 80 % необхідних 

підприємству функцій, можна досить легко. Оскільки практично всі програми 

передбачають налаштування під особливості конкретної організації їх вимоги 

та впровадження бракуючих функцій цілком можливе. Тому можна швидко, з 

невеликими витратами, створити досконалу інформаційно-телекомунікаційну 

інфраструктуру, використовуючи практичний досвід західних країн. Потрібно 

розробляти і застосовувати новітні ресурсозберігаючі інформаційні технології і 

ПЗ з послідовною модернізацією існуючих мереж зв’язку, з високою 

пропускною спроможністю і якістю обслуговування [1]. Поширене 
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використання ІТ і систем стає запорукою вдалого управління підприємством, 

однак, не слід забувати про надходження нових видів програмного 

забезпечення та його допоміжних функцій, що сприятиме удосконаленню 

управління об'єктом у цілому і його структурними ланками. 

На сьогодні успіх підприємства значною мірою залежить від його 

здатності швидко реагувати на зміни. Звідси випливає, що бізнес-процеси 

також необхідно адаптувати до нових умов. Перепроектування організації та 

процесів вимагає наявності інформаційних інструментів для підтримки 

виконання відповідних завдань. Якщо реалізувати всі напрями інформатизації 

органів управління підприємства то можна забезпечити ефективність роботи 

підприємств та підвищити ефективності використання природних і соціально-

економічних ресурсів. 

Висновки. Використовуючи сучасні технології харчове підприємство  

отримає можливість: узгодити обсяги виробництва з попитом у режимі 

реального часу; виявити нові канали продажів і розміщення; оптимізувати 

організаційну структуру; визначити структуру виробництва згідно із законами; 

покращити якість обслуговування і цим підвищити ефективність своєї 

діяльності. Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному 

використанні інформаційного ресурсу, дають змогу керівникам ефективно 

діяти, мінімізуючи ризик. 
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 НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Розвитком інформаційних систем підприємств спричинив перенесення 

інформації про структуру, діяльність, методи роботи підприємств та 

конфіденційної інформації на електронні носії, що без кваліфікованого захисту 

може спричинити потрапляння даних до зловмисників. Тобто проблема 

інформаційної безпеки є досить актуальною сьогодні. Надійне забезпечення 

інформаційної безпеки є однією із першочергових умов переходу на модель 

стійкого розвитку підприємства. Втілення заходів щодо до захисту інформації 

дає основу для формування та реалізації інформаційної політики 

підприємства, захисту інформації від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Ключові слова: інформаційна система підприємства, види загроз, життєвий 

цикл вразливостей, етапи навмисного негативного впливу. 

Глобальний розвиток інформаційних систем, що спостерігається останні 

десятиліття, причинив нову глобальну проблему – інформаційну безпеку. 

Одночасно із розвитком інформаційних систем відбувалась інформатизація 

підприємств, тобто перенесення інформації про структуру, діяльність, методи 

роботи підприємств та конфіденційної інформації на електронні носії, що без 

кваліфікованого захисту може спричинити потрапляння даних до 

зловмисників_[1]. 
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Джерелом негативного впливу може бути зловмисник або незалежний 

тестувальник системи, а також користувач, що здійснює помилки в процесі 

роботи системи і діючий в позаштатному режимі. 

Серед праць, котрі  присвячені дослідженням методологічних основ 

інформаційної безпеки особливе місце займають теоретичні розробки Е. 

Бєляєва, М. Бусленка, С. Гриняєва, Г. Ємельянова, О. Позднякова, Л. Сергієнка, 

М. Чеснокова та інших дослідників.  

У сучасному інформаційному середовищі існує два види загроз: 

інформаційні, які надходять від власне інформації та її технологій і загроз самій 

інформації, пов’язаних з різного роду посяганнями на інформацію та її об’єкти. 

Таким чином, під інформаційними загрозами можна розуміти наявність в 

інформаційному середовищі шкідливої або небезпечної для його суб’єктів 

інформації, інформаційної продукції та технологій, здатних негативно впливати 

на їх стан, поведінку та взаємовідносини. Загрози ж інформації можуть 

розумітись як дії, пов’язані з несанкціонованим доступом до об’єктів 

інформації або спрямовані на її викрадення, знищення, модифікацію, 

копіювання, блокування чи іншим чином позбавлення власника інформації 

переваг від її використання [2]. 

У сучасних умовах інформаційна система є невід’ємною складовою 

системи економічної безпеки підприємств. Надійне забезпечення інформаційної 

безпеки є однією із першочергових умов переходу на модель стійкого розвитку 

підприємства. Передбачити всі можливі загрози у сфері інформаційної безпеки 

неможливо, оскільки вони здатні міняти свої зміст та динаміку, а правове 

регулювання відповідальності за завдані збитки є не стабільним. Запобігання 

навмисного негативного впливу можливе за умов: використання спеціальних 

засобів захисту інформації; засобів для ідентифікації користувачів; контролю 

доступу;  шифрування інформації; використання зареєстрованих електронних 

носіїв (флеш-накопичувачів), що не дасть змоги підключення до ПК невідомі 

флеш-носії; обмежений доступ виходу в мережу інтернет (блокування 

соціальних мереж, заборонна на завантаження тощо); видалення тимчасових 

файлів; тестового контролю системи захисту. 
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Успіх негативного впливу на інформаційну систему здебільшого 

повністю визначається моментом часу, коли  вразливість використовується. 

Особливо важливим стає точне визначення та дослідження життєвого циклу 

вразливостей, який описується подіями або датами цих подій. Також 

вразливості можна класифікувати наступним чином: невідома вразливість; 

секретна вразливість; розкрита вразливість. 

При цьому одна вразливість може володіти декількома статусами відразу. 

Наприклад, вразливість може одночасно мати патч і мати експлойт. 

Визначальними умововами для потенційної надійності тієї чи іншої 

інформаційної системи є дві ключові події в життєвому циклі уразливості – 

виявлення вразливості та закриття вразливості. Якщо вразливість ще не 

виявлена або вже закрита, то вона не може бути використана джерелом 

негативного впливу. 

Фактично, реалізація захисту має дві частини: код і настроювання (setup). 

Код – це програми в довірчій обчислювальній базі (в комплексі засобів 

захисту). Настроювання – це всі дані, які управляють операціями цих програм: 

списки контролю доступу, членство в групі, користувацькі паролі, ключі 

шифрування і т.д. 

 Задача реалізації захисту повинна бути спроможна протидіяти загрозам, 

які зустрічаються в трьох основних формах: погані (помилкові або ворожі) 

програми; погані (ворожі) агенти – користувачі (або програми), які надають 

хорошим, але легковірним програмам свідомо помилкові команди; погані 

агенти, які підключаються до комунікацій і заповнюють їх своїми 

повідомленнями. 

 У загальному випадку існують чотири стратегії захисту. 

1. Повна ізоляція, яка передбачає той факт, що вхід в систему заборонено. 

Вона забезпечує найкращий захист, але перешкоджає використанню інформації 

або послуг від інших, і передачі їх іншим користувачам. Це непрактично для 

всіх. 

2. Не впускати порушників. Програми всередині цього захисту можуть 

бути легковірними. Це дозволяє зробити електронні цифрові підписи 

програм і міжмережеві екрани (МЕ). 
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3. Пустити порушників, але перешкодити їм в заподіянні шкоди. 

Динамічне ПЗ типу sandboxing створює в комп’ютері захищений простір 

(sandbox), в якому може виконуватися підозрілий код, і в типовому випадку 

використовує контроль доступу до ресурсів, щоб визначити порушення. 

Програми, доступні із зазначеного захищеного простору, повинні мати 

підвищену стійкість. 

4. Захопити порушників і переслідувати їх. Це роблять аудит і силові 

структури [3]. 

Так звана дискреційна (вибіркова, на основі списків, мандатна, 

розмежувальна) модель управління доступом забезпечує структуру для цих 

стратегій. У цій моделі диспетчер доступу управляє доступом запитів на 

обслуговування до ресурсів, які зазвичай вміщені в об’єктах, за наступною 

схемою: принципал (джерело запиту) → запитувана операція → диспетчер 

доступу (сторож) → об’єкт (ресурс) 

Від кількості відомих вразливостей в інформаційній системі, від 

швидкості їх усунення, також від швидкості їх знаходження та легкості їх 

використання для негативного впливу та від наслідків використання залежить 

надійність цієї інформаційної системи. 

У загальному реалізацію навмисного впливу можна розділити на шість 

етапів: 

– збір інформації про програмне забезпечення та інформаційну систему, 

використовуючи активні або пасивні засоби; 

– активне зондування інформаційної системи для пошуку вразливостей, 

які можуть бути використані для навмисного негативного впливу; 

– отримання доступу до інформаційної системи, за допомогою виявленої 

вразливості програмного забезпечення; 

– підтримка отриманого доступу до інформаційної системи підприємства, 

з метою реалізації негативного впливу; 

– знищення всіх слідів та доказів навмисного негативного впливу на 

програмне забезпечення та інформаційну систему підприємства. 
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Не всі з шести наведених етапів навмисного негативного впливу 

обов'язкові, а з точки зору аналізу надійності оцінюваної інформаційної 

системи (тому що в п’ятому і шостому випадках інформаційна система вже 

зламана) доречніше розділити навмисний негативний вплив на 3 етапи: 

– визначення програмного забезпечення, встановленого в інформаційній 

системі; 

– визначення вразливостей програмного забезпечення; 

– визначення способу використання вразливостей для негативного впливу 

на інформаційну систему [4]. 

Інформаційна безпека для підприємства характеризує стан 

інформаційного захисту та полягає у певних діях щодо вияву, усунення та 

нейтралізації негативних джерел, причин і умов впливу на інформацію. 

Досягається це системою заходів, спрямованих на попередження, вияв та 

ліквідацію інформаційних загроз. 

Слабка інформаційна безпека на підприємстві призводить до погіршень 

таких параметрів, як конфіденційність, цілісність, доступність, вірогідність того 

що. Це в свою чергу може призвести до наступних негативних наслідків, а 

саме: збоїв у функціонуванні систем управління технологічними процесами й 

іншими критичними системами;  розголошення відомостей, що становлять 

комерційну й інші види таємниць; порушення вірогідності фінансової 

документації;  несанкціонованого доступу до персональних даних фізичних 

осіб тощо. 

У результаті чого погіршуються ділові відносини із партнерами; можуть 

зірватися переговори, що призведе до втрати вигідних контрактів та 

невиконання договірних зобов'язань; постане необхідність проведення 

додаткових ринкових досліджень; відмовлення від рішень, що стали 

неефективними через розповсюдження інформації, і, як наслідок, – фінансові 

втрати, пов'язані з новими розробками; зниження цін або обсягів реалізації; 

втрати ділової репутації; більш жорсткі умови одержання кредитів; труднощі в 

постачанні і придбанні устаткування тощо. 
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У визначених ситуаціях зневага питаннями захисту інформації може 

призвести до повного банкрутства. 

Втілення заходів щодо до захисту інформації дає основу для формування 

та реалізації інформаційної політики підприємства, захисту інформації від 

внутрішніх та зовнішніх загроз. 
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АНАЛІЗ ТРЕНДІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ 

 В УКРАЇНІ 

У статті розглядається аналіз останніх трендів інформаційних технологій, а 

саме – фінансових технологій (Fintech) банківського сектору в Україні. Під 

впливом глобалізаційних процесів, цифровізація проникає в усі сфери суспільної 

діяльності, тому банкам необхідно ефективно використовувати 

найактуальніші тренди в сфері ІТ для реалізації своїх завдань та поліпшення 

діяльності бізнесу. Аби забезпечити стабільне функціонування усіх механізмів 

та слідуючи інноваційним впровадженням банки використовують цифрові 

продукти та рішення щодо поліпшення взаємодії з клієнтами, автоматизації 

внутрішніх процесів і моделювання майбутніх результатів. 
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На сьогодні цифровізація охоплює та проникає в усі сфери нашого життя, 

тому банківська діяльність не є винятком. Важлива роль банків в економіці, 

реалізації платіжних операцій, діяльність як основного джерела кредитування 

для більшості секторів економіки – дозволяють банкам виступати як 

гарантований фонд для коштів їх вкладників. Власне, провідна роль в економіці 

змушує банки постійно перебувати на передній лінії науково-технічного 

прогресу, що для цього сектору проявляється у вигляді розвитку фінансових 

технологій, у вузькому значенні, які визначаються цифровізацією. 

Актуальність обраної теми виявляється у пошуку, аналізі та визначенні 

основних трендів ІТ, а саме Fintech, в Україні, залучаючи закордонний досвід. 

Це дозволить оптимізувати економічні та соціальні процеси зі збільшенням 

притоку клієнтської бази, впровадженні та використанні актуальних 

ІТ-технологій і моделюванні прогнозів модернізації для отримання 

найоптимальнішого кінцевого результату. 

Об'єктом дослідження виступають новітні фінансові технології та 

розробки в сфері ІТ, оскільки впровадження ІТ в сферу комунікації з клієнтами, 

нові механізми формування ринку сучасних банківських продуктів та послуг, 

інноваційні програми і проекти, автоматизація взаємодії банківської структури 

на усіх рівнях допоможе банкам підвищити ефективність їхньої діяльності та 

Української економіки загалом. 

Предметом дослідження визначено актуальні тренди цифровізації, які є 

основними засадами розвитку усіх сфер діяльності в сучасних умовах 

глобалізації та діджиталізації. 

Вплив цифровізації на різні сектори економіки, зокрема банківську 

діяльність, формує велику зацікавленість і серед вітчизняних вчених. З огляду 

на проблематику роботи, варто звернути увагу на публікації В.Я. Голюк, 

Л.Г. Кльоби, М.М. Король, А.А. Мазаракі, О.В. Нєізвєстної, Ю.І. Онищенко, 

О.М. Шевченко, Т.В. Шевчук та С.А. Шелудько. 
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Метою даної статті є дослідження впливу цифровізації на банківський 

бізнес в Україні з урахуванням останніх досягнень розвитку фінансових 

технологій та функціонально-процесних інновацій, відповідному подальшому 

аналізі діяльності банків на основі цифрових технологій. 

Актуальність та мета статті зумовлює необхідність постановки наступних 

завдань: 

− проведення аналізу основних засад, трендів, загальної характеристики та 

визначенні передових цифрових технологій у банківській сфері; 

− обґрунтування необхідності та доцільності впровадження цифрових 

технологій у діяльності банку; 

− порівняльний аналіз уже існуючого стану цифровізації банків України та 

визначення основних напрямів вдосконалення фінансових технологій. 

Зважаючи на останні дослідження про тенденції світового ринку від 

провідних консалтингових компаній, що описано в британському журналі 

FinTech Magazine [5], можна спрогнозувати зміни, які чекають ринок та 

споживачів у 2021 році. Основна тенденція така ж, як в 2020 році: банки 

активно розвивають ІТ-напрям, а пандемія лише прискорила цей процес. У 

зв’язку з цим, можна зробити висновок про те, що в 2021 році у всьому світі, і 

Україні також, буде зростати кількість банків без фізичних відділень, тобто 

цифрових банків, які ще називають необанки. Головною перевагою необанків є 

те, що це не стільки банк, скільки набір інструментів, які бізнес може легко 

вбудувати в свої ділові процеси і створювати для кінцевих споживачів нові 

сервіси. 

1) Першим трендом 2021 року у банківському секторі варто зазначити 

фінансові екосистеми і Open banking. У наступному році бізнес-структури 

будуть працювати над створенням фінансово-цифрових екосистем і це єдиний 

простір, в якому кінцевому клієнту надається широкий спектр продуктів і 

послуг на особливих умовах. А фінансова структура в ній надає нові 

можливості для бізнесу. Торговим і фінансовим організаціям це вигідно, 

оскільки скорочуються операційні витрати, клієнтові вигідно, оскільки йому 
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запропонують товар зі значною знижкою і на зручних особисто для нього 

умовах. Зараз ця технологія вже використовується у провідних країнах 

Євросоюзу, а в наступному році буде активно розвиватися в усьому світі, 

включаючи Україну. 

Все це можна реалізувати за концепцією Open banking. Але при цьому у 

клієнтів обов'язково має бути можливість контролювати свої дані, обмежуючи 

збір і обробку частини інформації. Це необхідно для того щоб послуги були 

комфортними і корисними, а не нав'язливими. Якщо ж дані сервіси об'єднати з 

державними, аби процедури реєстрації також проводилися автоматизовано, – 

бізнес відразу ж буде зростати, але це залежить не тільки від банків. 

2) Другим трендом виступає так звана «криптовалюта в кишені». 

Криптовалюта все більш щільно входить в наше життя, а технологія 

блокчейну (Blockchain) все активніше використовується банками в побудові 

своїх процесів. На сьогоднішній момент існує достатня кількість рішень в даній 

галузі для споживачів (наприклад, гаманець для криптовалюти, сервіси обміну, 

інвестиційні платформи).  

У зв'язку з прийнятим в першому читанні Верховною Радою 

законопроектом «Про віртуальні активи» (проект 3637), даний напрям має 

достатньо високі перспективи в Україні. Наявність регулюючих норм може 

допомогти традиційним банкам з високим рівнем IT долучитися до даного 

процесу трансформації. У разі імплементації наведеного законопроекту, може 

виникнути поява спільних проектів банків та Fintech-стартапів в сферах 

криптоіндустрії, а можливо і власних криптовалютних продуктів від банків. 

3) Приватні інвестиції є третім трендом, оскільки в 2020 році спостерігався 

бум інвестицій приватних непрофесійних інвесторів у Fintech, що частково 

пов'язано з пандемією, але більше з ростом конкуренції і розвитком технологій. 

Завдяки таким Fintech-компаніям як Robinhood, Interactive Brokers і 

багатьом іншим, значно зменшився доступ приватним інвесторам до 

фінансових інструментів та інвестицій, даний ринок зазнав значних 

трансформацій. Вперше в історії приватні інвестори стали чинити значний 

вплив на ринок безпосередньо і конкурувати з інституційними інвесторами, в 

тому числі і банками. 
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В Україні ринок фінансових технологій раніше був практично відсутнім. І 

тільки зараз законодавцями і гравцями ринку створюються перші умови до 

зародження та розвитку ринку Fintech. У зв'язку з цим, а також обмеженим 

набором об'єктів для приватних інвестицій в Україні, в 2021 році може мати 

місце тренд щодо забезпечення простого і безпечного доступу українців на 

світовий ринок фінансових інструментів. 

4) Четвертим трендом виступає ІТ для комплаєнс, тобто використання 

банками передових фінансових технологій за безпосереднім дотриманням 

вимог законодавства, або служби, що слідкує за дотриманням таких вимог. 

Управління комплаєнс-ризиками стає одним з головних викликів для 

банківської і фінансової систем у всьому світі. Багатомільйонні штрафи 

останніх років з боку регуляторів змушують банки шукати рішення, які, з 

одного боку дозволяють відповідати вимогам регуляторів, з іншого, не сильно 

ускладнюють процес доступу до фінансових послуг для споживача. В цьому 

суттєво допомагають ІТ-рішення. Сучасні технології, такі як штучний 

інтелект (AI), машинне навчання (Machine learning), великі масиви даних (Big 

Data), блокчейн (Blockchain) будуть активно впроваджуватися в такий 

консервативний процес як комплаєнс. 

Що стосується України, то в 2021 році банки продовжать тестування і 

впровадження рішень для віддаленої ідентифікації і верифікації клієнта, 

розробку програмних алгоритмів для оцінки ризикованості операцій та клієнтів. 

Головний тренд цього напрямку – пошук такого рішення, щоб споживач не 

помічав процесів комплаєнса при отриманні фінансових послуг і була 

виключена можливість порушити будь-які законодавчі норми. 

5) Одним із останніх головних трендів на 2021 рік можна визначити 

персоналізовані послуги. У 2018 році Oracle провела дослідження The New 

Digital Demand in Retail Banking [7], яке показало, що 69% споживачів хотіли б 

отримувати фінансові послуги не витрачаючи час на їх вивчення і будь-яке 

адміністрування, особливо, візити у відділення. Однак послуги повинні при 

цьому відповідати індивідуальним потребам клієнта фінансової організації. 
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Інформацію про клієнтів, в даний момент, відділам маркетингу фінансових 

установ допомагають збирати різні автоматизовані системи. Але є проблема в 

їх коректній інтерпретації, особливо якщо мова йде про великі масиви 

цифрових даних В такому випадку, вирішенням даної проблеми можуть 

допомогти технології AI та Big Data analytics. 

