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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Науковий керівник: Олександр Лозовський, к.е.н., доцент
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Олександр Вакулюк, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО
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Анастасія Вітковська, 4 курс, МЗД-41д
Науковий керівник: Сергій Кудлаєнко, д.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
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Анатолій Гендега, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Едуард Ковтун, к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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Денис Гуменюк, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Олена Бабчинська, д.е.н., доцент
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Андрій Довбуш, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Вікторія Боковець, д.е.н., професор
Вінницькій торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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КОНТРОЛІНГУ
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Діана Нагорна, 4 курс, МЗД-41д
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Секція №1
МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
У сучасному світі, де відбуваються швидкі темпи глобалізації та
інформатизації, дуже важливо не відставати в інформаційному розвитку і
використовувати сучасні технології. За останній час розвиток сучасних
інформаційних технологій докорінно змінив світ. Тепер ведення обліку на
підприємствах стало більш систематизованим та зручним, став можливий
швидкий обмін інформацією між суб’єктами зовнішньої діяльності на різних
континентах, вирішення проблем та перспективи покращення виробництва
тепер не обходяться без участі підрахунків в інформаційних системах.
Дослідженням питання аналізу інформації як фактору виробництва і
процесу перетворення її в пріоритетний фактор сучасних виробничих відносин,
сутності інформаційних технологій і напрямів їх застосування в міжнародній
діяльності підприємств займалися такі вчені, як: А. Богачевський,
А. Бондаренко, В. Василенко, Л. Вінарик, О. Гальченко, А. Грінберг,
Н. Єрьоміна, Н. Зайцева, В. Касьяненко, С. Кондратова, Н. Кустова,
Л. Мельник, П. Нестеров, О. Оліфіров, А. Орлов, А. Останець, В. Пастухова,
М. Скопень, В. Ситник, Г. Титаренко, Ю. Хотунцев, О. Щедрін та ін.
Інформаційні технології (ІТ) – технології, пов’язані зі створенням,
збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією. Вони стали
одним з найбільш динамічних явищ сучасного суспільства та життєво
важливим стимулом розвитку світової технології. ІТ надають людям
можливість широкого використання свого потенціалу і служать досягненню
взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого економічного зростання та
підвищенню добробуту [1].
Як свідчить досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню
національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку
наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності
праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного
життя та подальшій демократизації суспільства. Тому використання
інформаційних технологій сприяє зростанню ефективності праці. Потенційні
вигоди інформаційних технологій полягають у стимулюванні конкуренції,
сприянні розширенню виробництва, створенні й підтримці економічного
зростання та збільшенні зайнятості. Недоліки інформаційних технологій
проявляються в тому, що автоматизація виробництва посилює небезпеку
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глобальних техногенних катастроф. Вони викликані некваліфікованими діями
або ж не до кінця продуманими технологіями [2].
Для того, щоб бути успішними, сучасні компанії повинні постійно
розвиватися, одним із найбільш потужних інструментів конкуренції є
використання сучасної інформаційної системи, за допомогою якої можна
впроваджувати інноваційні інструменти для обслуговування клієнтів;
підвищити організаційну ефективність; розробляти нові бізнес-ніші;
здійснювати якісний аналіз бізнес-процесів; шукати можливості економії
ресурсів (зокрема, робочої сили і часу). Важливими напрямами використання
ІТ-технологій є полегшення обміну інформацією в процесі роботи над
проєктами, прискорення документообігу, підвищення ефективності планування,
реалізація загальної бізнес-стратегії і маркетингової стратегії, фінансів, HRстратегії, спрощення процесу ринкового просування бренду, налагодження
взаємодії з цільовою аудиторією, посилення контролю над фінансовими
витратами тощо [3].
На сучасному етапі розвитку цивілізації процвітання будь-якої країни
неможливе без її активної участі у міжнародній співпраці. Самостійність
національної економіки зовсім не означає її ізоляцію. Навпаки її подальший
розвиток значною мірою залежить від завоювання вітчизняними промисловими
підприємствами конкурентних переваг, в тому числі і на світових
інформаційних ринках. Тому використання інформаційних технологій в
управлінні організацією в міжнародному бізнесі має важливе значення [4].
Використання інформаційних технологій підвищує продуктивність та
ефективність компаній і підприємств. Це дає змогу справедливо конкурувати на
міжнародному ринку, що є надзвичайно необхідним для функціонування
компанії.
Список використаних джерел:
1. Байкарова О., Тарасюк Л. Інформаційні технології – засіб оптимізації
діяльності підприємств. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука,
виробництво. 2013. № 11. С. 177-182.
2. Жигалкевич Ж.М., Онопко А.С. Інформаційні технології в управлінні
підприємством. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез
доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю, 28 квітня 2016 р. Київ: Вид-во «Політехніка», 2016. 104 с.
3. Кравець В.І. Використання інформаційних технологій для підвищення
ефективності управління підприємством. Науковий вісник Ужгородського
національного університету. 2017. С. 138.
4. Офіційний сайт Студопедія. URL: https://studоpedіа.cоm.uа.
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Ризик – потенційна чисельно вимірна можливість несприятливих ситуацій
і пов’язаних з ними наслідків у вигляді шкоди, збитків, втрат (наприклад,
очікуваного прибутку, доходу або майна, грошових коштів) у зв’язку з
невизначеністю, тобто з випадковою зміною умов економічної діяльності,
несприятливими, в тому числі форс-мажорними обставинами, загальним
падінням цін на ринку; можливістю отримання непередбачуваного результату
від прийнятого господарського рішення, дії [1].
Основне завдання управління ризиками полягає в оптимізації вартості
нейтралізації несприятливого впливу ризик-факторів, що забезпечує успішну
реалізацію проєкту.
Управління проєктними ризиками включає аналіз та оцінку ризиків,
засновані на використанні сучасних наукових підходів і передових технологій,
а також зниження ризиків у процесі реалізації проєктів.
Вимірювання ризиків – визначення ймовірності настання ризикової події.
Оцінюючи ризики, які в змозі прийняти на себе команда і інвестор проєкту при
його реалізації, виходять насамперед із специфіки і важливості проєкту, з
наявності необхідних ресурсів і можливостей фінансування ймовірних
наслідків ризиків. Ступінь допустимих ризиків, як правило, визначається з
урахуванням таких параметрів, як розмір і надійність інвестицій в проєкт,
запланований рівень рентабельності та ін. [2].
У кількісному відношенні невизначеність має на увазі можливість
відхилення результату від очікуваного (або середнього) значення як в меншу,
так і в більшу сторону. Відповідно можна уточнити поняття ризику – це
ймовірність втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або появи
додаткових витрат і / або зворотне – можливість отримання значної вигоди
(доходу) в результаті здійснення певної цілеспрямованої діяльності. Ці дві
можливості, що впливають на реалізацію інвестиційного проєкту, повинні
аналізуватися і оцінюватися спільно.
Таким чином, ризик – це подія, яка може статися в умовах невизначеності
з певною ймовірністю, при цьому можливі три економічні результати
(оцінювані в економічних, найчастіше фінансових показниках):
1) негативний, тобто збиток, програш;
2) позитивний, тобто прибуток, виграш;
3) нульовий (ні шкоди, ні користі).
Дентифікація, або якісний аналіз, проєктних ризиків проводиться
починаючи з передінвестиційної стадії проєкту. Ризики проєкту особливо
небезпечні фінансовими втратами. Рівень фінансових втрат при реалізації
проєкту безпосередньо пов’язаний з похибками оцінок передбачуваних
фінансових витрат на передпроєктній стадії, визначення кошторисної вартості і
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бюджету проєкту. Дані похибки безпосередньо впливають на ступінь
невизначеності ситуацій, в рамках яких доводиться приймати управлінські
рішення, що призводять до фінансових втрат.
Перший крок ідентифікації ризиків – їх класифікації стосовно проєкту, що
розробляється. У теорії ризиків розрізняють поняття чинника (причини), виду
ризиків і виду втрат (збитків) від настання ризикових подій.