В 2021 році сервіси, які здатні аналізувати поведінку клієнта і давати йому 

фінансові поради, будуть активно розвиватися. Вже до кінця 2020 року AI 

здатний давати поради по бізнесу і планувати великі покупки таким чином, щоб 

це було комфортним клієнту. Слово «комфортним» в даному випадку означає, 

що сума щомісячного платежу не погіршує суттєво споживчі звички. В цілому 

можна впевнено говорити про сталий розвиток подібних сервісів, яке з часом 

переросте у масове явище. Завдяки діджиталізаціі, банки стануть партнерами 

для бізнесу, а для кінцевого споживача – цінними помічниками, вирішальними 

багато важливих життєвих питань. 

В Україні перспективним напрямком розвитку банківських послуг, який 

забезпечує скорочення витрат на персонал для банків та економію часу та 

коштів для їхніх клієнтів виступає мобільний банкінг. Істотні переваги 

віртуальних банківських послуг зі смартфону забезпечують стрімке зростання 

цільової аудиторії. Клієнтів приваблює доступність послуг у будь-який час і у 

будь-якому місці, а достатньою умовою є наявність Інтернету [1]. 

Дослідження Mastercard з'ясувало [2], що 87% українців надають перевагу 

здійсненню оплати на смартфоні, тобто обирають цифрові пристрої та сервіси 

для платежів, при цьому 67% громадян використовують онлайн-банкінг через 

додаток на смартфоні. Системи мобільного-банкінгу завойовують все більшу 

довіру у населення, тому можна виділити як ряд переваг, так і недоліків даного 

сервісу (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки мобільного-банкінгу для фізичних 

осіб 

Переваги Недоліки 

Простота підключення та зручність 

користування 
Вразливість смартфонів до кібератак 

Швидкість, оперативність, економність 
Можлива недоопрацьованість певних модулів 

додатку 

Комфортність інтерфейсу та його 

використання 

Психологічні бар'єри для можливості 

використання 

Цілодобовий доступ до своїх рахунків і їх 

контроль без відвідування банку 
Недостатність кваліфікованих спеціалістів 

Захищеність транзакцій Низькі цифрові навички населення 

Скориставшись даними щорічного конкурсу банківських сервісів 

FinAwards 2020 [3] у сфері мобільного банкінгу, виберемо найпрогресивніші 

банки на ринку України та проведемо аналіз функціоналу використання їх 

мобільних додатків (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Аналіз функціоналу додатків мобільного банкінгу 

 
Банк 

 
Класифікатор 

ПУМБ 
monobank 
Universal 

Bank 

OTP 
Bank 

UKRSIB 
BANK 

А-
Банк 

Альфа
-Банк 

Ощад 
банк 

Приват 
Банк 

Райф 
файзен 
Банк 

Аваль 

Сервіс 
підтримки без 
авторизації 

- + + + - - + + - 

Чат-бот - + + - - + + + + 

Голосове 
керування 
додатком 

- - - - - - - - - 

Двофакторна 
автентифікація 

+ + + + + + + + + 

Вхід по Touch 
ID 

+ + + + - + + + - 

Можливість 
прив’язки ЕЦП 

- - - + - - - + + 

QR-сканер - + - - -  - - + - 

Комунальні 
платежі  

+ + + + + + + + - 

Віртуальна 
карта 

- + - + + + + + + 

Взаємодія з 
GooglePay/NFC 

+ + - + + + + + - 
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За проведеним дослідженням з’ясовано, що більшість передових банків 

прагнуть слідувати основним трендам цифровізації, оскільки їх комерційна 

діяльність і повинна базуватись на постійному впровадженні інновацій, які є 

джерелом їх конкурентоспроможності. Варто зазначити, що банкам додатково 

необхідно покращувати роботи сервісів підтримки клієнтів – як і в мобільному 

додатку, так і впроваджувати/оптимізувати роботу автоматизованих чат-ботів. 

Звичайно ж, першочерговим завданням будь якого додатку є його захист, тому 

банки і прагнуть впроваджувати нові технології, які допомагають забезпечити 

найвищий рівень захисту до персональних даних та карток клієнтів. Але при 

цьому, наразі ні в одного з банків українського ринку немає наявного 

голосового керування додатком або голосового помічника, а дана технологія – 

одна з передових у сфері ІТ.  

Голосові помічники уже проникають у всі сфери людського життя, вони 

уже є у смартфонах і сьогодні Аліса, Ok Google, Siri і Alexa популярні серед 

користувачів. Чимало компаній в B2C теж використовують віртуальних 

консультантів замість служби підтримки своїх клієнтів. Наприклад, в березні 

2018 Bank of America, другий за величиною банк США, запустив чат-бота Erica. 

Бот спілкується з клієнтами банку через голосовий канал, месенджер і меню з 

набором опцій. Зараз  Erica використовують вже більше мільйона клієнтів [6]. 

Банківські інновації можна розглядати як кінцевий результат процесу 

модернізації всіх сторін життєдіяльності банку, який полягає в удосконаленні 

банківських продуктів і послуг, бізнес-процесів, маркетингу та сервісу, задля 

збереження конкурентних позицій на фінансовому ринку. Досвід передових 

банків України засвідчує, що впровадження інноваційної моделі сприяє 

органічному зростанню банку, максимізує можливості існуючих бізнес-

напрямів та дозволяє створювати нові і генерує додаткові потоки доходів та 

підвищує ліквідність банку. 

Відповідно аналізу до останніх концепцій трендів ІТ в банках України, на 

даний момент немає широкого та цілеспрямованого застосуваннях AI та 

Machine learning. Використання штучного інтелекту та поглибленої аналітики 
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даних про взаємодію з клієнтом це один з напрямків, який вже набув 

поширення серед великих гравців ринку банківських послуг у всьому світі. 

Штучний інтелект і глибока аналітика даних становлять фундаментальну 

основу не тільки для покращення сервісу та якості надаваних послуг. Вони 

дають змогу істотно скоротити витрати, ризики і час, який витрачається на 

пошук оптимальних маркетингових моделей. Використання глибинної 

аналітики неможливе без накопичення достатньої кількості даних. Саме тому 

така тенденція тісно пов’язана з «цифровізацією» клієнтського сервісом та тим 

прогресом, який спостерігається в розвитку цифрових каналів дистрибуції. 

Цілком очевидно, що застосування цифрових каналів продажів дає змогу 

швидко і зручно накопичувати дані про клієнтський шлях, які надалі будуть 

використані для здійснення аналітики [4]. 

Розглядаючи можливості впровадження штучного інтелекту й аналітики 

даних про клієнтську поведінку, окреслимо такі перспективи у контексті 

збільшення продажів: 

а) виявлення потреб клієнтів на основі аналізу їх поведінки, в тому числі 

на основі використання небанківських і суміжних послуг, що надаються в 

межах єдиної банківської екосистеми; 

б) автоматизація отримання даних про клієнта, його витрати та дії, що в 

майбутньому дасть змогу запропонувати йому персональний підхід і відповідні 

продукти й послуги; 

в) зниження ризиків через миттєвий аналіз даних стосовно користувачів 

послуг.  

Серед прикладів успішного втілення проектів із застосуванням штучного 

інтелекту варто виділити технології, що були відкриті користувачам послуг 

mBank (Банк розвитку експорту, Польща). Так, клієнти цієї фінансової установи 

можуть у режимі 24/7 отримати консультації, здійснити типові банківські 

операції та вирішити питання інформаційного характеру за допомогою онлайн-

чату. Цікавим є те, що з клієнтами спілкується не спеціаліст банку, а 

програмний комплекс на основі штучного інтелекту і машинного навчання. 
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Зібравши типові діалоги, запитання й приклади взаємодії з клієнтами, 

розробники такого програмного комплексу зуміли «навчити» алгоритм 

відповідати на запитання клієнтів і надавати консультації та проводити операції 

з попередньою ідентифікацією користувачів. До того ж варто вказати на 

оригінальність подібного підходу, який запропонував mBank. Клієнт може 

розпочати діалог зі смартфону, а продовжити розмову вже з банківського 

термінала чи планшета або персонального комп’ютера. Алгоритм чат-бота 

відстежує поведінку клієнта і вміє продовжувати спілкування з того етапу, на 

якому воно призупинилось [5]. 

Можливості штучного інтелекту не обмежуються лише обслуговуванням 

клієнтів, а опосередковано сприяють зростанню показників фінансової 

діяльності на основі оперативного доступу до інформації та підготовки 

розгорнутої аналітики для прийняття бізнес-рішень. Так, в індійському банку 

«India’s Kotak Mahindra Bank» розроблено інтелектуальну платформу з 

підтримкою машинного навчання і штучного інтелекту, яка дає змогу 

керівництву та топ-менеджерам оперативно здійснювати запит і отримувати 

аналітичну інформацію й показники діяльності банку та будувати на їх основі 

розгорнуті кореляційні моделі.  

Отже, перехід на інноваційні моделі ведення банківського бізнесу 

дозволить українським банкам: 

− покращити якість банківських продуктів і послуг, додати їм нових 

споживчих властивостей, збільшити частку банку на фінансовому ринку; 

− підвищити ефективність роботи банку шляхом економії на витратах, що 

сприятиме покращенню операційної, фінансової, маркетингової, технологічної, 

кадрової та організаційної роботи банків; 

− оптимізувати рівень ризиків та підвищити ліквідність банківських 

установ через збільшення інноваційних продуктів у продуктовій лінійці; 

− досягти економічних, соціальних і стратегічних ефектів, що 

виражається у зміцненні ринкової позиції банку, зростанні рівня задоволення 

потреб споживачів у інноваційних продуктах і послугах та виходу банку на 

якісно новий технологічний рівень розвитку; 
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− вивести банки на міжнародний фінансовий ринок завдяки 

використанню інновацій міжнародного характеру. 

На сьогодні в Україні ще ні один банк не впроваджував голосових 

помічників/асистентів або можливість голосового керування додатком, також 

відсутні системи взаємодії з криптовалютою або безпосередньо з ЕЦП, тільки 

впроваджуються технології аналізу великих масивів даних, тобто – основних 

трендів ринку фінансових послуг. Тому, банки, які зможуть впроваджувати 

інноваційні технології першими, при цьому слідуючи усім нормам якості, – 

зможуть поліпшити свою фінансово-економічну діяльність та отримати 

зростання клієнтської бази. Після проведеного вище аналізу визначено, що 

проблематика розвитку цифровізації банківського сектору є перспективною для 

подальшого дослідження, розробки, інтеграції та автоматизації фінансових 

технологій, які значно підвищують якість роботи та конкурентоспроможність 

фінансових установ як в Україні, так і на міжнародному рівні. Це свідчить про 

подальшу необхідність проведення досліджень і розвитку у даному напрямку. 
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У зв’язку з викликами які нам ставить сучасний світ все більше уваги 

відводиться захисту інформації. Намагаючись захиститись,  аналізуючи ризиків 

інформаційної безпеки підприємство, на основі даних отриманих в ході аналізу 

захищеності будує  всю систему захисту інформації. Етап аналізу ризиків є 

основних, а також одним з найскладніших етапів побудови системи управління 

інформаційною безпекою, так як вимагає чималих затрат. 

Метою даної статті є дослідження  процесів управління ризиками та, на 

базі цього оцінка ризиків інформаційної безпеки на підприємстві. 

Роздрібна торгівля у сучасному світі – складний та динамічний сектор 

бізнесу. Поява нових торговельних мереж, збільшення конкуренції у сфері 

роздрібної торгівлі ставлять нові завдання перед підприємствами. Сучасний 

ринок роздрібної торгівлі постійно знаходиться в русі. 

У зв’язку з цим продукти і послуги в сфері захисту інформаційного 

простору підприємства стали для роздрібної торгівлі незамінні. Зростаюча 

кількість небезпек ставить під загрозу не тільки товарно-матеріальних 

цінностей, а також здоров’я і життя людей, а також розвитку бізнесу [1].  

Великі підприємства роздрібної торгівлі обробляють тисячі транзакцій 

щодня через свої POS-термінали. А існуючий  запит на викрадені дані 

кредитних карт приваблю злочинців, з цього слідує, що POS-термінали є 

бажаною ціллю для кіберзлочинців [4]. У 2018 році половина кібератак (52%) у 

сфері роздрібної торгівлі була спрямована на інтернет додатки, в більшості 

своїй онлайн-магазини [2]. В ході таких нападів зловмисники порушували не 

тільки роботу веб-додатків, а й викрадали дані платіжних карт, компрометували 

облікові дані клієнтів. 25% атак полягала у впровадженні (втручанні ззовні) 

шкідливого програмного забезпечення [3].  
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Рисунок 1 – Розповсюджені способи атак на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

 

У дослідженні міжнародної мережі компаній, що пропонують послуги в 

сфері консалтингу та аудиту [5] повідомляється про 27-відсоткове збільшення 

інцидентів, пов’язаних зі сторонніми організаціями (ділові партнери 

постачальники послуг, підрядники), які долучені до мережі і даних компанії. 

Все це обумовлює необхідність перегляду та зміни існуючих методів 

управління ризиками та впроваджені на підприємстві нових комбінованих 

підходів до вирішення питання інформаційної безпеки. 

ISO 27005 - це стандарт, що описує підхід до організації всього процесу з 

управління ризиками інформаційної безпеки, методика оцінки є класичною і 

має за недоліки зайву академічність і загальність формулювань [6]. 

В NIST SP800-30 представлені підходи не тільки до оцінки ризиків, а й до 

організації діяльності з управління ризиками інформаційної безпеки на різних 

рівнях. Даний метод містить рекомендації, щодо застосування на практиці в 
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різних ситуаціях, а також більш повний описи усіх елементів. Ця методика 

передбачає оцінку двох параметрів: потенційного збитку і ймовірності 

реалізації загрози [7].  

Особливість OCTAVE методики в тому, що весь процес аналізу 

відбувається за рахунок сил співробітників підприємства, без залучення 

зовнішніх спеціалістів, що дозволяє всебічно оцінити наслідки для бізнесу 

можливих інцидентів в області безпеки і розробити контрзаходи [8]. 

Більшість методологій які  використовують підприємства України мають 

недоліки і комбінування декількох методів може дати змогу мінімізувати 

ризики та підвищити інформаційну безпеку на підприємстві.  

Процес управління ризиками інформаційної безпеки складається з 

визначення підходів до проведення оцінки ризиків, обробки ризику, а також 

перегляду і вдосконалення процесу. 

Рисунок 2 показує трьох етапний вигляд підходу до управління ризиками. 

 

Рисунок 2 – Три етапи процесу управління ризиками інформаційної 

безпеки 

Мета запропонованого підходу полягає в тому, щоб зменшити ризики 

порушення безпеки, розуміння причин, які роблять інформаційні системи 

вразливими.  

Перший етап - це збирання інформації про те, яка інформація обробляться, 

зберігається, передається в певному місці зберігання. 

Інвентаризація відбувається в порядку зображеному на рисунку 3.  
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Рисунок 3 – Порядок інвентаризації інформаційних активів 

Другий етап концентруються на розумінні того, які місця зберігання та 

активи мають найвищі ризики.  Ця фаза полягає у визначенні слабких місць ІТ- 

 інфраструктури підприємства, оцінці ризиків інформаційної безпеки для 

місць зберігання інформаційних активів.  

Все це  необхідно для визначення критичної для функціонування бізнесу 

інформації та збитків від порушення доступності, цілісності та 

конфіденційності інформації. 

На рисунку 4 показаний другий етап оцінки ризиків. 

Третій етап полягає у створенні  плану контрольних заходів по обробці 

ризиків. Основне завдання цього етапу є оцінка ІТ-інфраструктури 

підприємства роздрібної торгівлі, створення механізму, який збирає дані про 

уразливість і загрози і виробляє рівень ризику, який можна виміряти і 

обробити.  

Для того щоб розробити контрольні заходи щодо поліпшення безпеки 

місць зберігання інформаційних активів підприємства слід провести обробку 

ризиків інформаційної безпеки.  
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Рисунок 4 – Процес оцінки ризиків інформаційної безпеки 

Існують наступні загальні способи обробки ризиків інформаційної 

безпеки:  

• Прийняття ризику - залежить від можливих втрат від реалізації ризику і 

ймовірності повтору події, а також реакції підприємства в ставленні до 

діяльності, яка призвела до ризику, і простоти реалізації контролю ризика;  

• Зниження рівня ризику шляхом зменшення ймовірності впливу загрози 

або зменшенням можливого збитку в разі здійснення ризику;  

• Передача ризику третім сторонам може бути обрана, якщо неможливо 

зменшити ризик до прийнятного рівня або його передача третім сторонам 

більш виправдана з економічної точки зору;  

• Уникнення ризику означає будь-які дії, при яких змінюються способи 

ведення бізнесу для того, щоб уникнути здійснення ризику.  

Аналіз показав, що на дані підприємства щороку відбуваються 

різноманітним атакам як  зі  сторони зовнішніх зловмисників, так і зі сторони 

внутрішніх. Частка останніх є набагато більшою, адже дані підприємства 
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співпрацюють з багатьма постачальниками та підрядниками, можуть бути 

атаковані також зловмисниками зі сторони конкурентів. Проте найбільші 

збитки для підприємств роздрібної торгівлі приносять атаки, які були виконані 

внутрішніми зловмисниками. Найпоширенішими атаками для підприємств є 

впровадження шкідливого ПО, що свідчить про недостатню обізнаність 

співробітників в сфері інформаційної безпеки та недостатню ефективність 

існуючої системи безпеки.  

Одним з важливих етапів побудови системи управління інформаційною 

безпекою є створення ефективного механізму керування ризиками, що 

дозволить приймати обґрунтоване рішення в даному напрямку. В статті 

представлений огляд існуючих методів оцінки ризиків, які є поширеними на 

Україні. Детальне вивчення існуючих методів управління ризиками виявило 

необхідність побудови більш гнучкого та ефективного підходу до управління 

ризиками інформаційної безпеки підприємств роздрібної торгівлі, адже нинішні 

існуючі підходи мають ряд недоліків, такі як загальність викладу підходу, 

визначення ризиків якісними методами, необхідність значних ресурсів для 

впровадження. Розроблений підхід для підприємств роздрібної торгівлі 

дозволяє кількісно оцінити ризики, класифікувати їх та своєчасно знизити 

високі ризики для підприємства, тим самим зменшити можливі збитки та 

зберегти кошти на відновлення в разі відмови або перебою в роботі місць 

зберігання та обробки інформації підприємства, а також виробити рекомендації 

щодо забезпечення (підвищення) інформаційної безпеки компанії.  

Підхід включає в себе особливості індустрії, які впливають на визначення 

впливу ризику на інформаційні активи (наслідки від дії ризику можуть 

впливати на комерційні інтереси, операційну діяльність, відношення клієнтів та 

постачальників, лояльність співробітників), ранжування ризиків. 

Запропонований підхід показав високу ефективність в умовах реального 

підприємства.  

Основними причинами високого рівня ризиків є недостатня ефективність 

існуючих контрольних заходів, які б пом’якшували ризики. 20% вразливостей 
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від їх загальної кількості пов’язані з відсутністю нормативних документів, що 

регламентують безпечне налаштування окремих інфраструктурних компонентів 

аналізованих місць зберігання. 80% вразливостей від їх загальної кількості 

пов’язані з порушенням нормативних документів компанії. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКАМИ 

 З КЛІЄНТАМИ У ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ 

У даній статті розглянуто інформаційні технології та зроблено огляд 

програмного забезпечення систем управління взаємозв’язками з клієнтами 

(CRM), як сучасного напряму у галузі автоматизації управління, методів 

ведення бізнесу. Обґрунтовується актуальність сучасних рішень у сфері CRM, 

які дозволяють компаніям оптимізувати процес взаємодії з клієнтами та 

налагодити ефективні механізми маркетингу, продажу та обслуговування.  

Ключові слова: інформація, інформаційні системи, клієнт, управління, 

підприємство, CRM-система. 

Сьогодні впровадження інноваційних методів ведення бізнесу має важливе 

значення не тільки для підвищення їх конкурентоспроможності компаній, а й 

для формування ефективних клієнтських відносин, що у свою чергу забезпечує 

її дохідність. Бажання компаній забезпечити ефективну роботу з клієнтами на 

етапі обслуговування надасть можливість оперативно реагувати на його запити. 

В теперішній час компанії прагнуть впровадити інформаційні системи з 

урахуванням автоматизації роботи з клієнтами, які моделюють інформаційні 

потоки бізнес-процесів, сприяють реалізації маркетингової стратегії, 

забезпечують підтримку прогнозування ринкових параметрів, будуть ефективні 

комунікації з клієнтами. Для реалізації таких інформаційних систем останнім 

часом активно запроваджується CRM-стратегія [1]. 