Під факторами (причинами) ризиків розуміють такі незаплановані події,
які можуть потенційно здійснитися і здійснити вплив на намічений хід
реалізації проєкту, або умови, що викликає невизначеність результату ситуації.
При цьому деякі із зазначених подій можна було передбачити, а інші не
представлялося можливим передбачити. Вид ризиків – класифікація ризикових
подій у однотипних причин їх виникнення. Вид втрат, збитку – класифікація
результатів реалізації ризикових подій.
Основні результати якісного аналізу ризиків [3]:
− виявлення конкретних ризиків проєкту та причин, що їх породжують;
− аналіз і вартісний еквівалент гіпотетичних наслідків можливої
реалізації зазначених ризиків;
− пропозиція заходів щодо мінімізації збитку, їх вартісна оцінка.
Крім того на цьому етапі визначаються граничні значення (мінімум і
максимум) можливої зміни всіх факторів (змінних) проєкту, що перевіряються
на ризики.
Основні процеси управління ризиками проєкту:
− виявлення та ідентифікація передбачуваних ризиків;
− аналіз та оцінка ризиків;
− застосування обраних методів та прийняття рішень в умовах ризиків;
− реагування на настання ризикової події;
− розробка та реалізація заходів зниження ризиків;
− контроль, аналіз та оцінка дії щодо зниження ризиків та прийняття
рішень.
Методи управління ризиками [4]:
− розробка та реалізація стратегії управління ризиками;
− методи компенсації ризиків, що включають прогнозування зовнішнього
середовища проєкту, маркетинг проєкту, моніторинг соціальноекономічного та правового середовища та створення системи резервів
проєкту;
− методи розподілу ризиків, які включають розподіл ризиків за часом,
розподіл ризиків між учасників;
− методи локалізації ризиків, що застосовуються для високоризикових
проєктів у багатопроєктному середовище;
− методи уникнення ризиків, що включають відмову від ризикованих
проєктів та ненадійних партнерів, страхування ризиків, пошук гарантів.
Таким чином, управління ризиками проєкту дозволяє оцінити подію, яка
може статися в умовах невизначеності з певною ймовірністю, при цьому
можливі три економічні результати (оцінювані в економічних, найчастіше
фінансових показниках): негативний, тобто збиток, програш; позитивний, тобто
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прибуток, виграш; нульовий (ні шкоди, ні користі). Основне завдання
управління ризиками полягає в оптимізації вартості нейтралізації
несприятливого впливу ризик-факторів, що забезпечує успішну реалізацію
проєкту.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ
Досліджуючи американську економіку Пол Дуглас помітив, що
співвідношення доходів від праці та капіталу в національному доході США
майже не змінюється з часом. Цей висновок підтвердили подальші емпіричні
дослідження для різних країн світу та на основі цього було виявлено виробничу
функцію [1].
Виробнича функція – це функція залежності кінцевого виходу продукції
чи її вартості від використання різних факторів виробництва, конкретних видів
ресурсів і затрат. Як правило, застосовують прості функції з однією або
кількома змінними – лінійну, квадратичну, степеневу, показникову,
гіперболічну тощо. Найзагальніший вигляд виробничої функції: Q = f(K, L), де
Q – обсяг виробництва; K – обсяг капіталу; L – обсяг праці [2].
Зазвичай, виробнича функція має теоретичне значення, але не позбавлена й
практичного застосування. Її широко використовують економісти для оцінки
окремих ресурсів, що забезпечують економічне зростання. Першим варіантом у
цьому плані була так звана виробнича функція Кобба – Дугласа, змістом якої є
аналіз залежності обсягу виробництва від використання двох основних ресурсів
– капіталу і праці [3].
Подальший розвиток теорії виробничої функції відбувався в напрямі
аналізу такого фактора, як час. Аналіз використання цього фактора означав
процес переходу від статистичних оцінок моделі виробничої функції Кобба –
Дугласа до динамічної оцінки з урахуванням впливу технічного прогресу на
обсяг виробленої продукції, у подальшому найбільші досягнення в дослідженні
функції належать американським економістам Р. Солоу та Е. Денісону [3].
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Р. Солоу розрахував показник, що характеризує матеріальність технічного
прогресу і відображає ефективність нових інвестицій у зв’язку зі значними
технічними й технологічними змінами у виробничому процесі [3].
Е. Денісон дослідив показник не матеріалізованого технічного прогресу,
що відображає якісні зміни в економіці як наслідки не інвестованих витрат.
Розвиток технічного прогресу відповідно до цієї концепції можливий за
рахунок підвищення рівня освіти, кваліфікації персоналу, кращої організації
праці та ін [3].
Для прикладу проаналізуймо модель виробничої функції типу КоббаДугласа, використовуючи дані про випуск продукції, витрати праці та капіталу
підприємства за 10 років (рис. 1).

Рисунок 1 – Дані витрат за 10 років, логарифми та середні значення
показників
З допомогою розширення програмного забезпечення Mіcrоsоft Excel було
проведено аналіз цих показників [4]. Результати аналізу можна побачити на
рисунку 2.
Коефіцієнт детермінації дорівнює R^2=0,9823, що свідчить про залежність
випуску продукції від рівня трудових ресурсів та фондів на рівні 98,23% (див.
рис. 3). Середня продуктивність праці в 7,16 показує рівень продукції на
витрату однієї одиниці праці. Середня фондовіддача у нас становить 2,67, що
становить, що на одиницю фондів випуск продукції становить 2,67 одиниці
продукції. Збільшення обсягу витрат капіталу на одну одиницю буде
збільшувати продукцію на 1,87. Якщо обсяг витрат праці збільшити на
одиницю, то випуск продукції збільшиться на 0,015 одиниці при незмінних
витратах капіталу. Якщо витрати капіталу збільшити на 1%, то випуск
продукції збільшиться на 0,699%. Якщо витрати праці збільшаться на 1%,
випуск продукції збільшиться на 0,002%. Якщо витрати праці та капіталу
збільшити на 1%, то випуск продукції буде становити 0,701% Якщо витрати
праці зменшаться на 1 одиницю, то для такої ж продукції треба збільшити
витрати капіталу на 0,003%. Якщо ж зменшити витрати капіталу на 1 одиницю,
то для збереження випуску продукції треба підвищити витрати на працю на
293,2%.
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Рисунок 2 – Результат аналізу у Mіcrоsоft Excel

Рисунок 3 – Розрахунок показників
Виробнича функція дала нам змогу прорахувати відношення витрат
капіталу та праці до кількості виготовленого продукту. Таким чином, було
виявлено дані для аналізу виробничої діяльності об’єкта.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ MАTLАB В ЛІНІЙНІЙ АЛГЕБРІ
Пакет MАTLАB використовують для моделювання та оптимізації
параметрів динамічних систем та побудови частотних характеристик. Проте,
досить широко використовують у математичних розрахунках, зокрема в
лінійній та векторній алгебрі.
Слід зазначити, що Mаtlаb є складна мовою програмування, яка схожа з
такими мовами, як Jаvа, C # тощо. Вона постачається зі своїм власним ІDE
(тобто інтегрованим середовищем розробки) та набором бібліотек. Спочатку її
називали мовою програмування матриць. Вперше це було виявлено Клівом
Молером, який на той час був головою кафедри комп’ютерних наук в
університеті Нью-Мексико. Його мета полягала в пошуку альтернативного
способу виконання лінійної алгебри та чисельних обчислень для своїх учнів,
без того, щоб їм було потрібно використовувати Fоrtrаn. Пізніше в 1984 році
Клів Молар разом зі Стівом Бангартом і Джеком Літлом, які визнали
комерційний потенціал Mаtlаb, знайшли MаthWоrks. MаthWоrks випустив свою
першу офіційну версію Mаtlаb у 1984 році.
Таким чином це вдосконалена і більш досконала версія калькулятора, яку
можна запустити на комп’ютері або мобільному пристрої. Можна
використовувати його для виконання операцій, використовуючи інтерфейс
командного рядка, а також текстовий редактор. Він також може бути
використаний для написання програм і функцій, які виконують постійні
завдання. Mаtlаb ІDE містить значок "довідки", який складається з детального
пояснення його роботи. Ця функція дуже корисна для людей, які тільки
починають працювати з Mаtlаb [1].
Для прикладу розглянемо додавання та віднімання матриць.
Наприклад, маємо дві матриці, А та B розмірності [3x3]. Введення матриць
виглядає наступним чином:
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Добутком двох матриць буде матриця C, елементи якої Cіj рівні сумі
попарних добутків елементів рядка першої матриці А на відповідні елементи
стовпця другої матриці C:
Знайдемо добуток матриці А на матрицю B. Знаходження добутку матриць
виглядає наступним чином:

За тим же способом знайдемо добуток матриць B на А:

Визначник або детермінант – це число; вираз складений за певним законом
з n² елементів квадратної матриці. Одна з найважливіших характеристик
квадратних матриць.
Для квадратної матриці розміру n×n визначник є многочленом степеня n
від елементів матриці, і є сумою добутків елементів матриці зі всіма
можливими комбінаціями різних номерів рядків і стовпців (в кожному із
добутків є рівно по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпця).
Кожному добутку приписується знак плюс чи мінус, в залежності від парності
перестановки номерів [2].
В MАTLАB для обчислення визначника матриці використовують функцію
det(А). Для прикладу знайдемо визначник А та B:
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Ранг матриці – порядок найбільших відмінних від нуля мінорів цієї
матриці. Ранг системи векторів – найбільше число лінійно-незалежних векторів
з цієї системи.
В MАTLАB ця операція позначається rаnk(А). Для прикладу знайдемо ранг
матриць А та В. У MАTLАB ця дія має наступний вигляд:

Провівши аналіз використання матриць, ми прийшли до наступного
висновку: матриці мають ряд достоїнств, вони дозволяють в достатньо простій
та зрозумілій формі записувати різноманітні економічні процеси і
закономірності, дають можливість розв’язувати складні задачі. Також з їх
допомогою можна з мінімальною кількістю витрат праці та часу обробляти
великий статистичний матеріал, різноманітні дані, які характеризують
структуру і особливості соціально-економічного комплексу
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ MАTLАB ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
При моделювання економічних систем використовуються сучасні
комп’ютерні програми для найефективнішого вирішення математичними
методами завдань, що виникають у сфері економіки.
У таких наукових роботах, як Парінова С.І., Ємельянова А.А.,
Кобелев Н.Б., Кустова А.І. [1-4] обґрунтовуються загальні позиції методики
моделювання економічних ситуацій на базі стандартних пакетів з логістики та
технічні можливості використання їх для імітацій різних станів економіки як на
локальних рівнях, так і в глобальних масштабах.
Імітаційне моделювання – це потужна методологія, яка дозволяє
реалізовувати різноманітні моделі і в поєднанні із сучасним програмним
забезпеченням, надає можливості відтворити варіанти сценаріїв розвитку стану
об’єкту моделювання. Специфіка програмного забезпечення для моделювання
визначається технологією роботи, набором мовних засобів, сервісних програм і
прийомів моделювання тощо. Імітаційне моделювання контрольованого
процесу або керованого об’єкта – це високорівнева інформаційна технологія,
яка забезпечує роботи зі створення або модифікації імітаційної моделі, а також
експлуатацію імітаційної моделі і інтерпретацію результатів.
Однією з найбільш цікавих програм, яка представлена на вітчизняному
ринку імітаційних програм, є MАTLАB. В даний час MАTLАB фактично є
стандартним розрахунковим засобом і інструментом для численних інженерних
і технічних розробок. Цьому сприяє багата бібліотека команд і власна мова
програмування, що дає користувачеві можливості автоматизації обчислень,
зокрема через додавання нових команд (функцій) - m-файлів і підключення
своїх програм на мові C. До складу MАTLАB входять інтерпретатор команд,
графічна оболонка, редактор-відладчик, профілер, бібліотеки команд,
компілятор, символьне ядро пакета Mаple для проведення аналітичних
обчислень, математичні бібліотеки MАTLАB на C/ C++, Web-сервер, генератор
звітів та інструментарій (Tооlbоxes). Підтримуючи діалоговий режим для
простих обчислень, MАTLАB перетворився в середовище програмування
математичних і інженерних задач, включаючи розробку складних програм з
розвиненим графічним інтерфейсом [5].
Програма MАTLАB є комплексом з багатьох тисяч файлів. Вони
розташовуються у багатьох папок. Завдяки знанню змісту основних папок
можна оперативно ознайомитись з можливостями системи та підвищити
ефективність її експлуатації. Особливо важливими файлами є:
− файли з розширенням .mаt, які є бінарними файлами для зберігання
значень змінних;
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− файли з розширенням .m у вигляді текстових редакторів із зовнішніми
програмами для визначення команд та опцій системи, включаючи
більшу частину використовуваних функцій;
− файли з розширенням .с як кодів мовою С;
− файли з розширенням .mех містять відкомпільовані коди MАTLАB;
− файли з розширенням .ехе як виконуваних команд.
У MАTLАB важлива роль відводиться спеціалізованим наборам
інструментів Tооlbоxes. Tооlbоxes є всебічною колекцією опцій або m-файлів,
які написані мовою MАTLАB і дозволяють вирішити завдання певного класу.
Даному інструментарію у програмі Mаtlаb відводиться важлива роль. За
допомогою спеціалізованих груп програм можна масштабувати можливості
програмного забезпечення для різних галузей, які дозволяють вивчати і
застосовувати спеціалізовані методи: обробка сигналів, системи управління,
ідентифікація систем, побудова та аналіз нейронних мереж, пошук рішень на
основі нечіткої логіки, рішення нелінійних диференціальних рівнянь,
фінансовий і статистичний аналіз і т.д.
До переваг MАTLАB слід віднести:
1. Потужність. Величезна кількість вбудованих математичних функцій
(близько 600). Висока швидкість обчислень. Великі графічні можливості.
2. Надійність. Всі можливості MАTLАB задокументовані і тому майже
повністю виключається можливість появи несподіваних результатів
розрахунків.
3. Прозорість. Програмний код всіх функцій є відкритим для користувача.
З ним можна ознайомитися і, при необхідності, внести в нього корективи.
4. Універсальність. MАTLАB широко використовується при проведенні
обчислень ний в будь-якій області науки і техніки, в тому числі і економіці,
фінансах.
5. Гнучкість. Наявність вбудованої мови програмування високого рівня дає
можливість створювати призначені для користувача функції, пристосовані до
вирішення конкретних прикладних завдань.
6. Розширення можливостей досягається за рахунок використання великої
кількості спеціально розроблених пакетів розширення, наборів інструментів.
Недоліки роботи з програмою. Головна складність, з якою стикаються
користувачі програмного забезпечення MАTLАB, полягає у складності
освоєння можливостей та інтерфейсу. З підвищенням масштабу та за наявності
певної специфіки розв’язуваних завдань потрібно розбиратися з безліччю опцій
та функцій. Інші недоліки продукту:
1. неоптимальні налаштування середовища виконання та програми є
причинами проблем для користувачів із порушеннями зору;
2. некоректні параметри екранного доступу під час роботи з програмою,
включаючи клавіатурні поєднання.
Можливості програми MАTLАB практично безмежні. Даний продукт
демонструє високу ефективність, оперативність та точність при вирішенні
завдань будь-якої складності та масштабу. За допомогою корисних опцій можна
адаптувати програмне забезпечення для певних умов роботи. Це чудовий
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помічник для вчених, інженерів, програмістів, фінансистів, економістів, а також
студентів, які прагнуть освоїти такі професії на досить високому рівні.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Час, в якому ми живемо, – епоха змін. Щоб справитися з цим
безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам потрібно
опановувати нові знання, навчитися користуватися ними на практиці. Важлива
частина цього знання, як показує світовий досвід, – збагнення науки і
мистецтва менеджменту.
Сучасний менеджмент характеризується прийняттям управлінських рішень
в умовах нестабільного та навіть агресивного зовнішнього середовища.