Метою статті є аналіз основних аспектів підвищення ефективності 

функціонування фінансової компанії шляхом залучення і збереження клієнтів, 

за допомогою автоматизації управління взаємовідносинами з клієнтами. 

Нині конкуренція на всіх рівнях ринку досить висока. Для того щоб 

виграти конкурентну боротьбу компанія вимушена не тільки залучати нових 
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клієнтів, а й не втрачати вже існуючих [4]. Вихід із цієї ситуації, фахівці 

вважають у застосуванні автоматизованих систем управління підприємством на 

всіх рівнях управління. 

Проведений аналіз вітчизняної і закордонної наукової літератури виявив, 

що впровадження автоматизованих систем управління підприємством досить 

широко висвітлюють такі вчені, як Т.П. Барановська, А.А. Борисенко, Чернега 

О., Олексюк О., Новиков Д.,А.П. Веревченко, Н.Н. Карабутов, В.А. Лукас,              

Г.А. Титоренко, та інші. 

Незалежно від того, де працює людина, чи то у відділі обслуговування, чи 

в офісі, у неї є природне бажання мінімізувати витрати на робочу силу. Шляхи 

досягнення цієї мети з часом стають дедалі складнішими. Так, сьогодні прогрес 

досяг такого рівня, що ми можемо автоматизувати майже будь-яку роботу. 

Щоб підтримувати гарні стосунки зі своїм контактом, потрібно знати і 

враховувати його інтереси. Крім того, це дозволяє отримати максимальну 

віддачу від стосунків з кожною людиною, оскільки контактні дані часто 

втрачаються, і важко відновити історію взаємодії з клієнтами. Вирішення такої 

проблеми практично неможливе без структурованої системи, яка включає базу 

даних, що містить повну та детальну інформацію про людину та набір 

інформаційних полів, а також інструменти для аналізу та планування стосунків 

з нею [4]. 

Для того, щоб скоротити цикл пошуку необхідних даних і одночасно 

підвищити його рівень, оптимізувати інформацію, щоб не втратити, а знайти та 

залучити нові контакти, щоб мінімізувати організаційні проблеми, люди 

запропонували концепцію переосмислення механізму управління 

персональною інформацією і назвали її CRM (Contact Relationship Management) 

cистема. Її необхідність визначилася потребою в більшій кількості і, також, 

відповідній інформації. По-перше, необхідно вдосконалити зберігання записів 

історії спілкування, а отже, намагатися використовувати зібрані дані в 

комерційних цілях, тобто навчитися використовувати більш повні звіти для 

ефективного управління ними. По-друге, оптимізуйте процес планування та 

контролю. На основі зібраних даних ви можете приймати рішення більш 

впевнено та використовувати зворотній зв'язок.  
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Важливо розуміти переваги та призначення CRM-системи. Думаю, це 

потрібно кожному, хто хоче керувати своїми стосунками з людьми. Під час 

роботи з клієнтами найбільше потрібні: база даних облікових записів 

(організацій) та база даних контактів, швидкий доступу до неї, можливість 

зберігати історію переговорів та нагадування (наприклад, не забудьте 

зателефонувати клієнту протягом 3 місяців). Іншими словами, CRM-система 

дозволяє "інтегрувати" контакти у сфери інтересів [1]. 

Використання цих систем розпочалось лише нещодавно. Цьому сприяє 

широке впровадження інформаційних технологій, які, з відносно низькими 

витратами, дозволяють зберігати, обробляти та використовувати інформацію 

про кожну ситуацію взаємодії людей. 

Незважаючи на багато визначень, під CRM зазвичай розуміють сукупність 

програм, що дозволяють збирати, зберігати та обробляти контактну 

інформацію, і на основі цього робити певні висновки та надавати їх у зручній 

формі. Це визначення є більш поширеним з однієї простої причини: 

комп’ютерні програми можуть швидко обробляти велику кількість інформації 

про клієнтів та їх побажання. 

З ідеологічної точки зору, основою CRM-системи є централізована база 

даних, яка забезпечує весь процес взаємозв'язку з контактами на всіх етапах [2]. 

Частина аналізу функції CRM-сервера може включати два компоненти: систему 

управління базами даних для зберігання та базової обробки інформації та 

засоби OLAP (обробка онлайн-аналізу, обробка аналізу в режимі реального 

часу), що включає компіляцію та динамічну обробку звітів та файлів випуску 

технології обробки інформації [6]. 

Більшість існуючих CRM-систем походять від систем, заснованих на 

певних автоматизованих принципах довгострокової взаємодії з клієнтами. У 

минулому (приблизно до 2000р.) CRM-системи, як правило, були 

"односторонніми" (так звані "менеджери контактів"). Однак до 2006 року 

майже всі мали більший або менший доступ до всіх цих можливостей та рівнів 

обробки інформації.  
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Використовуючи цю систему, ви можете легко ввести інформацію про 

людину в базу даних або залишити цю інформацію  самій людині (наприклад, 

при реєстрації в певній соціальній мережі, з якою можна синхронізувати) [3]. 

Також слід враховувати інформацію, пов’язану з взаємодією з компанією 

користувача (інтерес до товарів та послуг, придбання товарів (послуг), ціна, 

кількість, мета покупки, спосіб оплати тощо). Крім того, вік, сімейний стан, 

річний дохід, майно та інші контактні дані. Щоб ці дані були завжди були 

актуальними, їх слід оновлювати щоразу, коли ви контактуєте [1]. 

Вести протоколи засідань, записувати дзвінки, показувати всю історію 

стосунків - все це завдання системи CRM. Отже, на технічному рівні CRM - це 

група програм, пов’язаних єдиною бізнес-логікою та інтегрованих в 

інформаційне середовище на основі єдиної бази даних. Спеціальне програмне 

забезпечення дозволяє автоматизувати відповідні процеси. 

Програмні додатки CRM - це елементи автоматизованої системи, які 

можуть допомогти вирішити багато завдань, таких як планування подій, збір та 

аналіз контактних даних, вибір щодо його поведінки та визначення "основних 

контактів" (вік, уподобання та захоплення). 

Використовуючи концепції CRM, важливо розуміти, як і чому слід 

змінювати управління контактною інформацією, і як система CRM може 

допомогти заощадити час на облік та пошук необхідних даних. Навіть 

найпростіші операції, контроль і виставлення рахунків, можуть суттєво і, майже 

без витрат, покращити ефективність вашої роботи та використання часу. 

Для успішного застосування цієї системи необхідно враховувати всі типи 

взаємодії, тобто заповнювати прогалини у відносинах. Для цього потрібно 

відслідковувати всі дзвінки, всі зустрічі з контактами, усі способи спілкування, 

пропозиції та побажання у пов’язаній з ними соціальній мережі - весь набір дій, 

що впливають на стосунки. Цей крок призводить до того, що графік повинен 

мати іншу вісь. 
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Тому ми повинні говорити не про одну вісь, а про площину, утворену 

двома осями. Ця площина відображає взаємозв'язок між часом та типом 

контакту із клієнтом [4]. 

Це означає ведення розширеного запису для кожного контакту, окремого 

профілю для кожної людини, збереження історії взаємодії, організаційної схеми 

та можливість збирати контакти в різні групи. Існує багато основних принципів 

не дотримуючись яких, неможливо побудувати функціональну персональну 

інформаційну систему. По-перше - це існування єдиного сховища інформації, 

до якого може отримати доступ лише власник цієї інформації. Це сховище 

дозволяє отримати дані про минулі операції та заплановані взаємодії з 

контактами між користувачами. Тут зберігаються всі типи контактів та історія 

відносин; робота з клієнтами (управління обліковим записом), включаючи всю 

діяльність, пов’язану з клієнтами [3]. 

По-друге, для найкращої роботи слід використовувати всі сучасні канали 

зв'язку (наприклад, соціальні медіа), а не лише телефонні лінії та обмін 

електронною поштою. Крім того, наявність календаря/органайзера як для 

приватних осіб, так і для груп.  Система CRM - це база даних, що містить повну 

та завжди актуальну контактну інформацію.  

Слід зазначити, що користувач має кілька контактів, тому потрібно 

враховувати всіх клієнтів у системі. У контексті цього виразу термін 

"замовник" не слід сприймати буквально. Це не обов'язково людина, яка хоче 

щось продати, це може бути постачальник комплектуючих та будь-який 

діловий партнер, з яким ви хочете організувати роботу. Крім того, кожен клієнт 

має свою власну історію відносин з користувачем - ця хронологія відносин 

CRM також розглядається у вигляді попередньої файлу клієнта - картки клієнта 

(особисті дані) [2]. 

Цей куб дозволяє описати основні властивості CRM. Перш за все, 

оперативний CRM: система може використовуватися як планувальник завдань 

або органайзер для менеджера, беручи до уваги замовника, обраний тип 

взаємодії та певний час у майбутньому. Так, клієнта ніколи не «загублять» або 
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вони не  «зникнуть». По-друге, аналітичний CRM: у будь-який період минулого 

ви можете отримувати статистичні дані та звіти різних частин: залежність часу 

та частоти взаємодії, типу та часу взаємодії (можна враховувати сезонні 

фактори) та залежності типу комунікації. Ця інформація важлива, оскільки 

дозволяє додатково коригувати дії користувача: наприклад, він більше не буде 

надсилати пропозиції 40-річній жінці придбати потужний гоночний автомобіль. 

Аналітика - це потужний інструмент, який може утримувати клієнтів, 

підвищувати ефективність роботи та ефективну взаємодію з клієнтами. По-

третє, так званий колабораційний CRM: передбачає, що існує багато способів 

спілкування з клієнтами, тобто можливість інтеграції контактів (наприклад, із 

соціальними мережами) [3].  

Тому основними завданнями, які повинна вирішити система, є: швидкий 

доступ до інформації під час встановлення відносин із клієнтом у процесі 

комунікації; аналіз даних, що характеризують контакти та діяльність їх 

компанії, для отримання нових знань, висновків та пропозицій. 

Унікальність такої системи полягає в іншому: при необхідності кількість 

осей можна збільшити, а тривимірний куб змінити на чотири, п’ять та шість 

вимірів. Можливість додавати функціональність, залишаючись в системі, дуже 

важлива, і при виборі CRM-системи вона часто стає критично важливою, 

оскільки надає додаткові можливості аналізу та управління. 

Концепція використання системи базується на метафорі бази даних 

контактів - набору карток у полі, що використовується для запису різної 

інформації про контакт, включаючи його обсяг, список контактів та 

інформацію про джерело, через яке контакт потрапив у сховище. Мережа або 

рекомендація колеги), історія стосунків із контактом та хронологія стосунків з 

ним. Робота картки є основою для отримання системою необхідних даних. Вона 

не тільки забезпечує доступ до контактної інформації, але також забезпечує 

доступ до планування контакту з нею, надсилання стандартної інформації та 

планування запланованих та фактичних зустрічей. Зберігаються цикли відносин 

з короткими та тривалими періодами [4]. 
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Як і будь-яка інновація, CRM-ця система викликала підозру, багато питань 

та суперечливі думки щодо її необхідності та застосування. Кожучи про такі 

системи, це означає, що багато їх різновидів визнано, і є деякі маловідомі 

виробники, але вони уніфіковані за єдиним принципом роботи, суть якого 

полягає в поліпшенні якості зв'язку з контактами. 

На даний момент існує безліч програм, якими можна (певною мірою) 

вирішити ці завдання окремо. Однак лише CRM-рішення можуть поєднувати 

маркетинг, продаж, обслуговування та управління. Таким чином, користувачі 

можуть уникнути втрати часу на взаємодію між контактами, пошук інформації, 

правонаступництво співробітників, звітування та можуть докласти всіх зусиль 

для задоволення контактів [3]. 

Існує багато видів CRM-систем. Одним з найпоширеніших є розподіл 

сучасної CRM-системи, поділеної за рівнем обробки інформації та завданнями, 

які компанія вирішує в процесі використання CRM, на три ключові сфери: 

 Оперативний CRM. 

 Аналітичний CRM. 

 Колабораційний CRM. 

Оперативний CRM – забезпечує реєстрацію та права доступу до операцій 

на основну інформацію про події, компанії, проекти, контакти, документи 

тощо. Цей рівень інформаційної системи зазвичай називають CRM-системою. 

Важливо відзначити той факт, що такий тип систем забезпечує надійну 

інтеграцію між різними підсистемами. 

Аналітичний CRM - це ступінь автоматизації процесу управління, 

пов’язаного з поглибленим аналізом даних у базі даних контактів із клієнтами. 

Отже, інформаційна система, що входить до цього рівня, є системою організації 

сховища даних, функціонуванням групи споживачів та системою статистичного 

аналізу. Така система може надавати звіти про основні дані і може здійснювати 

поглиблений аналіз інформації в різних частинах [2]. 

Завдання, які вирішує аналітичний CRM, включають синхронізацію різних 

наборів даних та пошук статистичних зразків у цих даних для розробки 
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найбільш ефективних стратегій маркетингу, продажів, обслуговування 

споживачів та інших. Це вимагає доброї системної інтеграції, великої кількості 

статистичної інформації та високоякісних інструментів аналізу. 

Аналітичний CRM не такий популярний, як операційний CRM. Такі 

системи є найбільш широко використовуваними системами електронної 

комерції. Дані, сформовані такою ним, можуть успішно використовувати відділ 

маркетингу, а також надавати їх клієнтам.   

Аналітичний і операційний CRM можна поєднувати. Це називається CRM 

для управління компанією. Вони дозволяють ідентифікувати цільові групи та 

спілкуватися з клієнтами в обох напрямках, надсилаючи рекламні повідомлення 

та різні інформаційні матеріали. Для цього використовуються різні канали: 

традиційні канали та електронна пошта, телефонні дзвінки, текстові 

повідомлення. Система виконує функцію зберігання та обробки результатів дії. 

Вони використовуються для створення статистичних баз даних. 

Колабораційний CRM (англ. collaboration – співробітництво; спільні, 

узгоджені дії) – це рівень автоматизації тісної взаємодії з контактами по різним 

каналах зв'язку (телефон, особистий контакт, електронні канали). 

Цей рівень інформаційної системи може включати веб-сайт порталу 

(електронний канал-Інтернет), систему електронної пошти (тобто Інтернет), 

телефонний зв’язок (телефонний канал), систему бухгалтерського обліку та 

плани зустрічей (особисті контакти). Така система дозволяє більш тісно 

взаємодіяти з контактами, отже, вона може впливати на певні процеси компанії, 

наприклад, при проектуванні та розробці, виробництві, вдосконаленні сервісу 

тощо. Користувачі цього рівня результатів автоматизації такі ж, як і 

користувачі в операційному рівні CRM. 

На ринку майже не існує систем, які підтримують спільний CRM, частково 

тому, що цей процес у більшості випадків повністю незалежний і повинен бути 

автоматизований за допомогою дуже гнучкої CRM-системи. Крім того, система 

повинна базуватися на найдешевшій та найвідкритішій технології для 

зменшення витрат на встановлення інтерфейсу між користувачами та 
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контактами. Існує також інформація про продаж CRM, яка розроблена на основі 

аналізу системи CRM. Їх перевага - можливість робити різні варіанти продажів: 

кросовер, додаткові та альтернативні.  

Інша класифікація CRM - систем ґрунтується на їх основній 

функціональній можливості: 

 Управління продажами (SFA – Sales Force Automation). Тісно 

співпрацюючи з кожним клієнтом, компанія може визначити найбільш 

вигідні операції, збільшуючи тим самим прибуток. Без цієї системи 

ефективне управління грошовими потоками неможливе, оскільки ці 

системи дозволяють точно прогнозувати та збільшувати ймовірність 

трансакцій. Витрати можна зменшити за рахунок скорочення 

трудомістких рутинних операцій. Що стосується кадрів, то плинність 

кадрів зменшилась. Кожен працівник може порівняти результати своєї 

діяльності з роботою колег. Це дає вам можливість засвоїти цінний досвід 

залучення клієнтів. 

 Управління маркетингом. В результаті системи планування та аналізу 

компанія має можливість проводити цільовий маркетинг. Рекламна 

кампанія проводиться з урахуванням вибірки клієнтів. 

 Управління сервісом і Call-центри (системи з обробки скарг від 

абонентів, фіксація і подальша робота із зверненнями клієнтів). Рутинні 

операції автоматизовані, що покращує процес контролю за замовленнями 

та зменшує незаплановані витрати. За допомогою системи можна 

поліпшити якість обслуговування, тим самим збільшивши лояльність 

клієнтів. Будь-який клієнт, який подав заявку один раз і отримав якісну 

послугу, хоче повернутися, щоб продовжувати співпрацювати з 

компанією. 

Однак найбільше потрібна CRM-система, яка забезпечує всі ці функції [6]. 

В останні роки стала популярною у всьому світі модель продажів CRM - систем 

On-demand (англ. «за запитом») (або Software As A Service (SaaS) – англ. 

«програмне забезпечення, як послуга»). 
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Впровадження CRM - системи має наступні переваги [5]: 

 "чиста" контактна інформація. Основою всього CRM є фундамент зв'язку 

та досвід взаємодії з ним. Він формується протягом тривалого періоду 

часу, як правило, через плутанину або недоступність існуючої контактної 

інформації. Історія стосунків зазвичай не існує і формується з самого 

початку.  

 всі відомі дані, пов'язані з CRM-системою, важко втратити, змішати та 

змішати. Тому, якщо відомі нові дані або будь-які зміни, наявну 

інформацію можна легко доповнити та виправити; 

 можливість помилок у роботі знижується; 

 вся інформація доступна лише власнику користувача; 

 можливість формування бізнес-звітів про хід справи та здатність швидко 

реагувати; 

 можливість ранжування контактів. Наприклад, якщо вам потрібно 

зосередитись на збереженні та підвищенні лояльності найбільш вигідних 

існуючих клієнтів, спочатку потрібно ранжувати клієнтів. CRM дозволяє 

зрозуміти фактичний принцип Парето - 20% клієнтів становлять 80% 

продажів;  

 CRM допомагає безпосередньо відстежувати причини невдач вашої 

компанії та власні, з’ясовувати причини втрати клієнтів та вживати 

відповідних заходів; 

 CRM допоможе нормалізувати роботу в кризових ситуаціях. Така 

система_- це інвестиція у гнучкість для дії в складних економічних 

умовах; 

Сьогодні на ринку існують вільні та відкриті системи управління 

відносинами, а також комерційні CRM-системи, які можуть вирішити зазначені 

вище завдання. Це дозволяє проаналізувати основи контактів та вибрати 

контактні картки для пошуку за допомогою візуалізації вмісту поля та 

результатів пошуку. Завдяки автоматичному плануванню користувачі ніколи не 
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забудуть зателефонувати важливим контактам або привітати когось із днем 

народження. Ефективний облік інформації означає, що він ніколи не буде 

втрачений, а унікальний спосіб відображення контактної інформації на екрані 

може швидко відновити історію та характеристики відносин із контактом [7]. 

Отже, все це дозволяє користувачам отримувати повну інформацію про 

контакти та історію стосунків. Обсяг даних на ньому і швидкість їх додавання 

збільшуються. Легко зосередитись на необхідних даних. Оскільки вони 

знаходяться в одному місці, вам не потрібно переходити на закладки та 

знаходити інші джерела, щоб вводити або переглядати інформацію. Це зручний 

інструмент для обробки помилок та механізмів "відновлення". Крім того, він 

забезпечує засіб для автоматичного планування робочих днів [5]. 

CRM - ця програма не тільки проста для ефективного управління 

персоналом, але також включає планування продажів: збір платежів, контроль 

за простроченими платежами, облік операцій та виконаних документів-

контрактів, рахунків-фактур, платіжних квитанцій, рахунків-фактур та поданих 

робіт. Система дуже підходить для будь-якого виду бізнесу, будь то малий, 

середній чи малий бізнес - не доведеться турбуватися про те, як організувати та 

синхронізувати торгових представників, працівників та їх взаємодію з 

клієнтами. 

Крім того, існує персональна система CRM. Цей тип системи найчастіше 

використовується людьми, які є близькими та зацікавленими у своєму розвитку 

з такими контактними групами: сім’я, друзі, ділові контакти, контакти в 

соціальних мережах, контакти спортивного клубу тощо [7]. 

Рішення повинно бути повністю функціональним, але не повинно бути 

занадто великим. Адже кожен уже має свою адресну книгу, кілька телефонних 

книжок і хто знає, скільки сторінок у соціальних мережах - LinkedIn, Facebook, 

MySpace, Twitter, Tumblr, FriendFeed, Plaxo, і багато інших. 