Успішна діяльність підприємства в умовах конкуренції все більш залежить від
стратегічних дій, які будуть обрані керівництвом. Сьогодні підприємствам
необхідно сформувати таку стратегію розвитку, яка б дозволила підтримувати
стійкі конкурентні переваги у довгостроковому періоді, але сучасне ринкове
середовище настільки стрімко змінюється, що підприємства не встигають
адаптуватись до нових сучасних реалій. У світі формується новий тип
суспільства, який базується на знаннях та інформації й орієнтується на
управлінні інноваціями.
Враховуючи реалії сьогоденності можна казати про зародження нового
етапу розвитку стратегічного управління, який повинен базуватись на концепції
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динамічних можливостей і найбільш динамічними ресурсами потрібно вважати
знання та інновації [1, с. 260].
Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного
менеджменту. Інноваційна стратегія – один із засобів досягнення цілей
організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім
для даної організації, для галузі ринку, споживачів, країни в цілому.
В дійсності, сучасний менеджмент розглядається з точки зору
прихильників коучінгу як орієнтація на величезний творчий потенціал
персоналу. Кожен співробітник являється унікальною творчою особистістю,
здатною вирішувати різноманітні завдання, проявляти ініціативу, робити
вибори, брати на себе відповідальність і приймати рішення.
Це одна з найцікавіших і найактуальніших спеціалізацій для сучасної
України, яка через навчання молодого покоління покликана вирішувати
завдання розвитку малого підприємництва, як основа перетворення економіки
країни і формування середнього класу.
Менеджмент – це управління людьми, які працюють в одній організації,
що має загальну кінцеву мету. Але менеджмент – не тільки управління людьми,
організацією, а особлива його форма, це управління в умовах ринку, ринкової
економіки. В умовах постійних змін, ризику.
Тому менеджмент спрямований на створення сприятливих умов
(технічних, економічних, психологічних та ін.) функціонування організації, на
досягнення нею успіху [1, с. 258].
Менеджмент як наука спрямовує свої зусилля на пояснення природи
управлінської діяльності, встановлює зв’язки між причиною і наслідком,
виявляє фактори та умови, при яких спільна праця людей є і більш корисною, і
більш ефективною.
Наукову основу цієї дисципліни складає вся сукупність знань про
управління, створена за сотні і тисячі років практики і представлена у вигляді
концепцій, теорій, принципів, способів і форм управління. У малому бізнесі
потрібен свій підхід. Багато власників невеликих підприємств беруть всі
обов’язки на себе, не маючи при цьому ні досвіду, ні таланту. Неорганізований
розподіл функцій також веде до нестачі часу і здатності на об’єктивну оцінку
ситуації на підприємстві.
Сучасна система поглядів на управління сформувалася під дією
об’єктивних змін у світовому суспільному розвитку. Відбувається визнання
соціальної відповідальності менеджменту і бізнесу як перед суспільством, так і
перед людьми, працюючими в організації. В управлінні економікою необхідно
враховувати наступні глобальні тенденції: тенденція повернення до минулого –
усвідомлення значення матеріальної, технічної бази сучасного виробництва і
послуг; нераціональне використання ресурсів; людські ресурси; зміна характеру
внутрішніх взаємин в організації.
Великою проблемою в менеджменті є обмеження лиш внутрішнім
середовищем підприємства. Менеджмент має орієнтуватись і на результати
діяльності, які знаходяться поза її межами [2, с. 150].
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Існують так звані загальні проблеми менеджменту, це ототожнення
менеджменту тільки з менеджментом комерційних організацій.
Найбільш вагомою проблемою менеджменту є глобалізація. Процес
глобалізації це складне явище взаємної залежності економік, котра виникає у
зв’язку обміну послуг і товарів та потоком капіталів.
Метою менеджменту є постійне подолання ризику або ризикових ситуацій
не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому. Кінцевою метою менеджменту є
забезпечення прибутковості, або дохідності, в діяльності фірми шляхом
раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління
виробництвом і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне
використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації,
творчої активності і лояльності кожного працівника.
Реаліями сьогодення є проблеми та ускладнення відносно процесу
управління, тобто менеджменту.
Вплив на природні та екологічні фактори обумовлює необхідність щодо
змін у пріоритетах стратегічного розвитку підприємств.
Зміна менеджменту задля роботи з відкритим глобальним інформаційним
простором пов’язано з диверсифікуванням робочої сили, покращення вимог до
культурного та освітнього рівнів.
Менеджменту як управлінцю необхідна здатність до системного мислення
та формулювання концепцій [3, с. 159].
Проблемою у менеджменті є розвиток людини-особистості, лідерського та
культурно-емоційного потенціалу. Тепер від працівника, який являється
основним об’єктом менеджменту, необхідною є не лише старанність, а
креативність, творча ініціатива, висока зацікавленість.
Саме пошукова активність персоналу є головним джерелом успішного
функціонування компаній, оскільки більшість змін, що проводяться, в
організації здійснюються задля активізації людського фактору. [1, с. 263].
Менеджмент орієнтується на працівників в розумової праці, котрі
створюють інновації, безпосередньо, креативних осіб.
Сучасний етап відносно розвитку менеджменту пояснюється процесом
переходу до більш соціального та орієнтованого управління. Основними
принципами сучасного менеджменту є: інноваційність, що є найважливішим
критерієм професіоналізму менеджера; ставлення до людей як ключового й
невичерпного ресурсу організації; відмова від управлінського раціоналізму
класичних шкіл; визнання соціальної відповідальності менеджменту як перед
суспільством загалом, так і перед окремими людьми, що працюють в
організації, зокрема;.
Підводячи підсумок вище зазначеного, можна виокремити вагомі тенденції
відносно розвитку в сучасному менеджменті у світі:
1) посилення «технократизму» стосовно управління під впливом науковотехнічного прогресу та цифровізації;
2) підвищення значення якості продукції під час конкурентної боротьби та
ускладнення ролі і місця стосовно пропозиції в економіці;
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3) підвищення уваги до поведінкових та соціальних аспектів щодо
управління.
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Нині є багато казино, де люди грають в азартні ігри, але не задумуються
над тим, що ймовірність виграшу при цьому може бути мізерною.
Застосуванням теорії ймовірностей до розрахунків виграшів в азартних
іграх присвячено праці P. Turner, G. Crаmer, B. Fіnettі [1].
Нашою метою є аналіз співвідношення виграшу та програшу в азартних
іграх, що базується на знаннях теорії ймовірностей. Також наведемо приклади
декілька ігор та опишемо в них шанси виграшів.
Кожен, хто працював з людьми, які грають у азартні ігри, усвідомлює, що
у них часто є ряд помилкових переконань та ставлення щодо контролю, удачі,
передбачення та шансу. Основна проблема полягає в тому, що люди, які грають
в азартні ігри, часто вважають, що вони можуть перемогти шанси і виграти.
Навіть ті, хто знає шанси, все ще вважають, що можуть виграти. Т. Turner
стверджує, що більша частина цього є результатом досвіду випадкових подій:
випадкові події «обманюють людей», вважаючи, що вони можуть передбачити
їх випадкові результати. Інша проблема полягає в тому, що людський розум
схильний знаходити закономірності і робить це дуже ефективно [2]. Деякі люди
вважають, що «випадкові» події не мають підстав і тому є загадковими. У
минулому деякі релігії використовували ігри в кості, щоб розкрити волю богів.
Окремі люди, які грають в азартні ігри, вважають, що не існує такої речі, як
випадкова подія, і тому вони можуть придумати, як виграти. У певному сенсі
вони мають рацію, оскільки всі випадкові події є результатом фізичних сил або
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математичних алгоритмів. Однак на практиці вони абсолютно помиляються.
Випадковість − це математичне поняття, яке використовується для
моделювання реального світу [3]. Той факт, що випадкові події можуть бути
описані математично, не означає, що вони детерміновані. Більшість подій, які
ми вважаємо випадковими, насправді мають детермінований характер, але
настільки складні, що їх неможливо передбачити.
Ймовірність − це оцінка відносної середньої частоти, з якою подія
відбувається в повторних незалежних випробуваннях [4]. Відносна частота
завжди між 0% (подія ніколи не відбувається) і 100% (подія завжди
відбувається). Ймовірність дає нам інструмент передбачити, як часто буде
відбуватися подія, але не дозволяє передбачити, коли саме подія станеться.