Висновки. 
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Отже, впровадження CRM-системи є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку будь-якої компанії, оскільки зможе забезпечити підвищення якості 

обслуговування клієнтів, зменшити трудовитрати на супроводження й 

звільнити співробітників від рутинної роботи. CRM-система дозволяє 

автоматизувати процес спілкування з клієнтом і методи обробки його звернень, 

що позитивно відображається в реалізації клієнтоорієнтованої стратегії 

компанії та сприяє росту її прибутків. 
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ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

В статті розглянуто роль та значення автоматизації підприємства 

будівельної галузі. Проведено порівняння сучасних видів інформаційних 

технологій. Обґрунтовано особливості впровадження та проаналізовано вплив 

обраних програм на ефективність роботи підприємств будівельної галузі. 

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, 

автоматизована система, ефективність, будівельна галузь.  

Постановка проблеми. Для кожного підприємства необхідністю є 

побудова ефективної автоматизованої системи основної діяльності, що 

випливає на результативність та ефективність бізнес-процесів. У сучасному 

світі інформаційні технології проникають в усі сфери діяльності. Галузь 

будівництво не є винятком. Від розвитку інформаційних технологій будівельної 

галузі на сьогоднішній день залежить ефективність бізнес-процесів 

підприємства, а застосування автоматизованих спеціалізованих систем дозволяє 

збільшити продуктивність праці, зменшити час на прийняття рішення та 

кількість помилок, підвищити впорядкованість інформації на об’єктах. 

Отримання необхідної інформації у найкоротші строки є найголовнішою з 

переваг використання інформаційних технологій, тому підвищує оперативність 

прийняття управлінських рішень на підприємстві такої галузі. Складність 

інженерних розрахунків будівельних проектів та прийняття рішень потребують 

застосування комп’ютерних систем і технологій. Дана тема набуває важливого 

значення, так як необхідно розвивати питання побудови спеціалізованих 

автоматизованих систем на підприємствах будівельної галузі, на основі 

сучасних інформаційних технологій.  
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Посилання на сучасні дослідження та публікації. Вивченню проблем 

застосування інформаційних технологій у будівельній галузі присвячені роботи 

таких науковців: Н.С. Бушуєв, М.С. Барабаш; Ф.Ф. Бутинець, В.Ф. Гамалій,   

А.С. Городецкий, В.П. Завгороднього, О.І. Угодніков, В.Г. Федоренко,  

Н.О. Фісуненко та інших. Аналіз останньої літератури та періодичних 

матеріалів дозволив зробити висновки, що питання впровадження та 

використання сучасних інформаційних систем та технологій на підприємствах 

будівельної галузі стоїть дуже гостро. 

Формулювання цілей. Ціль даного дослідження полягає в характеристиці  

сучасних інформаційних технологій в автоматизації підприємства у будівельній 

галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Будівельна галузь є однією з 

найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить 

ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні.  Це вид 

виробничої діяльності, і вона є однією з найскладніших. Криза, яка часто 

характерна для нинішньої економіки неминуче впливає на роботу будівельних 

компаній і будівництво в цілому. Стабільність функціонування підприємств 

будівельної галузі особливою мірою залежить від ефективних інструментів 

управління. Для їх реалізації виникає потреба використання величезного обсягу 

інформації, можливість формування з'явиться лише за умови створення 

необхідної спеціалізованої  автоматизованої системи розвитку ринку 

будівельних послуг. Будівництво полягає в зведення будівель різного 

призначення, ремонті існуючих об'єктів, укладанні доріг. Найчастіше така 

діяльність пов'язана зі значними фінансовими витратами і певними ризиками 

[1]. 

Сьогодні ринок вибагливий та щоб вижити в конкурентному середовищі 

необхідно керівникам будівельних компаній застосовувати нові принципи 

управління, стимулювати до пошуку нових підходів до скорочення витрат, 

оптимізації бізнес-процесів тим самим підвищувати конкурентні переваги. 
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Щоб побудувати успішний будівельний бізнес, потрібно вести строгий 

облік фінансів, замовлень, договорів з підрядниками та інвесторами. Також 

необхідно: вести облік проектів і планувати їх бюджет; проектувати майбутні 

об’єкти; відслідковувати терміни реалізації і аналізувати поточний стан 

об'єктів; вести облік витрат по проектам; розраховувати витрати будівельних 

матеріалів; враховувати рух спецтехніки, устаткування, інструментів; складати 

бухгалтерську і податкову звітність [4]. 

Автоматизація цих та інших бізнес-процесів допоможе помітно 

полегшити управління компанією. Крім того, грамотна організація обліку в 

будівництві дозволить оптимізувати календарно-мережне планування, розподіл 

фінансів і робочої сили. А також гарантує скорочення витрат на реалізацію 

проектів [5]. 

Інформаційна система на підприємствах будівельної галузі є одним з 

ключових засобів забезпечення ефективної роботи. Вибираючи програмне 

забезпечення для вирішення завдань з проектування, архітектури, будівництва, 

необхідно чітко окреслити коло завдань, для вирішення яких конкретно воно 

буде використовуватися. Процес планування, збору та обліку фактичних даних 

набагато ускладняється, якщо організація контролює одночасно декілька 

об’єктів. У такому випадку особливо актуальним стає питання комплексної 

автоматизації компанії. Своєчасна автоматизація обліку в будівництві 

дозволить спростити управління бізнесом і вивести компанію на новий рівень. 

Для будівельної галузі використовуються в основному такі засоби: хмарні 

технології; управління мобільними пристроями; програмне забезпечення для 

спеціалізованої роботи [1-4]. 

Хмарні технології, представляють собою, технології розподіленої 

обробки цифрових даних, за допомогою яких комп'ютерні ресурси надаються 

підприємствам як онлайн-сервіс. Програми запускаються і видають результати 

роботи в вікні web-браузера на локальному ПК. В основі інформаційних 

технологій є нова хвиля Web-додатків та хмарних сервісів, що приводить до 

упорядкованості комунікацій, спрощення документообігу та підвищення 

ефективності управління будівельним підприємством.  
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В будівельній галузі використовуються хмарні обчислення, тобто модель 

забезпечення повсюдного та зручного мережевого доступу на вимогу до 

загального пулу конфігуруємих обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж 

передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів - як 

разом, так і окремо) , які можуть бути оперативно надані і звільнені з 

мінімальними експлуатаційними витратами. З точки зору постачальника, 

завдяки об'єднанню ресурсів і непостійному характеру споживання з боку 

споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах, 

використовуючи менші апаратні ресурси, ніж потрібні були б при виділених 

апаратних потужностях для кожного споживача, а за рахунок автоматизації 

процедур модифікації виділення ресурсів істотно знижуються витрати на 

абонентське обслуговування [4]. 

З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги 

з високим рівнем доступності і забезпечити швидке масштабування 

обчислювальної системи завдяки еластичності без необхідності створення, 

обслуговування власної апаратної інфраструктури. 

Підприємства будівельної галузі, також використовують управління 

мобільними пристроями, тобто набір сервісів і технологій, що забезпечують 

централізоване управління, контроль і безпеку мобільних пристроїв, що 

використовуються організацією і її співробітниками, а також доставку на 

корпоративні мобільні пристрої корпоративної інформації і додатків. Зручність 

і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і 

підтримкою різного класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, 

мобільних телефонів, інтернет-планшетів). 

Одним з кращих варіантів ведення, організації та контролю бізнесу в 

будівельній галузі є застосування інформаційних технологій. ІТ-інструменти 

для автоматизації підприємств в даній галузі є [1-6]:  

Aconex - хмарний інструмент управління проектами в сфері будівництва, 

що оптимізує весь процес роботи: від створення моделі до інспекції зданого 

об'єкту. Платформа призначена для компаній, що займаються комерційним і 

житловим будівництвом, в тому числі транспортним, а також підприємств, що 
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ведуть свою діяльність. Софт може бути використаний кожним співробітником, 

зайнятим на проекті: інженери з його допомогою здатні оптимізувати процес 

створення і узгодження креслень, будівельники - отримувати оперативні 

коментарі по роботі, інспектори - фіксувати виявлені недоліки і контролювати 

процес їх виправлення. 

 Бухгалтерія будівельної організації (1С) – програма призначена для 

автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку 

обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-

які види комерційної діяльності: будівництво, гуртову та роздрібну торгівлю, 

комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і 

т.д. 

Smartsheet – це потужний засіб керування індивідуальною й спільною 

роботою, що дає змогу легко відстежувати та впорядковувати роботу для вищої 

продуктивності. Використовуйте його для співпраці, відстеження виконання 

будь-якого проекту, автоматизації процесів і кращого структурування роботи.  

MarketSharp є CRM будівництва, яка зосереджена на маркетингу і 

повторних бізнесах. Те, що робить його унікальним, - це підхід, заснований на 

генеруванні інструментів, таких як SmartMail, який координує кілька медіа-

каналів, таких як пряма пошта, соціальні медіа та цільові сторінки для 

створення потенційних клієнтів. Це чудово для будівельних компаній, які 

бажають надійних інструментів маркетингу та побудови відносин, щоб 

розвивати як первинний, так і повторний бізнес. 

Управління будівельною організацією – це галузеве рішення, яке є 

комплексним і охоплює і управління підприємством і облік діяльності 

будівельного підприємства. Дана система включає такі модулі: управління 

будівельним виробництвом; управління фінансами; бюджетування; управління 

грошовими коштами; управління взаєморозрахунками; управління персоналом і 

розрахунок зарплати; планування виробництва; управління витратами і 

розрахунок собівартості; управління даними про вироби; управління основними 

засобами та ремонтами; управління продажами; управління закупівлями; 

управління складами (запасами). 

https://medias.com.ua/catalog/programni_produkty_1C/Budivnytstvo_nerukhomist/1S_Predpriyatie_8_Bukhgalter_ya_bud_velno_organ_zats_/
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BAS Будівництво – це функціональна програма для будівельного бізнесу, 

вона враховує всі особливості ведення бізнесу в сфері будівництва. У програмі 

передбачені різні механізми з можливістю реалізувати проекти з залученням 

різних типів інвестицій: власних; пайової; позикових. У програмі також надані 

механізми для реалізації облікових і управлінських дій в сфері будівництва, які 

стосуються діяльності постачальників, замовників, виконавців. 

Автоматизований облік і робота з документами від первинного оформлення та 

до завершення господарської операції. 

 Cosential – це будівельний CRM, який оцінюється як найкращий завдяки 

доступній ціні з такими функціями, як автоматизація пропозицій та публікація. 

Вона також пропонує центральну базу даних для продажу житла, фінансових 

записів, деталей проекту, HR та інших даних, а також бета-програму для 

користувачів для тестування попередньо опублікованих функцій. Це робить 

його великим для будівельних компаній, які відповідають на запит пропозицій 

(RFP), бажаючи CRM з гарним поєднанням функцій і цінності. 

Buildertrend – це будівельний CRM з інструментами управління, контакту 

та управління проектами. Його унікальною особливістю є портал, що дозволяє 

клієнтам брати участь у проектах, вибираючи матеріали, затверджуючи 

замовлення на зміну, та багато іншого. Це робить його відмінним для домашніх 

будівельників, ремонтників і комерційних будівельників, які хочуть 

взаємодіяти з клієнтами в процесі будівництва. 

JobNimbus – це будівельний CRM з управлінням продажами, проектами 

та робочими процесами. Те, що робить його унікальним, - це дошки для 

трубопроводів та проектів у поєднанні з контрактними інструментами з 

esignature і можливостями оцінки роботи, які допомагають продавати і 

виробляти. Тому для будівельних компаній, які бажають керувати продажами, 

проектами та робочими процесами в одній платформі, дуже важливо. 

Важливим питанням при впровадженні новітніх інформаційних систем і 

технологій є визначення допустимого ризику, який передбачає ймовірність 

неповної відповідності автоматизованої системи інформаційним потребам і 
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поставленим цілям розвитку підприємства. Повинні бути враховані усі 

проблеми та ризики при впровадженні та експлуатації інформаційних систем та 

технологій, що дозволить керівництву впроваджувати тільки ті технології, які 

повною мірою відповідають усім вимогам управління підприємствами. За 

допомогою правильної автоматизації підприємство в будівельній галузі має 

можливість більш ефективно виконувати свою роботу, забезпечуючи при цьому 

високу якість результатів і підвищення загальної рентабельності бізнесу. 

Висновки. Для успішної реалізації цілей підприємства важливим є 

грамотне використання нових, ефективних та досяжних інформаційних 

технологій; виконання всіх параметрів у потрібному обсязі і в належні терміни, 

а при виявленні недоліків, своєчасне їх усунення.  

Результати роботи слугуватимуть основою для подальшого дослідження 

щодо підвищення ефективності автоматизації підприємств будівельної галузі із 

застосування більш досяжних та зручних видів інформаційних технологій. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведено дослідження систем управління підприємством чи 

бізнесом, які спрямовані на вилучення прибутку від виробництва та реалізації 

продукції, збільшення вартості бізнесу завдяки його оптимальної організації. 
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стратегія, показник ефективності. 

Система управлiння бiзнесом – певне об’єднання процесiв, що 

виконуються бiзнесом, його пiдроздiлами та особами в його складi, 

спрямованих на досягнення цiлей пiдприємства i мають необхiднi права, а 

також вiдповiдають за успiшнiсть результатiв виконання бiзнес-процесiв.  

Якщо є необхiднiсть створити систему управлiння на довготривалий час та 

утворити дiєвий механiзм управлiння, котрий би не лише планував та 

враховував наслiдки дiяльностi пiдприємства, а й оптимально виконував 

розподiл повноважень та вiдповiдальностi мiж виконавцями, як а також, щоб 

правильно мотивувати персонал, потрiбно впровадити контроль за процесом. 

Основними складовими системи управлiння процесом є: 
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 Бiзнес-об'єкт - об'єкт, який має вагу для внутрiшнiх або зовнiшнiх 

споживачiв; 

 Бiзнес-процес - цiлеспрямована органiзацiйна дiяльнiсть, яка перетворює 

об’єкти бiзнесу та сприяє зростанню їх споживчої вартостi; 

 Iндекс ефективностi - параметр, який показує результативнiсть бiзнес-

процесу або значення бiзнес-процесу для працiвника та споживача; 

 Посадова особа - особа, яка бере участь у здiйсненнi бiзнес-процесу, 

надiлена певними правами, вiдповiдає за результат процесу i мотивована на 

досягнення цiлей бiзнес-процесу [1, с.27-35]. 

Вищезазначенi елементи системи управлiння гарантують 

цiлеспрямованiсть, керованiсть, узгодженiсть та прозорiсть бiзнес-процесiв 

пiдприємства. 

Отже, в основi досконалої системи управлiння пiдприємством лежить  

управлiння на основi бiзнес-процесiв. 

Метою застосування процесного управлiння є повишення продуктивностi 

та ефективнстi роботи пiдприємства, а також покращення його бiзнес-процесiв. 

Використання бiзнес-процесiв набуло обширної популярностi на сьогоднiшнiй 

день. 

Сенс данної iдеї полягає в тому, що усi бiзнес-процеси мають свого 

споживача внутрiшнього чи зовнiшнього. I при впорядкуваннi органiзацiї її 

дiяльнiсть розглядається як угрупування бiзнес-процесiв. 

Бiзнес-процес характеризується певними ознаками: 

Власник бiзнес-процесу - це особа, яка володiє ресурсами бiзнес-процесу, 

приймає стратегiчнi рiшення, контролює виконання та несе вiдповiдальнiсть за 

результати бiзнес-процесу. 

Вхiднi данi бiзнес-процесу - ресурси пiдприємства, якi залучаються 

пiдприємством для їх подальшого перетворення в результати (вихiд). 

Результатом бiзнес-процесу є кiнцевий продукт, який отримується в 

результатi перетворення ресурсiв i має цiннiсть для споживачiв. 
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Ресурс бiзнес-процесу - це матерiальний або iнформацiйний ресурс, який 

використовується для виконання процесу, але не є вкладом у процес. 

Клiєнт (споживач) бiзнес-процесу - клiєнтом або споживачем бiзнес-

процесу може бути iнший бiзнес-процес (внутрiшнi клiєнти), а також 

безпосередньо споживачi готової продукцiї чи послуг, або iншi органiзацiї 

(зовнiшнi клiєнти) [2, с.463-468]. 

Управлiння бiзнес-процесом базується на таких видах дiяльностi: 

 Iдентифiкацiя власника бiзнес-процесу; 

 Власник отримує всi необхiднi ресурси; 

 Власник має всi необхiднi документи (iнструкцiї, положення, методи, 

технологiї) для здiйснення господарського процесу; 

 Побудова власника системи збору об’єктивної iнформацiї про хiд 

бiзнес-процесу, параметри продукцiї та задоволенiсть споживачiв. 

Для досягнення стратегiчних цiлей пiдприємству потрiбно чiтко визначити 

найважливiшi бiзнес-процеси, провести їх дiлову дiагностику та визначити 

найбiльш проблемнi для подальшого впровадження змiн та оптимiзацiї. 

Бiзнес-процеси пiдприємства можна класифiкувати на такi групи: 

 основнi бiзнес-процеси; 

 забезпечення (допомiжне) 

 процеси управлiння; 

 процеси розвитку. 

До основних належать бiзнес-процеси, в основi яких лежить створення 

доданої вартостi пiдприємства. Вони також мають такi характеристики 

(табл. 1.): 

 створювати додану вартiсть товару чи послуги, виробленої 

пiдприємством; 

 створити товар, який має цiннiсть для зовнiшнього споживача 

(клiєнта); 

 головне завдання - отримати прибуток; 

 вони беруть безпосередню участь у виконаннi вказiвок пiдприємства; 
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 вирiзняються формуванням прибутковостi та конкурентоспроможностi 

пiдприємства; 

 мають стратегiчне значення. 

Таблиця 1 – Характеристика основних бiзнес-процесiв пiдприємства 

Визначення Вiдмiннi характеристики 

бiзнес-процеси, що створюють додану 

вартiсть продукту чи послузi, що 

виготовляється пiдприємством; 

бiзнес-процеси, що створюють продукт. 

являють собою дзеркальне вiдображення 

бiзнес-напрямкiв дiяльностi пiдприємства; 

виступають джерелом отримання прибутку; 

визначають профiль бiзнесу; 

чи послугу, що має цiннiсть для 

зовнiшнього споживача; 

бiзнес-процеси, основною цiллю яких є 

отримання прибутку; 

бiзнес-процеси, за якi зовнiшнiй 

споживач готовий сплачувати грошi. 

мають стратегiчне значення; 

можуть знаходитися на стадiї розвитку чи 

виведення в залежностi вiд потреб ринку чи 

стратегiї пiдприємства. 

До другої групи вiдносяться забезпечуючи (допомiжнi) бiзнес-процеси 

пiдприємства (табл.2.), якi пiдтримують iнфраструктуру пiдприємства. 

Споживачами допомiжних бiзнес-процесiв виступають пiдроздiли 

пiдприємства, спiвробiтники та основнi бiзнес-процеси. 

Таблиця 2 – Характеристика допоміжних бiзнес-процесiв пiдприємства 

Визначення Вiдмiннi характеристики 

бiзнес-процеси, клiєнтами 

(споживачами), яких виступають 

основнi бiзнес-процеси; 

бiзнес-процеси, якi пiдтримують 

iнфраструктуру пiдприємства. 

виходи можуть продаватися на 

зовнiшньому ринку; 

не мають стратегiчного значення; 

можуть перетворитися в основний процес; 

можуть зникнути у випадку появи 

конкурентоспроможних альтернатив та 

передачi їх виконання на аутсорсiнг. 

 

Третя група бiзнес-процесiв – процеси управлiння (табл.3.). Процеси 

управлiння в свою чергу, також можна вiднести до допомiжних бiзнес-процесiв, 
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якi не формують вартостi, але забезпечують функцiонування основних бiзнес-

процесiв. Вони дозволяють управляти пiдприємством, при цьому забезпечують 

його конкурентоспроможнiсть, виживання та розвиток, а також регулюють 

поточну дiяльнiсть пiдприємства. 

Таблиця 3 – Характеристика бiзнес-процесiв управлiння пiдприємством 

Визначення Вiдмiннi характеристики 

бiзнес-процеси, якi забезпечують 

виживання, 

конкурентоспроможнiсть та 

розвиток пiдприємства, а також 

регулюють його поточну 

дiяльнiсть; 

бiзнес-процеси, прямою цiллю яких 

є процеси управлiння дiяльнiстю 

пiдприємства. 

Мають типову внутрiшню структуру: 

- планування; 

- органiзацiя; 

- облiк; активи 

- контроль; 

- регулювання. 