Імовірність також може бути використана для визначення умов отримання
певних результатів або довгострокових фінансових перспектив певної гри; це
також може допомогти визначити, чи варто грати в певну гру. Ймовірність і
шанси − це дещо різні способи опису шансів гравця виграти ставку.
Ймовірність − це оцінка шансів на перемогу, поділена на загальну
кількість наявних шансів. Ймовірність − це звичайна частка (наприклад, 1/4),
яка також може бути виражена у відсотках (наприклад, 25%) або у пропорції
між 0 і 1 (наприклад, р = 0,25). Якщо у розіграші є чотири квитки, і гравець
володіє одним із них, його ймовірність виграти становить 1 на 4 або 1/4 або
25% або p = 0,25.
Наприклад, при киданні двох кісток існує 36 можливих результатів: (1, 1),
(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), ( 2, 1). . . (6, 6); і кожна з цих комбінацій
однаково ймовірно відбудеться. Однак гравець, який кидає 2 кубики, швидше
за все, отримає в сумі 7, оскільки існує шість способів скласти 7 з двох кісток:
(1, 6), (2, 5), (3, 4), ( 4, 3), (5, 2) та (6, 1). Малоймовірно , що гравець отримає 2
або 12, оскільки існує лише один спосіб скласти 2 (1, 1) та один спосіб зробити
12 (6, 6).
Припустимо, в грі між «Динамо» і «Шахтарем» ймовірність перемоги
київської команди становить 1 / 3,30 (або 0,303), шанси на виграш донецького
клубу рівні 1 / 2,18 (0,459), ймовірність нічиєї – 1 / 3,95 (0,253). Якщо
ймовірність перемоги «біло-синіх» дорівнює 0,303, то шанси на програш
складають: 0,459 + 0,253 = 0,712. Припустимо, що ви вирішили поставити на
«Динамо» 1000 гривень. При існуючих коефіцієнтах можливий виграш складе
2300 гривень. При додаванні наявних даних в вищеописану формулу робимо
обчислення: 0,303 × 2300 - 0,712 × 1000 = -15,1. В результаті вдалося
встановити, що для такого парі середній розмір програшу становить 15,1
гривні.
На колесі європейської рулетки є 37 комірок: 1-36 - це цифри (18 червоних
і 18 чорних) і зелена позначка зеро.
Вірогідність випадання будь-якого числа дорівнює (1/37) * 100 = 2,7%.
Вірогідність випадання червоного номера - (18/37) * 100 = 48,6%.
Вірогідність випадання дюжини - (12/37) * 100 = 32%.
Отже, азартні ігри – це не тільки випадковість і везіння, а й до певної міри
математика, якою точно не варто легковажити. Вище наведені приклади
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показують що не у всіх азартних іграх можна виграти ,тому що шанс досить
малий.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ
КОМБІНАТОРИКИ
Комбінаторика − це галузь математики, що стосується вивчення
скінченних або незліченних дискретних структур [2]. Комбінаторні методи
застосовуються до багатьох областей математики, і знання комбінаторики
необхідні для побудови міцного управління статистикою. Вона включає в себе
перерахування, поєднання і перестановку наборів елементів і математичних
зв’язків, які характеризують їх властивості. Розглянемо практичні аспекти
застосування комбінаторики.
Аспекти комбінаторики включають: підрахунок структур даного виду і
розміру, рішення про те, коли можуть бути виконані певні критерії, і побудова і
аналіз об’єктів, що відповідають критеріям. Аспекти також включають пошук
"найбільших", "найменших" або "оптимальних" об’єктів, вивчення
комбінаторних структур, що виникають в алгебраїчному контексті, або
застосування алгебраїчних методів до комбінаторних проблем.
Кілька корисних комбінаторних правил або комбінаторних принципів
широко розпізнаються і використовуються. Кожен з цих принципів
використовується для певної мети. Правило суми (правило додавання), правило
продукту (правило множення) і принцип включення-виключення часто
використовуються для перелічених цілей. Бієктивні докази використовуються,
щоб продемонструвати, що дві множини мають однакову кількість елементів.
Подвійний підрахунок − це метод, який показує, що два вирази рівні.
Створення функцій і зв’язків повторення є потужними інструментами, які
можуть бути використані для маніпулювання послідовностями, і можуть
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описати, якщо важко вирішити багато комбінаторних ситуацій. Опишемо
кілька з цих методів більш детально нижче.
Так, принцип виключення інклюзії − це метод підрахунку, який
використовується для отримання кількості елементів в об’єднанні декількох
множин. Цей метод підрахунку гарантує [2].
Досить цікавим є двовибіркровий (бієктивний) доказ.
Бієктивний доказ − це метод доведення, який знаходить бієктивну функцію
f: А→B між двома скінченними множинами А і B, що доводить, що вони мають
однакову кількість елементів, |А|=|B|. Бієктивна функція − це та, в якій існує
відповідність один на один між елементами двох множин. Іншими словами,
кожен елемент у множині B в парі з одним елементом у множин А. Ця
методика корисна, якщо ми хочемо знати розмір А, але не може знайти прямого
способу підрахунку його елементів. Якщо B легше підрахувати, встановлюючи
бієкцію з А до B вирішує проблему .
Подвійний підрахунок є комбінаторним методом доведення для
демонстрації того, що два вирази рівні. Це робиться шляхом демонстрації того,
що два вирази є двома різними способами підрахунку розміру одного набору. У
цій техніці скінченний набір X описується з двох точок зору, що призводить до
двох різних виразів для розміру множини. Оскільки обидва вирази дорівнюють
розміру одного і того ж набору, вони зрівнюються один одному [1].
Також цікавими є принцип дірки, метод перестановок та ін.
Таким чином, комбінаторні правила і принципи комбінаторики є досить
корисними. Кожен із них використовується для реалізації певної мети тоді,
коли інші методи неможливо застосувати. Практичні аспекти включають:
пошук "найбільших", "найменших" або "оптимальних" об’єктів, вивчення
комбінаторних структур, що виникають в алгебраїчному контексті,
застосування алгебраїчних методів до комбінаторних проблем та ін.
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Прагнення України до європейського та світового економічного
співробітництва вимагає від вітчизняних компаній інновацій, визначення
підходів до формування систем управління якістю (СУЯ) у контексті
міжнародних стандартів. Для покращення економічного розвитку країни
актуальним завданням є підвищення економічних показників українських
підприємств в усіх сферах діяльності. Саме бізнес-моделювання допоможе
впоратись із вищезгаданою задачею.
Моделювання бізнес-процесів дозволяє проаналізувати не тільки, як
працює підприємство в цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми організаціями,
замовниками та постачальниками, але і як організована діяльність на кожному
окремо взятому робочому місці.
Оскільки моделювання бізнес-процесів одне із найважливіших завдань
підприємства, то і існує декілька підходів до визначення цього поняття:
- моделювання бізнес-процесів – це опис бізнес-процесів підприємства
дозволяє керівнику знати, як працюють рядові співробітники, а рядовим
співробітникам – як працюють їхні колеги і на який кінцевий результат
спрямована вся їх діяльність;
- моделювання бізнес-процесів – це ефективний засіб пошуку можливостей
поліпшення діяльності підприємства;
- моделювання бізнес-процесів – це засіб, який дозволяє передбачати і
мінімізувати ризики, які виникають на різних етапах реорганізації діяльності
підприємства;
- моделювання бізнес-процесів – це метод, що дозволяє дати оцінку
поточній діяльності підприємства по відношенню до вимог, що пред’являються
до його функціонування, управління, ефективності, кінцевими результатами
діяльності і ступеня задоволеності клієнта [1];
- моделювання бізнес-процесів – це метод, що дозволяє дати вартісну
оцінку кожному процесу, взятому окремо, і усіх бізнес-процесів на
підприємстві, узятим у сукупності;
- моделювання бізнес-процесів – це завжди вірний спосіб виявлення
поточних проблем на підприємстві та передбачення майбутніх [3].
Для більшої ефективності для організації варто проводити систематичне
планування бізнес-процесів. Для проведення систематичного планування
діяльності підприємства можна використовувати модельний опис. Саме в цьому
проявляється фундаментальна роль моделей в теорії і практиці управління
виробництвом. Чітка формалізація, створення математичних моделей,
безсумнівно, представляє нові можливості, пов’язані, головним чином, з
«об’єктивізацією» інтуїтивних уявлень, з можливістю критичного аналізу чітко
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сформульованих гіпотез і з «автоматизмом» математичного апарату, що
дозволяє просуватися від гіпотез до висновків.
Управління бізнес-процесами слід розглядати в контексті застосування
сучасних підходів до управління якістю, з акцентом на оптимізаційне
моделювання, як ефективного засобу удосконалення систем управління якістю
відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSО 9001:2015.
Водночас оптимізаційне моделювання бізнес-процесів є ефективним
інструментом підвищення ефективності діяльності підприємств і задоволення
потреб їх клієнтів. Крім того, побудова оптимізаційної моделі бізнес-процесів
дозволяє компанії встановлювати взаємовигідні відносини із зовнішніми
організаціями, постачальниками, замовниками, створити сприятливі умови для
плідної роботи персоналу компанії. Безперечно, що оптимізація бізнес-процесів
є інструментом для визначення, ідентифікації та мінімізації ризиків у системах
управління якістю та призових операціях загалом [1].
При моделюванні бізнес-процесів дуже важливо визначитися зі
структурою та змістом моделювання об’єктів, щоб визначити, з яких елементів
повинен складатися бізнес-процес [2, с. 47]. Оптимізація бізнес-процесів – це
один із аспектів організаційного розвитку, в якому власник процесу вживає ряд
дій для виявлення, аналізу та вдосконалення існуючі бізнес-процеси на
підприємстві відповідно до цілей та завдань, таких як збільшення прибутку та
продуктивності, зменшення витрат тощо. Крім того, удосконалення бізнеспроцесів – це спосіб зміни існуючих бізнес-процесів, що покращує якість
товару чи послуги з метою задоволення потреб клієнтів та споживачів [4].
Таким чином, успішна діяльність українських підприємств, їх сталий
розвиток, що включає економічний, соціальний та екологічний аспекти,
можливий завдяки вдосконаленню та оптимізації бізнес-процесів, спрямованих
на задоволення потреб споживачів та інших зацікавлених сторін з урахуванням
ринкової кон’юнктури. При оптимізації бізнес-процесів доцільно застосовувати
системний підхід з визначенням низки заходів та функцій управління, таких як
планування, організація, контроль, удосконалення.
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4. Cооk S. Prоcess іmprоvement: а hаndbооk fоr mаnаgers. Аldershоt,
Hаmpshіre, Englаnd; Brооkfіeld, Vt., USА: Gоwer, 1996. 162 p.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному світі для того, щоб отримати значні конкурентні переваги
потрібно приділити чимало уваги розробці бізнес-процесів підприємства.
Останнім часом все більше набуває актуальності розгляд проблеми
моделювання, прогнозування та аналізу процесів підприємства. Практично усі
керівники оцінюють важливу роль цих процесів.
Вагомий внесок у дослідження та розробку бізнес моделей внесли такі
науковці та практики, як В. Репин, М. Робсон, Ф. Уллах та інші. Значну увагу
приділяють і вітчизняні науковці Т. Решетняк, О. Солодка, О. Подоляка та інші.
Але ця тема актуальна постійно потребує детального розгляду і тепер.
Для будь-якого підприємства важливо ефективно реалізувати бізнеспроцеси, адже саме від цього буде залежати подальша його успішність.
Обґрунтування доцільності використання інструментів реінжинірингу бізнеспроцесів шлях моделювання майбутніх результатів на українських
підприємствах потребує подальших наукових розробок. Реінжиніринг- це
фундаментальне переосмислення і радикальне перепроєктування бізнеспроцесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування.
Матеріали та методи. Історико-еволюційний метод був використаний для
дослідження сутності та походження категорії реінжинірингу та виділення її
основних ознак. За допомогою аналізу та синтезу визначаються концептуальні
основи реінжинірингу бізнес-процесів. Впровадження складних, системних та
синергетичних підходів як основи для застосування реінжинірингу бізнеспроцесів дозволило розробити методологію моделювання прогнозування
сценаріїв рівня конкурентоспроможності бізнес-одиниці. Застосування
системного підходу знаходить своє відображення у розгляді впливу зовнішніх
та внутрішніх факторів на підприємство, комплексного фактора у поєднанні
факторів з критеріями управління підприємствами, здатними конкурувати на
світовому ринку, а також застосування методу на різних рівнях – макро, мезо та
мікро. Для формування моделі прогнозування рівня конкурентоспроможності
підприємства були використані методи економічного моделювання та
прогнозування.
Результати. Основні ознаки відокремлені та сформульовано метод
моделювання результатів його впровадження. Розроблено алгоритм
моделювання сценарію розвитку в результаті застосування реінжинірингу.
Побудовано також модель прогнозування рівня конкурентоспроможності
української економіки.
Практичні наслідки. Блискучим прикладом корпорацій, які отримали
«друге дихання» в результаті впровадження реінжинірингу процесів, були
Generаl Electrіc, Tоyоtа та Chrysler, Kоdаk, Sіemens Nіxdоrf Servіce, ІBM Credіt.
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Запропонований
методологічний
підхід
може
бути
застосований
підприємствами
для
прогнозування
рівня
конкурентоспроможності
підприємства в результаті впровадження реінжинірингу бізнес -процесів
залежно від можливих витрат та цільового випуску товару.
Цінність/оригінальність.
Такий
метод
прогнозування
конкурентоспроможності підприємства в результаті реінжинірингу бізнес процесів є важливим і може бути використаний для прогнозування рівня
конкурентоспроможності на всіх рівнях управління.
Отже, метод моделювання бізнес-процесів є ефективним і може
реанімувати будь-яке підприємство, метод дозволить надати вартісну оцінку
кожному окремому процесу.
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ КОМПАНІЇ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Управління підприємством як цілісність включає в себе управління
різними аспектами його діяльності. Управління маркетингом – складний
процес, який охоплює функції, пов’язані з ринком, потребами клієнтів,
доставкою товарів, їх цінами, комунікацію зі споживачами тощо. Саме
управління маркетингом характеризується, як організований процес реалізації
опрацьованих планів та інших маркетингових концепцій в реальних умовах
діяльності підприємства. У загальній системі управління проєктами на
підприємстві маркетинг умовно можна розглядати в двох аспектах: перший
аспект можна визначити як вертикальну (змістовну) структуру маркетингу
проєкту, а другий аспект – як горизонтальну (тимчасову) структуру
маркетингу [1].
Традиційно всю сукупність маркетингу проєкту можна розділити на
наступні складові:
1) маркетингові дослідження
2) розробка стратегії маркетингу
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3) формування концепції маркетингу
4) програма маркетингу проєкту
5) бюджет маркетингу проєкту
6) реалізація заходів з маркетингу проєкту
У структурі маркетингових досліджень можна виділити три принципових
блоки:
1) організація досліджень:
- визначення цілей, діапазону і програми маркетингових досліджень,
- визначення методів і засобів маркетингових досліджень,
- збір і первинна оцінка інформації;
2) зовнішній аналіз:
- структури цільового ринку,
- ємності ринку,
- каналів збуту,
- конкуренції,
- макроекономічний аналіз,
- аналіз соціально-економічного середовища;
3) внутрішній аналіз:
- учасників проєкту та їх ресурсів,
- доступних технологій,
- продукції проєкту.
Взагалі, маркетингова стратегія проєкту – це сукупність глобальних
(загальнозначущих для всього проєкту) цільових установок (структури цілей,
принципових методів їх досягнення), що орієнтують всю діяльність з
маркетингу проєкту в напрямку досягнення максимального ринкового
результату.