Рiзниця мiж процесами управлiння 

визначається специфiкою об’єктiв 

управлiння, якими управляє сам процес: 

- стратегiя; постачальник; 

- персонал;  

- грошi; 

- товарнi запаси; 

 

Наступна група бiзнес-процесiв – це бiзнес-процеси, що дають можливiсть 

розвитку, головним завданням яких є впровадждження iнструментiв розвитку 

пiдприємства у довгостроковiй перспективi та створення доданої вартостi. Їх 

ще можна вказати, як центри формування iнвестицiй чи венчурного капiталу. 

Дуже часто бiзнес-процеси розвитку застосовуються як бiзнес-проекти, якi 

складаються з разових дiй пiдприємства по реструктуризацiї, проведенню, 

реiнжинiрингу, автоматизацiї, виводу новiтнiх продуктiв на ринок, та iнших 

проектiв, якi сприяють довготривалому розвитку пiдприємства. 

Така класифiкацiя бiзнес-процесiв  є дуже правильною та зручною для 

користування менеджерами пiдприємства, бо дає можливiсть контролювати за 

процесами дiяльностi пiдприємства та застосовувати ефективне управлiння. 

Кожна з груп бiзнес-процесiв вiдiграє свою важливу роль i вносить свою долю 
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при формуваннi вартостi пiдприємства. Так, наприклад, основнi бiзнес-процеси 

забезпечують отримання прибутку та виступають центрами формування даної 

категорiї. Допомiжнi бiзнес-процеси, або ще їх називають забезпечуючими, 

вони  забезпечують функцiонування основних бiзнес процесiв та розвивають 

iнфраструктуру органiзацiї. Процеси управлiння керують як основними так i 

забезпечуючими бiзнес-процесами i виступають центрами витрат пiдприємства. 

I бiзнес-процеси розвитку забезпечують стратегiчний розвиток. Тобто при такiй 

класифiкацiї бiзнес-процесiв пiдприємства можна сформувати унiверсальну 

модель бiзнес-процесiв, де чiтко будуть визначенi взаємозв’язки та вплив 

рiзних груп бiзнес-процесiв на кiнцевий результат дiяльностi пiдприємства – 

прибуток. 

Моделювання бiзнес-процесiв прийшло в управлiнську практику 

одночасно з появою програмних продуктiв, цiллю яких є комплексна 

автоматизацiя системи управлiння пiдприємства. 

Воно дає можливiсть проаналiзувати не лише дiяльнiсть пiдприємства 

вцiлому, але i взаємовiдносини з зовнiшнiми органiзацiями та постачальниками, 

а також провести аналiз та дати вартiсну оцiнку як кожного бiзнес-процесу 

окремо так i системи бiзнес-процесiв. 

Головна мета сучасних пiдприємств є постiйне вдосконалення їх 

дiяльностi. Це в свою чергу вимагає розробки новiтнiх технологiй та методiв 

управлiння бiзнесом, повищення якостi кiнечних результатiв дiяльностi 

пiдприємства i звичайно запровадження нових, бiльш результативних методiв 

управлiння та органiзацiї дiяльностi пiдприємства. 

При готовiй моделi пiдприємства, всiх його бiзнес-процесiв, що спрямованi 

на досягнення конкретних цiлей, є можливiсть для проведення удосконалення 

дiяльностi пiдприємства.  

Аналiзування пiдприємства як моделi це досить гарний метод для того, 

щоб отримати висновок про потреби та можливостi досягнення поставлених 

цiлей. Моделювання бiзнес-процесiв вiдкривають додатковi можливостi для 

проведення функцiонально-вартiсного аналiзу пiдприємства. 
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Функцiонально-вартiсний аналiз дає можливiсть вирiшити такi питання як: 

 оцiнка дiйсної вартостi продукту чи послуги, що виготовляється 

пiдприємством; 

 оцiнка вартостi пiдтримки споживачiв; 

 iдентифiкацiя, найбiльш важливих робiт (функцiй), тi що мають 

найбiльшу вартiсть повиннi бути удосконаленнi в першу чергу. 

На сьогоднiшнi день на ринку комп’ютерних технологiй представленi 

декiлька спецiалiзованих програм, якi допомогають при проведеннi аналiзу 

пiдприємства та побудовi бiзнес-моделi. Вибiр методологiї та iнструментiв 

моделювання бiзнес-процесiв не мають ключового значення. Iснують 

стандартизованi, випробуванi часом методи та iнструменти, за допомогою яких 

можна провезти дiагностику пiдприємства та побудувати його модель. Головна 

їх перевага – простота та доступнiсть в управлiннi.  

Найбiльш поширеним методом є метод з використанням штучного 

iнтелекту в системi «Deductor studio». 

Deductor - це програмна платформа просунутої аналiтики, що дозволяє 

створювати закiнченi прикладнi аналiтичнi рiшення для бiзнесу. Продукт 

знятий з продажу. [3, с.254-255]. 

Аналiтичне програмне забезпечення Deductor (рус. Дедактор) вiд компанiї 

Loginom company (ранiше BaseGroup Labs) призначене для акумуляцiї 

iнформацiї з рiзних джерел структурованих даних i подальшої поглибленої 

аналiтики отриманої бiзнес-iнформацiї з можливiстю вiзуалiацii i створення 

необхiдних звiтiв. Програмний продукт Дедактор ефективний при використаннi 

професiйними аналiтиками i провiдними фахiвцями середнiх i великих 

органiзацiй, в роботi професiйних агентств i незалежних фахiвцiв, а також в 

роботi унiверситетських дослiдникiв i вчених НДI (НДО). 

Аналiтична програмна система Deductor надає наступнi ключовi 

можливостi: 

1. Пiдключення даних. Система реалiзує захоплення даних, їх комбiнування 

i дослiдження на льоту. До системи можна пiдключати рiзноманiтнi сховища i 
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бази даних, облiковi системи (1C: Пiдприємство, СУБД, ERP, CRM), веб-

сервiси, файли, офiснi додатки. Все видобувнi данi консолiдуються у власному 

сховищi даних. 

2. Полiпшення даних. Програмний продукт дозволяє контролювати i 

покращувати якiсть даних, застосовуючи контролери i автоматично 

пропонуючи виправляти виявленi проблеми, усувати дублiкати даних, виявляти 

i виправляти помилки. 

3. Поглиблена аналiтика. Програма мiстить широкий набiр аналiтичного 

iнструментарiю вiд простих формул до методiв iнтелектуального аналiзу даних. 

Серед методiв важливо вiдзначити пошук закономiрностей i виявлення 

закономiрностей, машинне навчання, аналiз часових рядiв i iншi методи 

математичної статистики. В системi широко використовуються вiзуалiзатори 

даних, що полегшують iнтерпретацiю i пiдвищують довiру до результатiв. 

Аналiтика без програмування. Система дозволяє складати аналiтичну логiку без 

написання програмного коду (low-code), за допомогою спецiальних 

iнструментiв графiчного iнтерфейсу i майстрiв. 

Архiтектурно система Deductor складається з наступних пiдсистем: Studio, 

Viewer, Warehouse, Analytic Server, Integration Server. Кожна з пiдсистем 

виконує свою функцiю в оркестрi даного аналiтичного рiшення. 

Побудова аналiтичних рiшень є багатоетапним процесом, цiкавим 

насамперед тим, що на кожному з етапiв можна отримувати результати, 

цiннiсть яких збiльшується з ростом рiвня аналiтики. 

Етап 1. Первинний аналiз даних пiдприємства. Аудит якостi ведення даних 

в органiзацiї. Виявлення сильних i слабких мiсць у виробничому облiку. 

Ефективна угруповання товарних одиниць. 

Етап 2. Централiзоване зберiгання даних пiдприємства. Єдиний джерело 

аналiтичної iнформацiї. Швидка вибiрка вiдомостей в рiзних розрiзах. 

Можливiсть оперативного отримання зведених i детальних звiтiв. 
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Етап 3. Оперативне управлiння пiдприємством. АРМ користувачiв для 

перегляду аналiтичних звiтiв. Отримання зведених таблиць i дiаграм без 

технiчних фахiвцiв. Висока швидкiсть побудови звiтностi. 

Етап 4. Ефективне планування роботи пiдприємства. Системи 

монiторингу та прогнозування. Бюджетування i управлiння товарними 

запасами. Автоматизованi системи пiдтримки прийняття рiшень. [4, с.52-58] 

Таким чином, на основі наведеного вище можна зробити висновок, що для 

побудови моделi бiзнес-процесiв, яка б вiдповiдала вимогам українських 

пiдприємств необхiдними умовами є аналiз бiзнес-середовища i монiторинг 

його змiн, аналiз потреб споживачiв i монiторинг змiн у перевагах i поведiнцi 

споживачів. Всі ці фактори стали основними, стратегiчно важливими 

процесами компанiї, що визначають усю подальшу її дiяльнiсть щодо створення 

продукту, його виробництва, доведення до споживача й одержання прибутку.  
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 БАЗОЮ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті проведено дослідження ефективності формування та реалізації 

стратегії розвитку підприємства, що залежить від рівня забезпечення 

керівництва повною, оперативною, достовірною інформацією, яку забезпечує 

програми систем управління базами даних.  

Ключові слова: база даних, інформаційне забезпечення, продуктивність, 

показник ефективності, безпека. 

Менеджер зобов'язаний уміти зберігати й редагувати необхідну 

інформацію, надавати її у вигляді, зручному для проведення аналізу діяльності 

підприємства. Використання СУБД дозволяє створювати спеціальні проекти, за 

допомогою яких спрощується процес введення, корегування й аналізу баз 

даних, формується звітність, що необхідна при прийнятті управлінських 

рішень. 

Інформаційне забезпечення (ІЗ) автоматизованої інформаційної системи – 

це сукупність баз даних і файлів операційної системи, форматної та лексичної 

баз, а також мовних засобів, призначених для вводу, обробки, пошуку та 

представлення інформації у форматі, необхідному споживачу [1, с.51]. 

Основний принцип створення інформаційного забезпечення – рішення 

завдань інформаційних потреб користувача і (або) системи управління об’єктом 

(підприємством). 

При вирішенні цих задач здійснюється: 

 накопичення інформації; 

 обмін інформацією; 

 обробка інформації; 

 управління даними; 
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 формалізація даних і знань. 

Основні вимоги, що висуваються до інформаційного забезпечення: 

 наявність необхідної інформації для забезпечення як автоматизованих, 

так і ручних процесів проектування; 

 можливість зберігання та пошуку інформації; 

 достатній об’єм сховищ інформації (структура системи повинна 

допускати можливість нарощування обсягу пам’яті разом із ростом 

об’єму інформації, що підлягає зберіганню); 

 компактність інформації, що зберігається і мінімальне зношення носіїв 

інформації; 

 достатня швидкодія системи інформаційного забезпечення; 

 можливість швидкого внесення змін і коректування інформації, 

доведення цих змін до користувача. 

Інформаційне забезпечення визначає розміщення і форми організації 

інформації в системі, а також представляє собою сукупність методів і засобів 

побудови і реалізації інформаційної бази. 

Системи управління базами даних дозволяють поєднувати великі обсяги 

інформації і обробляти їх, сортувати, робити вибірки за визначеними 

критеріями тощо. 

Простота використання СУБД дозволяє створювати нові бази даних, не 

звертаючись до програмування, а користуючись тільки вбудованими 

функціями. СУБД забезпечують правильність, повноту і несуперечливість 

даних, а також зручний доступ до них. 

При виборі СУБД дуже важливо обрати ту базу даних, яка в найбільшій 

мірі відповідає вимогам до інформаційної системи. 

Системи управління базами даних призначені для централізованого 

керування базою даних в інтересах усіх працюючих у цій системі. 

За ступенем універсальності розрізняють два класи СУБД: 

-      системи загального призначення; 

-      спеціалізовані системи. 
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СУБД загального призначення не орієнтовані на певну предметну область 

чи на інформаційні потреби якої-небудь групи користувачів. Кожна система 

такого роду реалізується як програмний продукт, здатний функціонувати на 

деякій моделі ЕОМ у визначеній операційній системі і поставляється багатьом 

користувачам як комерційний виріб. Використання СУБД загального 

призначення як інструментального засобу для створення автоматизованих 

інформаційних систем, заснованих на технології баз даних, дозволяє істотно 

скоротити терміни розробки, заощаджувати трудові ресурси. 

Спеціалізовані СУБД створюються в виняткових ситуаціях при 

неможливості чи недоцільності використання СУБД загального призначення. 

Продуктивність СУБД оцінюється: 

-      часом виконання запитів; 

-      швидкістю пошуку інформації в неіндексованих полях; 

-      часом виконання операцій імпортування бази даних з інших 

форматів; 

-      швидкістю створення індексів і виконання таких масових операцій, 

як відновлення, вставка, вилучення даних; 

-      максимальним числом рівнобіжних звернень до даних у 

багатокористувацькому режимі; 

-      часом генерації звіту. 

На продуктивність СУБД впливають два фактори: 

-      СУБД, які стежать за дотриманням цілісності даних, несуть 

додаткове навантаження, що не випробують інші програми; 

-      продуктивність власних прикладних програм значною мірою 

залежить від правильного проектування і побудови бази даних. 

Деякі СУБД передбачають засоби забезпечення безпеки даних. Такі 

засоби забезпечують виконання наступних операцій: 

-      шифрування прикладних програм; 

-      шифрування даних; 

-      захист паролем; 
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-      обмеження рівня доступу (до бази даних, до таблиці, до словника, для 

користувача). 

СУБД Microsoft Access — це засіб управління базами даних і, як і інші 

програмні продукти цієї категорії, зберігає і обробляє дані, представляє 

інформацію в зручному для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі 

такі, як введення платіжних документів, карток обліку, складання розкладу 

тощо. Використовуючи Microsoft Access, можна створювати зручні вихідні 

форми, обробляти дані та складати різноманітні звіти. [2, с.28-30]. 

Microsoft Access має нові інструментальні засоби створення та тиражу-

вання баз даних, аналізу їх продуктивності, забезпечуючи одночасно досить 

простий інтерфейс. 

Microsoft Access дозволяє використовувати одночасно декілька таблиць в 

БД. Це полегшує процес структурування даних і виконання завдань. Програма 

забезпечує повне управління реляційними базами даних. Вона передбачає 

визначення первинних і зовнішніх ключів і повністю реалізує підтримку 

цілісності даних. Крім того, Microsoft Access має засоби для попередження 

введення некоректних даних. 

Складовими частинами бази даних в Microsoft Access є: 

Таблиця (Таблица) – об’єкт, у якому зберігаються дані про предмети 

реального світу. 

Запит (Запрос) – об’єкт, який вибирає дані з таблиці за певним критерієм 

(умовою). За допомогою запиту можна вибрати, змінити або згрупувати певні 

дані, що містяться в одній або декількох таблицях. Відповідь на запит також 

має вигляд таблиці і називається динамічним набором записів. Якщо 

користувач змінює дані динамічного набору, то це відразу ж позначається на 

вмісті таблиці. 

Форма (Форма) – об’єкт, призначений для введення, редагування та 

перегляду даних таблиці або запиту в певному форматі представлення. Так у 

формі можна визначити списки допустимих значень даних, виділити дані 

кольором або відобразити повідомлення про помилки при введенні невірних 
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даних. Нескладно організувати відображення результатів обчислень. Форму 

можна виводити як на екран, так і на принтер. Форма може містити дані з однієї 

або декількох взаємозв’язаних таблиць, а також не пов’язані з таблицями дані. 

Для опису форми використовується методика візуального програмування. 

Звіт (Отчѐт) – об’єкт, призначений для роздруку даних у визначеному 

користувачем вигляді. Звіт дозволяє згрупувати записи, підрахувати і вивести 

як проміжні, так і повні підсумкові значення. Звіт можна оформити, 

використовуючи різноманітні типи шрифтів Windows, а також прикрасити його 

малюнками і діаграмами. 

Макрос (Макрос) – набір з однієї або декількох макрокоманд, які 

виконуються як група без участі користувача. Як приклад, макрос може при 

завантаженні БД автоматично відкрити потрібні форми або при натисненні 

кнопки у формі виконати деяку типову дію (друк форми, відкриття іншої 

форми і т.п.). Макроси дозволяють автоматизувати часто виконувані операції і 

погоджувати роботу різних об’єктів практично без програмування в 

звичайному розумінні. Макрокоманди вибираються із списку стандартних 

макрокоманд таких, як «Відкрити об’єкт», «Закрити об’єкт» тощо. 

Модуль (Модуль) – набір процедур та функцій мовою програмування 

Visual Basic, які зберігаються як єдине ціле. Модулі, зазвичай, використовують 

для створення складних за структурою інформаційних систем[3, с.28]. 

У таблицю можна вводити будь-які дані, вказавши попередньо на етапі 

проектування таблиці їхній тип.  

На сьогоднішній день існує досить багато систем управління базами 

даних. Було розглянуто деякі з них. 

 PostgreSQL. Безкоштовна об'єктно-реляційна система управління базами 

даних. Вона є однією з найбільш просунутих СУБД, що в першу чергу 

орієнтується на повну відповідність стандартам та можливості розширення, 

тобто повністю намагається відповідати SQL–стандартам ANSI/ISO. З-поміж 

інших цю СУБД також виокремлює той факт, що вона має 

об’єктноорієнтований функціонал та підтримує відповідні концепти.  
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Система PostgreSQL заснована на ядрі, створеному безліччю розробників. 

У подібних випадках розумно зосередитися на оснащенні системи новими 

можливостями, але не займатися оптимальним їх втіленням, оскільки у випадку 

виникнення необхідності завжди можна буде повернутися до оптимізації 

відповідних ділянок коду. Також варто зазначити що ця система не достатньо 

оптимізована для вирішення повсякденних не дуже важких задач. Її 

використання більше передбачається у випадках, коли важливими виявляються 

підвищена надійність та підтримки об’єктних підходів до БД.  

У випадку, коли більш важливим є виконання простих операцій 

зчитування-запису, PostgreSQL показує не найкращі результати.  

Oracle Database або Oracle RDBMS. Об'єктно-реляційна система 

управління базами даних компанії Oracle Corporation. Ця СУБД забезпечує 25 

ефективне, надійне і безпечне управління даними таких критично важливих для 

бізнесу додатків, як онлайнові середовища, виконує масштабну обробку 

транзакцій (OLTP), сховища даних з високою інтенсивністю потоку запитів, а 

також ресурсоємні інтернет-додатки. Редакція Oracle Database Enterprise Edition 

надає інструментальні засоби і функції, що забезпечують відповідність вимогам 

сучасних корпоративних додатків в області доступності та масштабованості. 

 Ця редакція містить всі компоненти Oracle Database, а також допускає 

розширення за допомогою придбання додаткових модулів та програм.  

Система Oracle Database дозволяє звертатися до даних з будь-якого 

додатку, розробленого із застосуванням технологій Microsoft. NET, Visual 

Studio та веб-додатків. Основною умовою є лише наявність справних бібліотек, 

що дають змогу підключатися до серверу бази даних Oracle. Це комерційна 

СУБД, але є безкоштовна версія, яку можна без проблем скачати прямо з 

офіційного сайту компанії. Втім, варто зазначити, що безкоштовна версія має 

зменшений функціонал.  

Microsoft SQL Server. Система Microsoft SQL Server відштовхується від 

концепції платформи даних Майкрософт: вона спрощує управління будь-якими 

даними в будь-якому місці і в будь-який момент часу. Вона дозволяє зберігати 
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в базах даних інформацію, отриману з структурованих, напівструктурованих і 

неструктурованих джерел, таких як зображення та музика. У SQL Server є 

великий набір інтегрованих служб, які розширюють можливості використання 

даних: можна складати запити, виконувати пошук, проводити синхронізацію, 

робити звіти, аналізувати дані. Всі дані зберігаються на основних серверах, що 

входять до складу центру обробки даних. До них здійснюється доступ з 

настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв. Таким чином, можна повністю 

контролювати дані незалежно від того, де вони збережені. Система MS SQL 

Server дозволяє звертатися до даних з будь-якого додатку, розробленого із 

застосуванням технологій Microsoft. NET та Visual Studio, а також в межах 

сервісно-орієнтованої архітектури і бізнес-процесів – 26 через Microsoft BizTalk 

Server. SQL Server дозволяє створити надійну, продуктивну, інтелектуальну 

платформу, що відповідає всім вимогам по роботі з даними . Ця система є 

комерційною, тобто потребує значних витрат на встановлення та налагодження 

роботи.  

Система MySQL. Безкоштовна система управління базами даних. MySQL 

є власністю компанії Oracle Corporation, що отримала її разом з поглиненою Sun 

Microsystems, що здійснює розробку і підтримку програми. Розповсюджується 

під GNU General Public License або під власною комерційною ліцензією. Крім 

цього розробники створюють функціональність за замовленням ліцензійних 

користувачів. MySQL є рішенням для малих і середніх додатків. Входить до 

складу серверів WAMP, LAMP і в портативні збірки серверів Denver, XAMPP. 

Зазвичай MySQL використовується як сервер, до якого звертаються локальні 

або віддалені клієнти, проте в дистрибутив входить бібліотека внутрішнього 

сервера, що дозволяє включати MySQL в автономні програми [4, с.246-255]. 

 Основні характеристики деяких СУБД — лідерів на ринку програм, — 

призначених як для розробників інформаційних систем, так і для кінцевих 

користувачів. 

У розглянуту групу програмних продуктів входять: 

-      dBASE IV 2.0, компанії Borland International; 
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-      Microsoft Access ; 

-      Microsoft FoxPro 2.6 for DOS; 

-      Microsoft FoxPro 2.6 for Windows; 

-      Paradox for DOS 4.5; 

-      Paradox for Windows, версія 4.5 компанії Borland. 

На підставі аналізу можна зробити такі висновки, що майже всі серверні 

СУБД мають можливість: 

• реалізації на декількох платформах; 

• використання зручних адміністративних утиліт; 

• здійснення резервного копіювання даних; 

• підтримки декількох сценаріїв реплікацій; 

• підтримки паралельної обробки даних у багатопроцесорних системах; 

• підтримки OLAP і створення сховищ даних; 

• виконання розподілених запитів і транзакцій; 

• використання різних засобів проектування даних для створення своїх 

об'єктів; 

• підтримки засобів розробки й генераторів звітів як власного 

виробництва, так й інших 

виробників; 

• підтримки як мінімум публікації даних в Internet [5, с.156]. 

Як вже було зазначено раніше, СУБД, що обиралася, повинна 

задовольняти вимогам щодо простоти використання, безкоштовності та 

наявності достатньої кількості довідкового матеріалу. Тому, вибір було 

зроблено на користь MySQL. По-перше, дана СУБД є безкоштовним open-

source продуктом, тобто не викличе жодного фінансового навантаження при 

використанні. По-друге, супутній продукт MySQL Workbench дозволяє просто 

взаємодіяти зі встановленою БД, надаючи можливість через зручний інтерфейс 

користувача виконувати будь-які маніпуляції з даними. І нарешті, ця СУБД є 

однією з найбільш розповсюджених, займаючи друге місце за популярністю у 

світі, поступаючись лише корпоративній СУБД від Oracle . 
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Саме тому в мережі наявна велика кількість матеріалів, як довідкових, 

включно з офіційним сайтом, так і навчальних, де розглядається широкий 

спектр проблем та шляхи їх вирішення. 
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Одним з ефективним інструментом удосконалення фінансового 

менеджменту та підвищення адаптивності суб’єктів господарювання до 

невизначених і мінливих умов зовнішнього середовища є фінансове 

прогнозування. Його застосування дає змогу передбачити майбутні тенденції та 

наслідки прийняття управлінських рішень, оцінити і попередити вплив 

фінансових ризиків, а також обрати найоптимальніші сценарії розвитку 

господарських систем.  

Попри переваги та можливості фінансового прогнозування для 

стимулювання розвитку реального сектору економіки його роль залишається 

недооціненою як суб’єктами ринку, так і органами державної влади. Тоді як 

застосування методів фінансового прогнозування дає змогу учасникам процесу 

розвитку економіки отримувати опрацьовані, систематизовані й актуальні дані 

про оточуючі їх макрофінансове, економічне та політичне середовище, 

підвищити обґрунтованість своїх рішень в сфері виробничої, фінансової, 

інвестиційної та інноваційної діяльності [1]. 

Актуальність обраної теми полягає у тому, що прогнозування показників 

фінансового стану та змін у фінансового-господарській діяльності підприємства 

дає змогу визначити на короткострокову та довгострокову перспективу потреб 

підприємства у фінансових ресурсах, виважено будувати відносини з 

контрагентами, у тому числі з покупцями, постачальниками, а також фінансово-

кредитними установами і державою, обґрунтовано прийняти управлінські 

рішення та реалізовувати довгострокові проекти, зокрема інвестиційні. 

Метою статті – є дослідження впровадження автоматизованих 

інформаційних технологій у процес прогнозування показників фінансового 

стану підприємства. 

Проблеми аналізу та прогнозу фінансового стану підприємства за 

допомогою відповідних показників, є актуального задачею, оскільки, з одного 

боку, він є результатом діяльності підприємства, а з іншого – визначає 

передумови розвитку підприємства. Якісний прогноз дає можливість розробити 

обґрунтовані стратегічні плани господарської діяльності підприємства. 
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Фінансовий аналіз є наукою, що досить динамічно розвивається. Ведуть 

дослідження в області більш широкого застосування математичних методів. 

Електронно-обчислювальна машина, що дозволяють оптимізувати управлінські 

рішення. Йде процес упровадження теоретичних досягнень вітчизняної і 

закордонної науки в практику. Фінансовий аналіз господарської діяльності 

поступово займає одне з головних місць в системі управління. 

Удосконалювання економічного механізму через функціонування ринку, 

конкуренція підприємств і форм власності сприяють підвищенню 

зацікавленості в цій науці. 

Цінність фінансового аналізу та прогнозування зростає пропорційно ціні 

помилка у фінансовому менеджменті підприємств в случай них умовах 

господарювання, аналіз фінансового стану підприємства та оцінювання 

прогнозної пропозиції є одним з найважливіших для розуміння вихідної точки 

змін та прорахунку можливих варіантів дій, спрямованих на покращення 

ефективності функціонування підприємств.  

Також важливим завданням фінансового прогнозування є визначення 

потенціалу суб’єкта господарювання чи економічної системи, дослідження 

можливих загроз подальшій діяльності, що дає змогу стимулювати ефективне 

використання наявних можливостей і підготуватись до ймовірних загроз.  

Володіючи інформацією щодо поточних тенденцій, ймовірного обсягу 

фінансових ресурсів, розуміючи можливі ризики та загрози, а також оцінюючи 

їхній масштаб, можна виокремити альтернативні варіанти розвитку окремого 

суб’єкта господарювання, вибрати оптимальний серед них. Формування набору 

сценаріїв розвитку допомагає контролювати перебіг економічних тенденцій і 

маневрувати між найоптимальнішими напрямами розвитку досліджуваного 

суб’єкта господарювання чи економічної системи в цілому.  
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Рисунок 1 – Алгоритм вирішення проблеми вибору інформаційних 

технологій управління на підприємствах [1] 

 

Надзвичайно складно збалансувати економічну систему з врахуванням 

потреби у максимально ефективних співвідношеннях і взаємодії реального та 

фінансового секторів, особливо в умовах значного рівня мінливості 

економічних процесів, проте саме механізми фінансового прогнозування є 

об’єднувальною ланкою, яка дає змогу системі управління адаптувати потреби 

та можливості реального сектору економіки до багатоваріантного економічного 

середовища.  

Серед інших складових, функції фінансового прогнозування виражають 

його прикладну значущість, що дає підстави оцінити напрям і можливості 

практичного застосування фінансового прогнозування, а також зосередити 

увагу на потрібних у конкретному дослідженні перевагах. Первинними 

функціями фінансового прогнозування варто вважати ті, які безпосередньо 

пов’язані з формуванням фінансових прогнозів. У процесі фінансового 

прогнозування для забезпечення потреб дослідження відбувається накопичення 

необхідної та доступної інформації. 
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Сформована  інформаційна база є основою для усіх подальших 

розрахунків і виконаних прогнозів. Тому формування цілісного інформаційного 

комплексу, відповідно до потреб фінансового прогнозування, надзвичайно 

важлива первинна функція фінансового прогнозування. 

Надзвичайно важливою є роль функцій фінансового прогнозування, які 

пов’язані з прогнозуванням виникнення та припинення економічних тенденцій. 

За допомогою цієї функції суб’єкти економічної діяльності можуть підвищити 

власну здатність до адаптації. Аналогічно позитивний вплив на якість 

прийнятих управлінських рішень формується завдяки прогнозуванню 

показників економічних явищ і процесів на певний момент майбутнього часу, 

що допомагає контролювати результати управлінських рішень, сприяє розвитку 

суб’єктів економічних процесів. Поряд із первинними, фінансове 

прогнозування виконує вторинні функції, які також визначають якість 

прийнятих управлінських рішень, зокрема функції оцінки ризиків економічної 

діяльності дають змогу з’ясувати можливі загрози діяльності економічних 

суб’єктів і підготуватись до них. Ця функція займає важливе місце серед тих, 

які економічному суб’єкту з допомогою фінансового прогнозування 

допомагають підвищити власну фінансову стабільність. Прогнозування ризиків 

– невід’ємна передумова ефективної адаптації суб’єктів економічної діяльності 

до мінливого економічного середовища та чинник їхнього розвитку.  

Функції фінансового прогнозування, які пов’язані з обґрунтуванням 

управлінських дій, рішень, та оптимізація використання наявних можливостей є 

основою ефективного управлінського впливу на розвиток суб’єктів економічної 

діяльності. У поєднанні з функціями обґрунтування надзвичайно важливу роль 

відіграють результативні функції, які дають змогу 19 оцінити можливі наслідки 

управлінського впливу, бо слугують чинниками прийняття оптимальних 

управлінських рішень. Використання фінансового прогнозування покращує 

розуміння найсприятливіших напрямів використання наявних ресурсів і 

спрямовує власну діяльність у найперспективніші напрями.  
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Загалом, кожний випадок фінансового прогнозування пов’язаний з 

використанням декількох функцій, поєднання яких є передумовою 

комплексного дослідження  варіантів майбутнього та визначення перспектив 

розвитку фінансів суб’єкта економічної діяльності.  

Функції фінансового прогнозування – це своєрідний алгоритм дій для 

досягнення певних результатів, які визначають з огляду на основні завдання, 

які постають перед суб’єктами управління, у зв’язку з потребою вирішити різні 

проблеми фінансово-економічної діяльності.  

Відокремлені від особи, яка складає прогноз. Під час розробки прогнозу 

домінують інтуїція, досвід, творчість і уява. Опитувані, даючи оцінки, можуть 

обґрунтовувати свої думки, спираючись на інтуїцію або причинно-наслідкові 

зв'язки, дані статистики і розрахунків. Цей метод застосовують для 

прогнозування розвитку об'єктів, які не піддаються формалізації. 

Охарактеризуємо найпопулярніші та функціонально повні програмні 

продукти з наявними засобами  статистичного аналізу даних. 

MS Excel (MicroSoft Corp.). Найбільш поширений додаток з пакету 

офісних програм MS Office [2]. Причини - наявність російськомовної версії та 

тісна інтеграцією з MS Word і PowerPoint. Проте, MS Excel - це електронна 

таблиця з досить потужними математичними можливостями, де деякі 

статистичні функції є просто додатковими вбудованими формулами. 

Розрахунки зроблені при її допомозі не визнаються авторитетними науковими 

журналами. Також у MS Excel неможливо побудувати якісні наукові графіки. 

Безумовно, MS Excel добре підходить для накопичення даних, проміжного 

перетворення, попередніх статистичних обчислень, для побудови деяких видів 

діаграм. Проте остаточний статистичний аналіз необхідно робити в програмах, 

які спеціально створені для цих цілей. Існують макроси-доповнення для MS 

Excel, що включають додаткові статистичні функції, які в основних випадках є 

достатніми для звичайного застосування. Пробну версію макросів можна узяти 

на сайті виробника. 
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Minitab (Minitab, Inc) [3].  Функціїї пакету: управління даними і файлами; 

електронні таблиці для поліпшення аналізу даних; регресійний аналіз - проста 

регресія, регресія часових рядів; потужність і розмір вибірки; таблиці і 

діаграми; багатовимірний аналіз, а саме - факторний аналіз, кластерний аналіз, 

аналіз відповідностей тощо; непараметричний аналіз - різноманітні тести, 

включаючи вокальний тест, критерій серій, тест Фридмана тощо; часовий ряд і 

прогнозування - інструмент, який допомагає виявити тенденції в даних, а також 

прогнозування майбутніх значень, діаграми часових рядів, експоненціальне 

згладжування, аналіз тенденцій; статистичне управління процесами; системний 

аналіз вимірів; дисперсійний аналіз - визначення відмінностей між точками 

даних. 

Maple  (Waterloo Maple, Inc.) [4]. Комерційна система комп'ютерної 

алгебри. Містить понад 5000 функцій для більшості розділів сучасної 

математики, моделювання та інтерактивної візуалізації, підтримує мову 

програмування Maple, дозволяє комбінувати алгоритми, результати 

обчислення, математичні формули, текст, графіку, діаграми та анімацію зі 

звуком в електронному документі. Можливості пакета: символьні обчислення і 

чисельні методи; математичні функції та методи; розв'язування рівнянь; 

диференціальні рівняння; лінійна алгебра; оптимізація; програмування; операції 

з розмірностями та одиницями вимірювання величин; редактор математичних 

формул; візуалізація, графіки, інтерактивні меню та асистенти; шаблони-

приклади для стандартних проблем; елементи для розробки графічних 

інтерфейсів; доступ до MapleCloud-сховища для обміну документами між 

користувачами та колегами; понад 30 палітр відсортованих для створення та 

редагування математичних виразів; розпізнавання рукописних формул; 

інструментарій для фінансового моделювання; статистичне моделювання; 

фізичні моделі; високопродуктивні обчислення; автоматичне 

розпаралелювання; багатонитеве програмування; обчислення в Ґрід-мережах; 

підтримка CUDA; інтерфейс для Matlab; експорт в інші мови програмування; 

системи доступу до баз даних; інтерфейс до математичної бібліотеки NAG. 
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Використаємо Microsoft Excel тому що він найпростійший та вже є на ТОВ 

"ТРК "ЕВЕРЕСТ".  

За допомогою програмних засобів Microsoft Excel створимо прогноз на 

2021-2022 роки на основі показників балансу ТОВ "ТРК "ЕВЕРЕСТ". 

 

Рисунок 2 – Показники 

 

Побудуємо лінію тренда на основі показників.  

 

Рисунок 3 – Логарифмічна лінія тренду для показника основні засоби 

Як бачимо на графіку лінія тренду  близько до одиниці прогноз 

позитивний. 

У 2021-2022 основні засоби за прогнозом лінії тренду будуть 

збільшуватись. 

Побудуємо для нематеріальних активів. 
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Рисунок 3 – Логарифмічна лінія тренду для показника нематеріальні 

активи 

На другому графіку також бачимо позитивний результат. 

Отже, результати прогнозування свідчать, про позитивну економічну 

динаміку і вона буде зберігатися. 

Важливість автоматизації проведення аналізу та прогнозування фінансових 

результатів підприємства пояснюється стрімкою трансформацією бізнесу, яка 

має на увазі використання інформаційних технологій для оптимізації бізнес-

процесів, підвищення ефективності діяльності підприємства для прийняття 

правильних управлінських рішень. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД АРХІТЕКТУР СУЧАСНИХ 

 ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

У статті розглянуто локальні мережі на основі автоматизованих систем; 

проаналізовано типи топологій; описано можливості кожного типу топологій 

з використанням засобів автоматизації. Виявлено переваги та недоліки 

існуючих автоматизованих систем на основі певних локальних топологій. 

Ключові слова: автоматизація, аналіз, локальна система, топологія 

Топологія мережі визначає не тільки фізичне розташування комп’ютерів, 

але, що набагато важливіше, характер зв’язків між ними, особливості 

поширення сигналів по мережі. Саме характер зв’язків визначає ступінь 

відмовостійкості мережі, необхідну складність мережної апаратури, найбільш 

оптимальний метод керування обміном, можливі типи середовищ передачі 

(каналів зв’язку), припустимий розмір мережі (довжина ліній зв’язку й 

кількість абонентів), необхідність електричного узгодження й багато чого 

іншого. 

Коли в літературі згадується про топологію мережі, то можуть мати на 

увазі чотири зовсім різних поняття, що ставляться до різних рівнів мережної 

архітектури [1, 2]: 

1. Фізична топологія (тобто схема розташування комп’ютерів і прокладки 

кабелів). У цьому змісті, наприклад, пасивна зірка нічим не відрізняється від 

активної зірки, тому її нерідко називають просто «зіркою». 

2. Логічна топологія (тобто структура зв’язків, характер поширення 

сигналів по мережі). Це, напевно, найбільш правильне визначення топології. 

3. Топологія керування обміном (тобто принцип і послідовність передачі 

права на захват мережі між окремими комп’ютерами). 
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4. Інформаційна топологія (тобто напрямок потоків інформації, переданої 

по мережі). 

Незважаючи на безліч прийомів та інструментів виявлення та усунення 

неполадок в корпоративних мережах, "грунт під ногами" мережевих 

адміністраторів все ще залишається досить хитким. Корпоративні мережі все 

частіше включають волоконно-оптичні та бездротові компоненти, наявність 

яких робить безглуздим застосування традиційних технологій і інструментів, 

призначених для звичайних мідних кабелів. На додачу до цього при 

швидкостях понад 100 Мбіт/с традиційні підходи до діагностики часто 

перестають працювати, навіть якщо середовищем передачі є звичайний мідний 

кабель. Однак, можливо, найбільш серйозною зміною в корпоративних 

мережевих технологіях, з яким довелося зіткнутися адміністраторам, став 

неминучий перехід від мереж Ethernet з роздільним середовищем передачі до 

комутованих каналів, в яких комутованими сегментами здебільшого 

виступають окремі сервери або робочі станції. 

У міру здійснення технологічних перетворень деякі старі проблеми 

вирішилися самі собою. Коаксіальний кабель, в якому виявити електротехнічні 

несправності завжди було важче, ніж у випадку крученої пари, стає рідкістю в 

корпоративних середовищах. Мережі Token Ring, головною проблемою яких 

була їх несхожість з Ethernet (а зовсім не слабкість в технічному відношенні), 

поступово замінюються комутованими мережами Ethernet. Породжуючі 

численні повідомлення про помилки протоколів мережевого рівня протоколи, 

такі, як SNA, DECnet і AppleTalk, заміщуються протоколом IP. 

Сьогодні в світі нараховується десятки тисяч різних локальних  

обчислювальних мереж, які можна класифікувати за різними ознаками. 

Усталеної класифікації локальних мереж поки що не існує, але для них можна 

виявити певні класифікаційні ознаки за [3, 4]: 

1. призначенням; 

2. типом використовуваних ПК; 

3. організацією управління; 
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4. організацією передачі інформації; 

5. топологією; 

6. методами теледоступу; 

7. фізичними носіями сигналів; 

8. управлінню доступом до фізичного середовища передачі і т.д. 

Є декілька видів топологій. Розглянемо самі аткуальні типи та підберемо 

оптимальний тип для побудови локальної мережі. 

У топології шини  комп'ютери з'єднуються один з одним коаксіальним 

кабелем за схемою «монтажного АБО». Інформація, що передається від одного 

комп’ютера по мережі іншому, розповсюджується, як правило, в обидві 

сторони. Основними перевагами такої схеми є дешевизна й простота розводки 

кабелю приміщеннями, можливість майже миттєвого широкомовного звертання 

до всіх станцій мережі. Головний недолік спільної шини полягає в її низькій 

надійності: будь-який дефект кабелю чи якого-небудь із численних роз'ємів 

повністю паралізує всю мережу. Іншим недоліком спільної шини є її невисока 

продуктивність, так як при такому способі з’єднання в кожний момент часу 

тільки один комп’ютер може передавати дані в мережу. Тому пропускна 

здатність каналу зв’язку завжди поділяється тут між усіма станціями мережі. 

В мережах із кільцевою конфігурацією дані передаються по кільцю від 

одного комп’ютера до іншого, як правило, в одному напрямку. Це мережева 

топологія, в якій кожна станція має точно два зв’язки з іншими станціями. 

Якщо комп’ютер розпізнає дані як «свої», то він копіює їх у свій внутрішній 

буфер. Оскільки у випадку виходу з ладу мережевого адаптера будь-якої станції 

переривається канал зв’язку між іншими станціями мережі, даний вид топології 

використовується як логічна топологія [1-3]. 