Структура діяльності з розробки маркетингової стратегії містить наступні
складові [2]:
- стратегічний аналіз (SWОT-аналіз, під яким розуміються дослідження,
спрямовані на визначення і оцінку сильних і слабких сторін проєкту, його
можливостей і потенційних загроз);
- визначення цільових стратегічних позицій здійснюється на основі всього
попереднього аналізу і з використанням інструментів стратегічного
позиціонування.
Наступний етап – це формування концепції маркетингу, а саме тактичний
зріз всієї маркетингової діяльності, в якому визначаються середньострокові,
важливі (але не загальнозначущі для всього проєкту) напрямки, цільові
орієнтири, обрані методи реалізації визначеної раніше стратегії [3].
Структура діяльності по формуванню концепції маркетингу проєкту
складається зі:
- розробки основних напрямків маркетингу, які спрямовані на проведення
укрупнених заходів в принципових областях практичного маркетингу, таких як
продукція, ціна, збут, просування;
- позиціонування продукції і проєкту, що починається з визначення
комплексів «товар – ринок – технологія» на основі визнання факту
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багатовимірності і неоднорідності економічного простору, в якому реалізується
проєкт.
Таким чином, програма маркетингу проєкту являє собою комплекс
практичних короткострокових заходів з реалізації сформульованих раніше
стратегії і тактики (концепції) маркетингу проєкту. Базові напрямки програми
маркетингу включають управління:
1) продукцією (область практичного маркетингу);
2) ціною (формування ціни і розробку системи знижок і умов платежу);
3) просуванням (будь-яка форма повідомлень, які використовуються
керівництвом проєкту для інформації, переконання чи нагадування людям про
продукти, послуги, ідеї).
З впровадження інформаційних систем та технологій у діяльність компаній
також відбулась автоматизація маркетингу. Маркетингова інформаційна
система (МІС) включає в себе чотири частини, перші дві з яких є
обов’язковими для будь-якої компанії, як великої, так і дрібної:
1) внутрішня
система
звітності
(включає
інформацію
про
внутрішньофірмові потоки, витрати, продажі, прибутки, та ін.);
2) розвідувальна система маркетингу (проведення заходів з моніторингу
ринків, відповідаючи на такі питання як: що купують, яка частка ринку, що
приходить на продажу конкурентів та ін.);
3) маркетингові дослідження (вивчення конкретних проблем процесу
маркетингу, таких як причини різкого зниження продажів будь-якого продукту
та інш.)
4) система підтримки маркетингових рішень (аналітичні та математичні
методи збору та обробки інформації).
Ефективність і функціональність МІС буде багато в чому залежати від
ступеня автоматизації процесів збору, зберігання, обробки і аналізу інформації,
необхідної для прийняття управлінських рішень [3]. Умовно можна виділити
два рівня (етапу) автоматизації системи. На першому рівні (характерному для
малих і середніх компаній) відсутня централізована схема передачі інформації.
В цьому випадку інформаційне наповнення МІС проводиться з різних джерел:
підсистема внутрішньої звітності – дані з CRM- і (або) ERP-систем (виконавці –
відділ продажів і виробництво), а також з систем бухгалтерської звітності,
підсистема зовнішнього спостереження і підсистема маркетингових досліджень
– дані, зібрані відділом маркетингу (виконавці – менеджери з маркетингу).
Зберігання та аналіз інформації часто здійснюється за допомогою офісних
додатків (MS Аccess і MS Excel) або прикладних програм. Перетворена
інформація, як правило, використовується на рівні вищого керівництва для
прийняття стратегічних рішень. На другому рівні автоматизації (великі компанії
і холдинги) відбувається консолідація внутрішньої і зовнішньої інформації
компанії на основі корпоративних інформаційних систем (КІС) (маркетинг є
однією зі складових системи) або уніфікованих маркетингових інформаційних
систем. Ефективність маркетингових служб досягається за рахунок
регламентації процесів з обміну інформацією з іншими підрозділами. В якості
основи моделі МІС можна розглядати базові поняття автоматизації процесів,
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таких як бази даних, ОLАP-аналіз (Оnlіne аnаlytіcаl prоcessіng), аналіз
інформації за допомогою статистичних моделей і систем Dаtа-mіnіng.
Таким чином, використання маркетингової інформації стає необхідною
умовою підвищення гнучкості та ефективності системи управління компанією.
У той же час, впровадження МІС повинен передувати етап опису внутрішніх
бізнес-процесів підприємства та деталізації основних кількісних параметрів для
їх оцінки. Але, проєктування та впровадження МІС – це складний та
багатоетапний процес, в ході якого уточняються методи алгоритмізації
інформаційних процесів і способи їх інтерпретації для прийняття управлінських
рішень.
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ У ПРОЄКТАХ
Одне з основних завдань управління проєктами (УП) у компаніях –
організація його фінансування, що має на увазі забезпечення проєкту
інвестиційними ресурсами, до складу яких входять не тільки грошові кошти, а
й виражаються в грошовому еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основні і
оборотні кошти, майнові права та нематеріальні активи, кредити, позики і
застави, права землекористування тощо.
Фінансування проєктів – один з видів інвестиційної діяльності, яка завжди
є ризиковою, особливо в нинішніх соціально-економічних умовах.
Неблагоприємний інвестиційний клімат, законодавча база, яка не
відповідає вимогам світової практики управління проєктами – об’єктивні
причини, що заважають ефективній реалізації проєктів.
Фінансування проєкту включає перераховані нижче основні стадії [1]:
попереднє вивчення життєздатності проєкту (визначення його
доцільності за витратами і запланованого прибутку);
розробку плану реалізації проєкту (оцінку ризиків, ресурсне
забезпечення та ін.);
організацію фінансування, у тому числі:
1) оцінку можливих форм фінансування і вибір конкретної форми,
2) визначення організацій, які фінансують,
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3) визначення структури джерел фінансування;
контроль виконання плану і умов фінансування.
Фінансування проєктів може здійснюється наступними способами:
самофінансування, тобто використання в якості джерела фінансування
власних коштів інвестора (з коштів бюджету і позабюджетних фондів – для
держави, з власних коштів – для підприємства);
використання позикових і залучених коштів. Система фінансування
інвестиційних проєктів включає джерела та організаційні форми фінансування.
Основними організаційними формами залучення інвестицій для
фінансування інвестиційних проєктів у світовій практиці є дефіцитне
фінансування, що означає державні запозичення під гарантію держави з
утворенням державного боргу і подальшим розподілом інвестицій за проєктами
і суб’єктам інвестиційної діяльності [2]. Держава гарантує і здійснює
повернення боргу. Розрізняють:
державні бюджетні кредити на поворотній основі,
асигнування з бюджету на безоплатній основі,
фінансування за цільовими федеральним інвестиційним програмам,
фінансування проєктів з державних міжнародних запозичень;
акціонерне або корпоративне фінансування, при якому інвестується
конкретна діяльність галузі або підприємства, в тому числі:
участь в статутному капіталі підприємства,
корпоративне фінансування, що полягає в купівлі цінних паперів;
проєктне фінансування, при якому інвестується безпосередньо
проєкт. Розрізняють проєктне фінансування:
з повним регресом на позичальника,
з обмеженим правом регресу,
без права регресу на позичальника.
Проєктне фінансування можна укрупнено охарактеризувати як
фінансування інвестиційних проєктів, при якому сам проєкт є способом
обслуговування боргових зобов’язань.
Суб’єкти, які фінансують оцінюють об’єкт інвестицій з точки зору того, чи
принесе реалізований проєкт такий рівень доходу, який забезпечить погашення
наданої інвесторами позики або інших видів капіталу. Проєктне фінансування
безпосередньо не залежить від державних субсидій або фінансових вкладень
корпоративних джерел. У розвинених країнах цей метод використовується вже
десятиліття. Світовий ринок проєктного фінансування визначається
пропозиціями інвестиційних ресурсів, які можуть бути вкладені в реалізацію
проєктів на умовах, визначених формами і методами проєктного фінансування,
і попиту на ці ресурси з боку замовників, споживачів інвестиційних
проєктів [3].
Під проєктним фінансуванням розуміється надання фінансових ресурсів
для реалізації інвестиційних проєктів у вигляді кредиту без права регресу, а
також з обмеженим або повним регресом на позичальника з боку кредитора.