У топології «Зірка» окремі периферійні мережеві пристрої можуть 

передавати до або приймати від тільки одного іншого мережевого пристрою в 

напрямку до центрального мережевого пристрою. Окремі мережеві пристрої 

можуть бути ізольовані від мережі внаслідок ліквідації одного зв’язку (гілки), 

наприклад, внаслідок аварії на лінії. Переваги та недоліки топології зірка подані 

у табл.1. 
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Таблиця 1 – Переваги та недоліки топології «Зірка» 

Переваги Недоліки 

Просте підключення нових пристроїв. Відмова повторювача (хаба) негативно 

впливає на роботу всієї мережі. 

Централізоване управління. Потрібно багато кабелю. 

Стійкість до несправностей окремих 

пристроїв в мережі. 

 

Топологія сітки утворюється із топології повного з’єднання шляхом 

видалення деяких можливих зв’язків. Це мережева топологія, в якій існують 

щонайменше два комп’ютери з двома або більше шляхами між ними [1-3]. 

Змішана (гібридна) топологія є поєднанням двох або більшої кількості 

мережевих топологій. Можна навести приклади, коли дві об’єднані основні 

мережеві топології не змінюють характеру топології мережі і тому не 

створюють гібридної мережі. Наприклад, сполучення мереж із топологією 

дерева дає мережу з такою ж топологією. Тому гібридна топологія мережі 

виникає тільки тоді, коли сполучені дві мережі з основними топологіями дають 

у результаті мережу, топологія якої не відповідає жодному з означень основних 

топологій. Наприклад, дві мережі із зірковою топологією при об’єднанні 

утворюють мережу з гібридною топологією. Гібридна топологія мережі 

виникає також при сполученні мереж із різними видами топологій [1-3]. 

Топологія подвійного кільця відрізняється вбудованою надлишковістю, 

яка забезпечує захист від системних відмов: основне кільце служить для 

передавання даних, а допоміжне кільце — для передавання управляючих 

сигналів. Існує можливість передавання даних по обох кільцях у протилежних 

напрямках у випадку відсутності обривів кабелю. Якщо ж трапляється обрив 

кабелю або одна зі станцій виходить із ладу, основне кільце об’єднується з 

допоміжним, знову утворюючи єдине кільце. Цей режим роботи мережі 

називається завертанням кілець [1-3]. 

Лінійна (ланцюгова) топологія передбачає, що кожний комп’ютер 

з’єднаний із попереднім та наступним відносно себе. Утворюється із кільцевої 

при видаленні однієї гілки. Часом трактується як ідентична до шини [1-3]. 
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Повнозв’язна топологія містить n*(n-1)/2 каналів зв'язку, де n – кількість 

вузлів. Мережі з повнозв’язною топологією відрізняються високою надійністю, 

оперативністю і можливістю прихованої передачі. Однак їх створення потребує 

великих вкладень. Ця топологія властива системам зв’язку на геостаціонарних 

орбітах. 

Також  мережі  розділяють  на  однорангові  та  з  системою клієнт-сервер 

[1-3]. У одноранговій мережі всі комп’ютери рівноправні: немає ієрархії серед 

комп’ютерів і немає виділеного (англ. dedicated) сервера. Звичайно, кожен 

комп’ютер функціонує і як клієнт, і як сервер – інакше кажучи, немає окремого 

ком’ютера, відповідального за всю мережу. Користувачі самі вирішують, які 

дані на своєму комп’ютері зробити доступними по мережі. Однорангові мережі 

найчастіше об’єднують не більше 10 комп’ютерів. Звідси їх інша назва – робоча 

група (англ. workgroup), тобто невеликий колектив користувачів. Однорангові 

мережі відносно прості. Оскільки кожен комп’ютер є одночасно і клієнтом і 

сервером, немає необхідності встановлювати центральний сервер або інші 

компоненти, обов’язкові для складних мереж. Цим звичайно і пояснюється 

менша вартість однорангових мереж в порівнянні з вартістю мереж на основі 

сервера. 

У одноранговій мережі вимоги до продуктивності і захищеності 

мережевого програмного забезпечення, як правило, нижчі, ніж ті ж вимоги до 

програмного забезпечення виділених серверів. 

Для однорангових мереж характерний ряд стандартних рішень [1-4]: 

 комп’ютери розташовані на робочих столах користувачів; 

 користувачі самі виступають в ролі адміністраторів і забезпечують захист 

інформації; 

 об’єднання комп’ютерів вимагає нескладної в монтажі кабельної системи. 

Однорангова мережа цілком підходить там, де: 

 кількість користувачів не перевищує 100 чоловік; 

 користувачі розташовані компактно; 

 питання захисту даних не критичні. 
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У типовій одноранговій мережі системний адміністратор, контролюючий 

всю мережу, не призначається. Кожен користувач сам адмініструє свій 

комп’ютер. 

Захистити мережу – означає встановити пароль на використання 

мережевого ресурсу, наприклад каталога. Централізовано управляти захистом в 

одноранговій мережі дуже складно, оскільки кожен користувач реалізує її 

самостійно, та і «загальні» ресурси можуть знаходитися на всіх комп’ютерах, а 

не тільки на центральному сервері. Така ситуація представляє серйозну загрозу 

для всієї мережі, крім того, деякі користувачі взагалі можуть не встановити 

захист. Якщо конфіденційність інформації має для принципове значення, краще 

обрати мережу на основі сервера. 

Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів програмного 

забезпечення та є домінуючою концепцією у створенні розподілених мережних 

застосунків і передбачає взаємодію та обмін даними між ними. Вона передбачає 

такі основні компоненти [1-3]: 

 набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, які 

звертаються до них; 

 набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами; 

 мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. 

Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують 

паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив’язки клієнтів до 

серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно обробляє 

запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звертатися то до одного 

сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, але можуть 

не мати жодного уявлення про існування інших клієнтів. 

Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все розподілом 

обов’язків між клієнтом та сервером. Логічно можна відокремити три рівні 

операцій [1-4]: 
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 рівень представлення даних, який по суті являє собою інтерфейс 

користувача і відповідає за представлення даних користувачеві і введення від 

нього керуючих команд; 

 прикладний рівень, який реалізує основну логіку застосунку і на якому 

здійснюється необхідна обробка інформації; 

 рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних та доступ до 

них. 

Дворівнева клієнт-серверна архітектура передбачає взаємодію двох 

програмних модулів – клієнтського та серверного. В залежності від того, як між 

ними розподіляються наведені вище функції, розрізняють [1-3]: 

 модель тонкого клієнта, в рамках якої вся логіка застосунку та управління 

даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує тільки функції 

рівня представлення; 

 модель товстого клієнта, в якій сервер тільки керує даними, а обробка 

інформації та інтерфейс користувача зосереджені на стороні клієнта. Товстими 

клієнтами часто також називають пристрої з обмеженою потужністю: 

кишенькові комп’ютери, мобільні телефони та ін. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу основних топологій 

локальних мереж та їх архітектур можна відмітити, що для потреб підприємств 

малого та середнього бізнесу доречно використовувати локальну мережу типу 

«універсальний сервер», що дозволить реалізувати функціх прийому та 

передачі даних, надавати доступ до загальних документів, файлів та програм 

тощо. 
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 У статті проведено дослідження сутності аналітичних процедур в 

аудиті основних засобів підприємства. Вивчено види аналітичних процедур та 

розгляд їх результатів відповідно до МСА 520 «Аналітичні процедури». 

Досліджено значення аналітичних процедур та етапи організації їх проведення 

під час аудиту фінансової звітності.  

Ключові слова:  основні засоби, аудиторські докази, аудиторські 

процедури, аналітичні процедури, ефективність використання основних 

засобів. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Відповідно до вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» метою аудиту фінансової 

звітності є висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх 

суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або 

іншим вимогам [1]. 

Відтак метою аудиту основних засобів підприємства є висловлення 

незалежної думки аудитора про достовірність інформації, відображеної у 

фінансовій звітності щодо їх наявності, руху та ефективності використання.  
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Аудиторська оцінка ефективності використання та обліку основних засобів 

передбачає застосування аудитором аналітичних процедур, особливості 

використання яких регламентовані Міжнародним стандартом аудиту 520 

«Аналітичні процедури» (далі - МСА) [2]. 

Аналітичні процедури являють собою оцінку фінансової інформації через 

аналіз правдоподібних взаємозв’язків між фінансовими та нефінансовими 

даними. Аналітичні процедури також включають усі необхідні дослідження 

ідентифікованих коливань чи взаємозв’язків, що суперечать іншій доречній 

інформації або значно відрізняються від очікуваних показників.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття сутності 

аналітичних процедур, їх видів, порядку застосування та значення в аудиті 

основних засобів підприємства. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням сутності 

аудиторських процедур та особливостей організаційно-методичного 

забезпечення аудиту основних засобів займалися такі вчені, як О. Бойко, 

Л. Губар [3], В. Бондарчук [4], Т. Меліхова, О. Буркова [5], О. Подолянчук [6], 

О. Редько, К. Редько [7], В. Томчук, Є. Лесік [8], О. Томчук [9], В. Фабіянська 

[9, 10]. 

О.А. Подолянчук вважає, що процедури аудиту – це методичні дії 

аудитора, спрямовані на отримання доказів щодо об’єктів аудиту [6]. 

О.Ю. Редько, К.О. Редько стверджують, що вибір процедури аудиту 

залежить як від компетенції та досвіду самого аудитора, так і від мети й 

обставин замовлення на аудиторські послуги [7].  

В.В. Томчук, Є.С. Лесік зазначають, що комплексне поєднання ефективної 

організації бухгалтерського обліку основних засобів, досконалої програми 

аудиту, достатнього професіоналізму та компетентності аудитора, високого 

рівня знань та використання міжнародних стандартів аудиту, інших 

нормативних документів має забезпечити досягнення цілей обліку та 

формування обґрунтованого та виваженого аудиторського висновку [8]. 

Т. Меліховою, О. Бурковою у статті розроблено програму аудиту 
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ефективності основних засобів та робочі документи аудитора, які, на відміну 

від традиційного аудиту з метою перевірки законності та правильності ведення 

бухгалтерського обліку та відображення інформації про основні засоби у 

фінансовій звітності, додатково містять наступні етапи: аудит повноти 

забезпеченості, аудит якісно-технічного стану та аудит ефективності 

використання основних засобів [5]. 

Проте, незважаючи на вагомі напрацювання вчених щодо організаційно-

методичного забезпечення аудиту основних засобів, актуальними залишаються 

питання особливостей застосування аналітичних процедур під час перевірки 

стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільша частина роботи 

аудитора при формуванні думки аудитора щодо достовірності інформації, 

відображеної у фінансовій звітності щодо основних засобів полягає в отриманні 

й оцінці аудиторських доказів, які представляють собою інформацію, яку 

використовує аудитор під час формування висновків, на яких ґрунтується його 

думка.  

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг 2016-2017 рр. передбачають чіткий перелік 

аудиторських процедур для отримання доказів при формуванні висновків 

аудитора. Відповідно до Міжнародного стандарту аудит 500 «Аудиторські 

докази», аудиторські процедури, спрямовані на отримання аудиторських 

доказів, включають такі: інспектування; спостереження; зовнішнє 

підтвердження; повторне обчислення;  повторне виконання; аналітичні 

процедури; запит [2]. 

Усі зазначені процедури часто комбінуються між собою. Однак 

незважаючи на те, що запит може надавати важливі аудиторські докази і навіть 

доказ викривлення, використання лише запиту, як правило, не дає змоги 

отримати достатні аудиторські докази ні щодо відсутності суттєвого 

викривлення на рівні тверджень, ні стосовно операційної ефективності заходів 

контролю. 

Розглянемо у таблиці 1 визначення аудиторських процедур, які надають 

Міжнародні стандарти аудиту. 



180 

В процесі проведення аудиторської оцінки ефективності використання та 

обліку основних засобів аудитор застосовує усі зазначені вище процедури для 

отримання прийнятних аудиторських доказів на основі власного професійного 

судження, особливу увагу приділяючи аналітичним процедурам. 

Таблиця 1 – Сутність аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази» 

№ 

з/п 
Процедура Визначення 

1 

Інспектування (як 

аудиторська 

процедура) (Inspection 

(as an audit procedure)) 

перевірка записів або документів (внутрішніх чи 

зовнішніх) у паперовій, електронній формах або на інших 

носіях чи фізична перевірка активів 

2 
Спостереження 

(Observation) 

передбачає нагляд за процесом або процедурою, яку 

виконують інші особи (наприклад, спостереження аудитора 

за здійсненням інвентаризації персоналом суб’єкта 

господарювання або за виконанням заходів контролю) 

3 
Зовнішнє 

підтвердження 

(External confirmation) 

аудиторські докази, отримані як пряма письмова відповідь 

аудитору від третьої сторони (сторони, яка підтверджує) у 

паперовій формі або на електронних чи інших носіях 

інформації 

4 
Повторне обчислення 

(Recalculation) 

процедура, яка передбачає перевірку математичної 

правильності документів або записів 

5 
Повторне виконання 

(Reperformance) 

незалежне виконання аудитором процедур або заходів 

контролю, які були здійснені як частина процедур 

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання 

6 
Аналітичні процедури 

(Analytical procedures) 

оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу 

очікуваних взаємозв’язків між фінансовими та 

нефінансовими даними. Аналітичні процедури також 

охоплюють вивчення таких виявлених відхилень або 

взаємозв’язків, які не узгоджуються з іншою доречною 

інформацією, або відрізняються від очікуваних величин на 

значні суми 

7 Запит (Inquiry) 

передбачає запит інформації (як фінансової, так і 

нефінансової) в обізнаних осіб як усередині суб’єкта 

господарювання, так і поза його межами 

Джерело: сформовано автором на основі [2] 

МСА 520 «Аналітичні процедури» розглядає питання використання 

аудитором аналітичних процедур як процедур по суті (аналітичних процедур по 

суті) а також аналітичних процедур наприкінці аудиту, які б допомогли 

аудитору в формулюванні загального висновку щодо фінансової звітності 

(таблиця 2). 

Аналітичні процедури як один із видів аудиторських процедур по суті 
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складаються з виявлення, аналізу й оцінки співвідношень між фінансово-

економічними показниками діяльності економічного суб'єкта, який 

перевіряється. Вони ґрунтуються на існуванні явного причинно-наслідкового 

зв'язку між аналізованими показниками [7]. 

Таблиця 2 – Види аналітичних процедур та розгляд їх результатів 

відповідно до МСА 520 «Аналітичні процедури» 

Аналітичні процедури по суті 

Аналітичні 

процедури, які 

допомагають при 

формулюванні 

загального висновку 

Під час розробки та виконання аналітичних процедур по суті 

аудитор повинен: 

- визначити придатність конкретних аналітичних процедур по 

суті для таких тверджень із урахуванням оцінених ризиків 

суттєвого викривлення, а також тестів деталей, якщо такі є, для цих 

тверджень; 

- оцінити надійність даних, на які спирається аудитор під час 

попереднього розрахунку відображених сум або коефіцієнтів, 

беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність 

доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за 

підготовкою фінансової звітності; 

- здійснити попередні розрахунки відображених сум і 

коефіцієнтів та оцінити те, чи є вони досить точними для 

ідентифікації викривлення, яке окремо або разом з іншими 

викривленнями може призвести до суттєвого викривлення 

фінансової звітності; 

- визначити обсяг будь-якої розбіжності відображених сум з 

очікуваними значеннями, яка є прийнятною і не потребує 

подальшого розгляду 

Аудитор має 

розробити та 

виконати аналітичні 

процедури наприкінці 

аудиту, які 

допоможуть йому при 

формулюванні 

загального висновку 

про те, чи відповідає 

фінансова звітність 

розумінню аудитором 

суб’єкта 

господарювання 

Розгляд результатів аналітичних процедур 

Якщо аналітичні процедури, виконані відповідно до вимог МСА 520 «Аналітичні 

процедури», встановлять відхилення або взаємозв’язки, які не узгоджуються з іншою 

відповідною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин, аудитор має 

дослідити такі розбіжності через: 

- звертання із запитом до управлінського персоналу та отримання відповідних 

аудиторських доказів щодо відповідей управлінського персоналу; 

- виконання інших аудиторських процедур, які будуть потрібними за таких обставин 

Джерело: сформовано авторами на основі [2, с. 491] 

 

 



182 

Аналітичні процедури застосовуються з метою виявлення наявності або 

відсутності незвичайних або неправильно відображених фактів і результатів 

господарської діяльності, які, в свою чергу, визначають області потенційного 

ризику й потребують особливої уваги аудитора. Можливість виконання 

аналітичних процедур протягом усього процесу аудиту дає змогу підвищити 

його якість і скоротити витрати часу на проведення. Сфера застосування 

аналітичних процедур в ході аудиту основних засобів: при зіставленні 

наявності основних засобів в різні періоди, даних звіту про їх рух з даними 

бухгалтерського обліку, при оцінці співвідношень між різними статтями і при 

порівнянні їх з даними за попередні періоди, порівняння залишків регістрів з 

обліку основних засобів і даних фінансової звітності. Виконання аналітичних 

процедур необхідно, коли дата звітності, що підлягає підтвердженню, 

відрізняється від дати присутності аудитора на підприємстві [8, с. 108]. 

Аналітичні процедури включають розгляд і порівняння фінансової 

інформації суб’єкта господарювання, наприклад: 

- порівняльною інформацією за попередні періоди; 

- очікуваними результатами суб’єкта господарювання, зокрема бюджетом 

або прогнозами чи попередніми розрахунками аудитора, наприклад оцінкою 

амортизації; 

- аналогічною інформацією для галузі, наприклад порівняння відношення 

продажів і дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання із середніми 

показниками у цій галузі або в інших суб’єктів господарювання порівнянного 

розміру, що працюють у такій самій галузі [2, с. 492]. 

Аналітичні процедури включають також розгляд зв’язків: 

- між елементами фінансової інформації, які б, як очікується, відповідали 

передбачуваній картині, що ґрунтується на попередньому досвіді суб’єкта 

господарювання, наприклад відсотки валового прибутку; 

- між фінансовою та відповідною нефінансовою інформацією, наприклад 

витратами на заробітну плату та кількістю найманих працівників. 

Для виконання аналітичних процедур можуть використовуватися різні 
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методи. Ці методи варіюються від виконання простих порівнянь до здійснення 

комплексного аналізу з використанням сучасних статистичних методів. 

Аналітичні процедури можна застосовувати до консолідованої фінансової 

звітності, компонентів і окремих елементів інформації [2, с. 492]. 

Аудиторськими процедурами по суті на рівні тверджень можуть бути тести 

деталей, аналітичні процедури по суті або те й інше разом. Рішення про те, які 

аудиторські процедури використовувати, в тому числі питання про доречність 

використання аналітичних процедур по суті, ґрунтується на професійному 

судженні аудитора щодо очікуваної ефективності та дієвості наявних 

аудиторських процедур для зменшення аудиторського ризику на рівні 

твердження до прийнятно низького рівня [2, с. 492]. 

Аудитор може звернутися із запитом до управлінського персоналу щодо 

наявності та достовірності інформації, необхідної для застосування аналітичних 

процедур по суті, і результатів будь-яких подібних аналітичних процедур, 

виконаних суб’єктом господарювання. Ефективним може виявитися 

використання аналітичних даних, підготовлених управлінським персоналом, за 

умови, що аудитор переконаний, що ці дані належно підготовлені [2, с. 492]. 

Аналітичні процедури можуть виконуватися протягом усього процесу 

аудиту, що дає змогу підвищити його якість і скоротити витрати часу на 

проведення (рисунок 1). 

О.Ю. Редько виділяє досить широкий перелік аналітичних процедур в 

аудиті: 

1) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності із плановими 

(кошторисними, очікуваними) показниками, визначеними господарюючим 

суб'єктом; 

2) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності із 

прогнозними показниками, самостійно визначеними аудитором; 

3) порівняння показників бухгалтерської звітності та пов'язаних з ними 

відносних коефіцієнтів звітного періоду з нормативними значеннями, які 

встановлює чинне законодавство або сам суб'єкт господарювання; 
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4) порівняння показників бухгалтерської звітності із середньогалузевими 

даними; 

5) порівняння показників бухгалтерської звітності з небухгалтерськими 

даними (даними, що не входять до складу бухгалтерської звітності); 

6) аналіз змін з плином часу показників бухгалтерської звітності та 

відносних коефіцієнтів, пов'язаних із ними; 

7) інші види аналітичних процедур, у тому числі ті, які враховують 

індивідуальні особливості організаційної структури економічного суб'єкта, 

стосовно якого проводиться аудит; 

8) оцінка кількості й якості отриманих даних на предмет їх достатності та 

відповідності для прийняття рішення за результатами перевірки [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Значення аналітичних процедур в процесі проведення 

аудиту 

Джерело: сформовано авторами на основі [7] 

 

Використання аудитором відповідних аудиторських процедур є питанням 

ЕТАПИ АУДИТУ ЗНАЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР 

Етап планування аудиту та 

формування програми 

Етап проведення аудиту 

Етап завершення аудиту 

Виконання аналітичних процедур сприяє розумінню 

діяльності економічного суб'єкта, що перевіряється, 

виявленню областей потенційних ризиків і більш 

точному визначенню ступеня аудиторського ризику, 

скороченню кількості й обсягу інших аудиторських 

процедур 

Аудитор може виконувати аналітичні процедури в 

поєднанні з іншими аудиторськими процедурами при 

дослідженні незвичайних відхилень показників 

бухгалтерської звітності економічного суб'єкта 

Аналітичні процедури застосовують для остаточної 

перевірки наявності у звітності суттєвих викривлень або 

інших фінансових проблем і можуть сприяти виявленню 

областей, у яких потрібне проведення додаткових 

аудиторських процедур 
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його професійного судження. Відповідно до МСА, професійне судження 

(рrofessional judgment) – застосування необхідних навичок, знань і досвіду в 

контексті вимог стандартів аудиту, бухгалтерського обліку та професійної 

етики при прийнятті обґрунтованих рішень щодо плану дій, які є прийнятними 

за обставин завдання з аудиту [2]. 

На думку В.Ю. Фабіянської професійне судження потрібне стосовно 

рішень про: 

- суттєвість та аудиторський ризик; 

- характер, час і обсяг аудиторських процедур, які використовуються для 

відповідності вимогам МСА та збирання аудиторських доказів; 

- оцінку того, чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази та чи 

потрібно зробити більше для досягнення цілей МСА, тобто загальних цілей 

аудитора; 

- оцінку суджень управлінського персоналу під час застосування 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування суб’єкта 

господарювання; 

- формулювання висновків, які ґрунтуються на отриманих аудиторських 

доказах [9]. 

Застосування аналітичних процедур передбачає кілька етапів (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –  Етапи проведення аналітичних процедур 

Джерело: [7] 

Досліджуючи питання аудиту ефективності використання основних 

1. Постановка мети аудиту 

2. Вибір методу аналізу для досягнення поставленої мети 

3. Складання інформаційної бази аналізу 

4. Установлення критеріїв для прийняття рішень 

5. Процедури тестування (вивчення предмета) 

6. Аналіз результатів 

7. Формування висновків 
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засобів на підприємстві, потрібно зазначити, що під ефективністю розуміють 

результат, одержаний у вигляді ефекту, що порівнюється із понесеними 

затратами на його досягнення [3, с. 47]. 

Серед завдань аудиту ефективності використання основних засобів 

виділяють: визначення ефективності їх використання, визначення складу та 

динаміки зміни їх вартості; встановлення відповідності величини основних 

засобів виробничим потребам, визначення ступеня й повноти їх використання 

та технічного стану; проведення аналізу продуктивності виробничих 

потужностей, економічної та екологічної ефективності використання основних 

засобів, визначення впливу використання основних засобів на показники 

діяльності підприємства [4]. 

Аудит ефективності використання основних засобів - перевірка первинних 

документів, даних рахунку бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби», 

показників відповідних статей балансу суб'єкта господарювання з метою 

висловлення незалежної думки аудитора про фактичну наявність, повноту 

забезпечення, якість технічного стану основних засобів, достовірність, 

законність, правильність, точність ведення обліку та складання звітності в усіх 

суттєвих аспектах відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» та 

Податкового кодексу України, а також розробка пропозицій щодо ефективності 

їх використання. На думку Т. Меліхової, О. Буркової, аудит ефективності 

використання основних засобів доцільно проводити в три етапи: аудит повноти 

основних засобів; аудит якісно-технічного стану основних засобів; аудит 

ефективності використання основних засобів [5, с. 258]. 

Проводячи аудит ефективності використання основних засобів 

підприємства, досліджуються наступні питання:  

1) перевірка змін активної частини основних засобів у часі;  

2) перевірка показників технічного стану основних засобів: коефіцієнта 

зносу та придатності;  

3) перевірка показників руху основних засобів: коефіцієнтів вибуття та 

оновлення;  
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4) перевірка коефіцієнтів використання основних засобів (фондовіддачі, 

фондомісткості та рентабельності основних засобів);  

5) перевірка завантаження виробничих потужностей підприємства [5, с. 

258]. 

Висновки. Отже, результатами виконання аналітичних процедур є 

виявлення аудитором наявності або відсутності незвичайних відхилень 

показників бухгалтерської звітності щодо основних засобів, необлікових 

показників діяльності господарюючого суб'єкта. Аналітичні процедури 

застосовуються аудитором у певній послідовності та із застосуванням систем 

контролю перетворюються у тестування інформації щодо наявності, стану та 

ефективності використання основних засобів, за результатами якого 

висловлюється незалежна аудиторська думка та формується аудиторський звіт. 
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Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 200 «Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту» (далі - МСА), цілями аудитора є отримання обґрунтованої 

впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, надаючи в такий спосіб 

аудитору можливість висловити думку, чи складена фінансова звітність у всіх 

суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи 

фінансового звітування [1].  

 Аудитор має змогу досягти обгрунтованої впевненості завдяки отриманню 

прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі для зменшення 

аудиторського ризику до допустимого (прийнятного) рівня.  Аудиторські 

докази – це інформація, яку отримує аудитор з різноманітних джерел під час 

перевірки, яка стосується об’єкта дослідження (фінансової звітності), на якій  

ґрунтується незалежна думка аудитора, висловлена в аудиторському звіті.  

Основні засоби підприємства є важливим об’єктом аудиту, оскільки 

становлять суттєву частку майна суб’єкта господарювання а також відіграють 

ключову роль у здійсненні господарської діяльності та досягненні його 

стратегічних цілей.  

Інформаційне забезпечення є основою аудиту на усіх його етапах, відтак 

актуальним питанням є подальший розвиток наукових підходів до класифікації  

аудиторських доказів та джерел їх отримання в процесі аудиту основних 

засобів підприємства як складової частини аудиту фінансової звітності. 

Метою статті є розкриття сутності інформаційного забезпечення аудиту 

основних засобів, дослідження класифікації аудиторських доказів (свідчень) та 

джерел їх отримання в процесі аудиторської перевірки основних засобів 

підприємства. 

Поняття сутності аудиторських доказів, процедур їх отримання 

досліджували такі вчені, як Дослідженням сутності аудиторських процедур та 

особливостей організаційно-методичного забезпечення аудиту основних 

засобів займалися такі вчені, як О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький [2], 

Н.Ф. Манько [3], Н.М. Проскуріна [4], О.Ю. Редько, К.О. Редько [5],                      

В.Ю. Фабіянська [6], О.В. Юр’єв [7]. 
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Проте питання особливостей формування інформаційного забезпечення 

аудиту основних засобів не знайшли достатнього розвитку у працях вчених, що 

зумовлює важливість подальших досліджень. 

Згідно із Законом України «Про інформацію», інформація - будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді [8]. 

Якщо розглядати інформацію для потреб проведення незалежного аудиту, 

то це сукупність інформаційних даних щодо підприємницької діяльності 

суб’єкта господарювання, фінансова звітність якого підлягає перевірці, на 

основі яких аудитор формуватиме проміжні висновки та аудиторський звіт. 

Н.М. Проскуріна вважає, що інформаційне забезпечення – це створення 

інформаційних умов функціонування підприємства, забезпечення необхідною 

інформацією, включення в систему засобів пошуку, одержання, зберігання, 

накопичення, передачі, обробки інформації, організація банків даних [4]. 

На думку Н.Ф. Манько, інформаційним забезпеченням аудиту є певним 

чином упорядкована сукупність інформації, яка формується і використовується 

на різних стадіях процесу аудиту. Основними вимогами до такої інформації, 

вважає науковець, є її оптимальність, повнота і точність: 

1) оптимальною є інформація, яка містить усі необхідні відомості по всіх 

керованих параметрах про керований об’єкт; 

2) повною є інформація, яка відповідає реальному стану справ і стану 

керованого об’єкта; 

3) точною є інформація, яка забезпечує необхідний ступінь її деталізації, 

наближення до реального стану об’єкта, який вона виражає [3]  

Вважаємо, що поняття інформаційного забезпечення в аудиті 

безпосередньо пов’язане із аудиторськими доказами, адже відповідно до МСА 

500 «Аудиторські докази», аудиторські докази (audit evidence) – інформація, яку 

використовує аудитор під час формування висновків, на яких ґрунтується 

думка аудитора. До аудиторських доказів належить інформація, що міститься в 

бухгалтерських записах, які є основою для фінансової звітності, та інформація, 

отримана з інших джерел [1, с. 435]. 

В.Ю. Фабіянська стверджує, що аудиторські докази є свідченнями, які 



191 

одержуються аудитором в процесі проведення аудиторського дослідження, на 

основі яких ґрунтується аудиторська думка, висловлена у звіті аудитора [6]. 

Міжнародними стандартами аудиту до аудиторських доказів висуваються 

вимоги достатності та прийнятності, які є взаємопов’язані та формують у 

сукупності якісні та кількісні показники аудиторських свідчень. На потрібну 

кількість аудиторських доказів впливають оцінювання аудитором ризиків 

суттєвого викривлення та  якість аудиторських доказів. На потрібну якість 

аудиторських доказів впливають: доречність та достовірність для забезпечення 

підтвердження висновків, на яких ґрунтується думка аудитора; надійність, яка 

залежить від джерела отримання та характеру доказів, а також від 

індивідуальних обставин, за якими їх отримано [6]. 

Аудиторські докази можна класифікувати за окремими ознаками, що дасть 

змогу краще зрозуміти їх сутність та різноманітність (табл. 1). 

Таблиця 1 –  Класифікація аудиторських доказів  [2] 

№ 

з/п 
Ознака Види 

1 
За джерелами 

отримання 

1) внутрішні – інформація, отримана від підприємства-клієнта; 

2) зовнішні – інформація, отримана від третіх незацікавлених 

осіб та установ; 

3) змішані – інформація, отримана від підприємства і 

підтверджена зовнішніми джерелами; 

4) інформація, отримана самим аудитором 

2 

Стосовно 

фінансової 

звітності, яка 

перевіряється 

1) прямі – мають безпосереднє відношення до підтвердження 

фінансової (бухгалтерської) звітності, підтверджуються 

первинними документами, обліковими регістрами; 

2) непрямі (побічні) – інформація, яка прямо не стосується 

достовірності фінансової звітності, наприклад, дані, що свідчать 

про надійність (ненадійність) системи внутрішнього контролю 

3 

За способом 

подання 

аудитору 

1) документальні (письмові) – отримані аудитором у вигляді 

документів від підприємства-клієнта, третіх осіб та складені самим 

аудитором; 

2) усні – почуті аудитором від управлінського персоналу, 

працівників підприємства-замовника, третіх осіб, випадково почута 

інформація з інших джерел 

 

4 
Залежно від 

стадії аудиту 

1) докази, отримані (складені) аудитором на початковій 

(організаційній) стадії аудиту; 

2) докази, отримані (складені) аудитором на дослідній стадії 

аудиту; 

3) докази, отримані (складені) аудитором на стадії узагальнення 

та документування результатів аудиту; 
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Продовження таблиці 1 

5 

В залежності 

від методу 

аудиту 

1) матеріальні докази збираються за результатами проведення 

органолептичних прийомів, зокрема, огляду та інвентаризації і 

свідчать про фактичну наявність, стан та ефективність використання 

ресурсів підприємством; 

2) документальні докази формуються за результатами 

використання аудитором документальних методичних прийомів, а 

саме, за результатами перевірки документів, що можуть бути 

використані для оцінки ефективності, за формою та змістом; 

3) аналітичні докази – це результати проведення розрахунково-

аналітичних прийомів, зокрема, використаних методів фінансового 

аналізу, статистичних обстежень, тощо; 

4) за результатами проведення експертних оцінок формуються 

висновки які на відміну від аналітичних доказів не є результатами 

розрахунків, а є результатом певного суб’єктивного професійного 

судження одного або декількох експертів, щодо достовірності певних 

статей фінансової звітності підприємства, яке досліджується 

Слід зазначити, що всі суттєві аудиторські докази, які мають значення і 

будуть використовуватися аудитором для складання аудиторського звіту, 

незалежно від того, в якому вигляді вони були надані (документальному чи 

усному), повинні бути зафіксовані в робочих документах аудитора [2, с. 253]. 

Залежно від змісту об'єкта контролю аудитор вибирає відповідні джерела 

інформації, які дають повну характеристику досліджуваного об'єкта. 

Джерелами аудиторських доказів в процесі аудиту основних засобів можуть 

бути:  

- дані первинних документів, у яких відображається зміст відповідних 

господарських операцій чи первинних звітів, де містяться узагальнюючі дані 

про операції з основними засобами підприємства за певний період; 

- облікові регістри, де узагальнюється і нагромаджується інформація про 

наявність та рух основних засобів з відповідних документів і звітів у розрізі їх 

економічного змісту; 

- Головна книга — регістр синтетичного обліку, де відображаються 

залишки на початок і кінець звітного періоду та обороти за дебетом і кредитом 

рахунків з бухгалтерського обліку основних засобів; 

- внутрішня (управлінська) звітність підприємства за поточний і 

попередній періоди; 

- фінансова (бухгалтерська) звітність; 

- плани, кошториси, калькуляції, розпоряджувальні документи (накази, 

розпорядження і т. д.); 
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- матеріали внутрішньогосподарського контролю підприємства, у тому 

числі за результатами раптових перевірок та інвентаризацій основних засобів; 

- робочі та підсумкові документи аудитора за результатами попередніх 

перевірок наявності, стану та руху основних засобів; 

- матеріали перевірок, проведених Державною фіскальною службою, 

Державною аудиторською службою та іншими державними органами 

управління та контролю; 

- протоколи засідання зборів акціонерів (засновників) підприємства; 

- документація внутрішнього аудитора підприємства; 

- установчі документи; 

- договори, контракти; 

- дані, отримані аудитором під час проведення документального і 

фактичного контролю основних засобів; 

- письмові та усні заяви управлінського персоналу та працівників 

підприємства і третіх осіб стосовно змісту наявності, стану та руху основних 

засобів; 

- дані, отримані в результаті усного спілкування з керівництвом 

підприємства; 

- інформація за результатами опитування та анкетування; 

- відповіді на запит від третіх незацікавлених осіб; 

- аналітичні дані про показники фінансово-господарської діяльності 

підприємства за низку років; 

- фінансові (небухгалтерські) звіти (директора, голови правління, 

економічний огляд діяльності підприємства); 

- дані порівняльного аналізу результатів фінансово-господарської 

діяльності підприємства-клієнта з показниками інших підприємств галузі; 

- огляд загального стану економіки; 

- комерційні газети та журнали; 

- статистичні дані; 

- матеріали арбітражних і судових справ; 
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- інформація юриста підприємства-замовника; 

- результати проведених експертиз та експериментів. 

Деяку частину аудиторських доказів отримують через виконання 

аудиторських процедур, спрямованих на тестування бухгалтерських записів, 

наприклад за допомогою аналізу та перевірки, повторного проведення 

процедур, що застосовувалися під час складання й подання фінансової 

звітності, а також звірки пов’язаних типів та застосування однієї й тієї самої 

інформації. За допомогою таких процедур аудитор може визначити, чи 

бухгалтерські записи внутрішньо послідовні та чи узгоджуються вони із 

фінансовою звітністю [1, с. 439]. 

Більший рівень впевненості можна, як правило, отримати із узгоджених 

аудиторських доказів, які отримано з різних джерел або які мають різний 

характер, а не з окремо розглянутих частин аудиторських доказів. Наприклад, 

підтвердна інформація, отримана з джерела, яке не залежить від суб’єкта 

господарювання, може збільшити впевненість аудитора, що ґрунтується на 

аудиторських доказах, отриманих ним від самого суб’єкта господарювання 

(зокрема, доказах, що існують в бухгалтерських записах, протоколах зборів або 

запевненнях управлінського персоналу) [1, с. 439]. 

Інформація з джерел, що не залежать від суб’єкта господарювання, яку 

аудитор може використати як аудиторські докази, може включати 

підтвердження від третіх осіб, звіти аналітиків і зіставні дані про конкурентів 

(порівняльні дослідження) [1, с. 439]. 

У Міжнародних стандартах аудиту вказано, що коли аудиторські докази, 

отримані з різних і незалежних один від одного джерел, збігаються, то це має 

кумулятивний ефект. Іншими словами, достовірність подібних доказів, взятих 

разом, вища від простої суми таких доказів, взятих окремо. 

Аудитор зобов’язаний критично оцінювати аудиторські докази, тобто 

застосовувати професійний скептицизм, який передбачає, наприклад, особливу 

увагу до: 

1) аудиторських доказів, які суперечать іншим отриманим аудиторським 

доказам; 
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2) інформації, яка викликає сумнів щодо достовірності документів і 

відповідей на запити, які мають використовуватися як аудиторські докази; 

4) умов, які можуть свідчити про можливе шахрайство; 

5) обставин, які припускають необхідність проведення аудиторських 

процедур додатково до процедур, яких вимагають МСА. 

Дотримання професійного скептицизму під час аудиту є необхідним, якщо 

аудитор, наприклад, має зменшити ризики: 

- невиявлення незвичайних обставин; 

- надмірного узагальнення під час формулювання висновків на основі 

аудиторських спостережень; 

- використання невідповідних припущень під час визначення характеру, 

часу та обсягу аудиторських процедур і оцінки їхніх результатів [1, с. 111]. 

Відповідно до положень Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності при 

наданні аудиторських послуг зобов’язані дотримуватися принципу 

професійного скептицизму, що передбачає допущення можливості суттєвого 

викривлення інформації, яка розкрита у фінансовій звітності, внаслідок 

виявлених при проведенні аудиту фактів чи поведінки, що вказують на 

порушення, у тому числі шахрайство або помилку, незважаючи на попередній 

досвід аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності щодо чесності та 

порядності посадових осіб юридичної особи, фінансова звітність якої 

перевіряється [9]. 

Професійний скептицизм аудитора передбачає ставлення під сумнів 

суперечливих аудиторських доказів, достовірності документів і відповідей на 

запити, а також іншої інформації, отриманої від управлінського персоналу та 

тих, кого наділено найвищими повноваженнями. Він також передбачає розгляд 

достатності та прийнятності отриманих аудиторських доказів з огляду на 

обставини, наприклад у випадку, якщо існують чинники ризику шахрайства, а 

єдиний документ, чутливий до шахрайства за своїм характером, є єдиним 

підтверджувальним доказом суттєвої суми у фінансовому звіті [1, с. 111]. 
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Аудитор може вважати записи та документи справжніми, якщо у нього 

немає підстави вважати протилежне. Проте вимагається, щоб аудитор розглядав 

надійність інформації, що використовується як аудиторський доказ. У разі 

сумніву щодо достовірності інформації або ознак можливого шахрайства 

(наприклад, якщо умови, ідентифіковані під час аудиту, змушують аудитора 

вважати, що документ може бути несправжнім або що умови в документі могли 

бути сфальсифіковані), МСА вимагають, щоб аудитор провів подальше 

дослідження та визначив, які зміни чи доповнення до аудиторських процедур 

потрібні для вирішення проблеми [1, с. 111]. 

Тому аудитор завжди повинен враховувати минулий досвід щодо 

сумлінності та чесності управлінського персоналу суб’єкта господарювання і 

тих, кого наділено найвищими повноваженнями, який він отримав під час 

попередніх аудитів, проте це не звільняє його від необхідності дотримуватися 

професійного скептицизму. 

Інформаційне забезпечення для потреб проведення незалежного аудиту - 

це сукупність інформаційних даних щодо підприємницької діяльності суб’єкта 

господарювання, фінансова звітність якого підлягає перевірці, на основі яких 

аудитор формуватиме проміжні висновки та аудиторський звіт. Аудиторські 

докази стосовно основних засобів – це інформація, яку отримує аудитор з 

різноманітних джерел під час перевірки, яка стосується операцій з основними 

засобами підприємства, на якій  ґрунтується незалежна думка аудитора, 

висловлена в аудиторському звіті.  

Джерелами отримання аудиторських доказів є дані первинних документів, 

облікових регістрів, управлінської та фінансової звітності, результати 

попередніх перевірок та опитування персоналу підприємства. Під час збирання 

та оцінки аудиторських доказів аудитор повинен дотримуватися принципу 

професійного скептицизму, що передбачає його прискіпливість та уважність до 

обставин з метою дотримання незалежності та об’єктивності. 
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