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Під регресом розуміється вимога про відшкодування наданої в позику
суми. При проєктному фінансуванні кредитор несе підвищені ризики, видаючи
(з точки зору традиційних банківських кредитів) незабезпечений або не в
повній мірі забезпечений кредит. Погашення цього кредиту здійснюється за
рахунок грошових потоків, які виникають під час експлуатації об’єкта
інвестиційної діяльності [4].
Проєктне фінансування можна укрупнено охарактеризувати як
фінансування інвестиційних проєктів, при якому сам проєкт є способом
обслуговування боргових зобов’язань.
Суб’єкти, які фінансують оцінюють об’єкт інвестицій з точки зору того, чи
принесе реалізований проєкт такий рівень доходу, який забезпечить погашення
наданої інвесторами позики або інших видів капіталу. Проєктне фінансування
безпосередньо не залежить від державних субсидій або фінансових вкладень
корпоративних джерел. У розвинених країнах цей метод використовується вже
десятиліття. Світовий ринок проєктного фінансування визначається
пропозиціями інвестиційних ресурсів, які можуть бути вкладені в реалізацію
проєктів на умовах, визначених формами і методами проєктного фінансування,
і попиту на ці ресурси з боку замовників, споживачів інвестиційних проєктів.
Під проєктним фінансуванням розуміється надання фінансових ресурсів
для реалізації інвестиційних проєктів у вигляді кредиту без права регресу, а
також з обмеженим або повним регресом на позичальника з боку кредитора.
Під регресом розуміється вимога про відшкодування наданої в позику суми.
При проєктному фінансуванні кредитор несе підвищені ризики, видаючи (з
точки зору традиційних банківських кредитів) незабезпечений або не в повній
мірі забезпечений кредит. Погашення цього кредиту здійснюється за рахунок
грошових потоків, які виникають під час експлуатації об’єкта інвестиційної
діяльності [5].
Таким чином, правильно організоване проєктне фінансування надає
можливість залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних
проєктів з мінімальними ризиками. В цілому проєктне фінансування дозволяє
більш вірогідно оцінити платоспроможність і надійність позичальника, а також
розглянути весь інвестиційний проєкт з точки зору життєздатності,
ефективності, можливості бути реалізованим, забезпеченості, ризиків та
прогнозувати результат реалізації інвестиційного проєкту.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ
Суть економічного зростання полягає у постійному стабільному
збільшенні прибутковості підприємства в розрахунку на одиницю ресурсу, що
витрачається на реалізацію продукції. Економічне зростання полягає у
розширенні збуту і його удосконаленні, забезпеченні конкурентоспроможності
продукції, досягненні основної стратегічної мети існування підприємства. Воно
спрощує вирішення проблеми обмеженості ресурсів, повніше реалізовує
поставлену ціль. Отже, економічне зростання повинно розглядатися як важлива
економічна мета.
В ринкових умовах, ускладнених світовою пандемією, економічне
зростання набуває важливого значення, адже ринковий механізм досить
суворий, не любить тих, хто стоїть на одному місці. В умовах карантину та
жорсткої конкуренції підприємство повинно постійно розвиватись,
вдосконалюватись, іти вперед, інакше конкуренти витиснуть його з ринку.
Теоретичні основи економічного зростання та його фінансового
забезпечення викладаються у багатьох підручниках та посібниках з економіки
та фінансів підприємств. Проте жоден з них не пропонує сценарії діяльності
підприємств в умовах світової пандемії. Це не просто криза економік багатьох
країн, а зовсім новий спосіб життя, можливостей та обмежень всього людства.
Всі попередні підходи до розвитку підприємств зараз повинні коригуватись з
огляду на санітарні обмеження для відвідувачів, графіки роботи, дистанційну
роботу, доставку продукції до споживачів в умовах адаптивного карантину.
Можна визначити заходи, які можуть стимулювати досягнення
підприємством економічного зростання. До них можна віднести: залучення
більшої кількості покупців за рахунок проведення ефективних маркетингових
заходів, оптимізація організаційної структури підприємства, зниження
собівартості продукції та оптимізація товарних запасів, оновлення основних
фондів, залучення кредитних ресурсів, які необхідні підприємству, зменшення
поточних витрат і зобов’язань, орієнтація на нові потреби людей в умовах
пандемії.
Виокремлюють два основних типи економічного зростання: екстенсивний
та інтенсивний. Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за
рахунок кількісного збільшення обсягів факторів виробництва і практично за
збереження незмінними їх попередніх техніко-технологічних параметрів.
Інтенсивний тип економічного зростання характеризується розширенням
виробництва на основі якісного поліпшення всіх факторів, тобто раціонального
використання виробничого потенціалу [2].
Практика розвинутих країн доводить, що економічне зростання
відбувалось не за рахунок збільшення трудозатрат, а за рахунок підвищення
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продуктивності праці, в основному завдячуючи технічному розвитку,
збільшенню фондоозброєності, покращенню якості робочої сили, переміщенню
працівників із низькопродуктивних у високопродуктивні галузі, а також ряду
інших чинників.
Прогнозуючи економічне зростання підприємства варто здійснювати
пошук резервів підвищення доходів від діяльності, якими можуть бути:
1. Збільшення доходів за рахунок зниження закупівельних цін
(використання знижок, закупівля партій сезонного розпродажу,
скорочення кількості посередників, закупівля товарів за кордоном при
сприятливому співвідношенні курсів валют, та ін.).
2. Збільшення доходів за рахунок підвищення реалізаційних цін
(використання сприятливої ринкової кон’юнктури в окремі періоди
року, передсвяткові та сезонні підвищення цін, ефективна цінова
політика підприємства, реалізація окремих груп товарів на товарних
біржах та аукціонах).
3. Підвищення доходів за рахунок збільшення обсягу реалізації товарів
(ефективна збутова і рекламна політика, доповнення асортименту,
розширення регіонів збуту, надання споживчого кредиту, надання
додаткових послуг при реалізації товарів) [3].
Прогнозування економічного зростання підприємства на сьогоднішній
день здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки та базується на
математичних і графічних методах оцінки критеріїв розвитку. Основним з них є
безумовно доходність.
Прогнозувати бізнес-процеси та обсяг доходів підприємства можна,
застосовуючи регресійний аналіз на основі динаміки показників в минулому
графічним способом, додаючи до графіку зростання доходів Лінію Тренда
рис. 1:
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Рисунок 1 – Прогнозування обсягу доходу підприємства графічним способом
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Слід зауважити, що графічний спосіб прогнозування не дає змоги точно
оцінити зміну показника, тому не є основним. Найбільш ефективними є методи
математичного прогнозування, а саме – моделювання. При моделюванні
соціальних процесів цільовий об’єкт завжди є динамічною сутністю, яка
змінюється з перебігом часу і реагує на навколишнє середовище [4]. Одним із
способів дослідження є застосування аналітичного підходу, який веде до
отримання майбутньої структури моделі з опису за допомогою логіки або
математичних методів [5]. Однак аналітичні рішення не завжди існують або
важкодоступні. Тоді застосовують імітаційне динамічне моделювання [6].
Імітаційну модель можна розглядати як множину правил (диференціальних
рівнянь, карт станів, автоматів, мереж), які визначають, у який стан система
перейде в майбутньому із заданого поточного стану.
Досягнення сталого економічного зростання, навіть при ефективному
фінансовому забезпеченні і стабільній ринковій ситуації – складний і
відповідальний процес. А в умовах пандемічної кризи він потребує особливих
зусиль, знань та стратегій.
Економічне зростання підприємства в умовах світової пандемії потребує
впровадження бізнес-процесів з використанням онлайн-технологій, новітніх
наукових розробок і технологій діяльності, підвищення мотиваційної основи
стимулювання працівників підприємства. Важливо оптимізувати асортимент
продукції і послуг, освоювати і завойовувати нові ринки збуту продукції, що
дасть можливість отримання додаткових стабільних прибутків в умовах
пандемічних обмежень. А вміння швидко адаптуватися до кризових умов та
правильно розпоряджатися фінансовими результатами діяльності дозволить
успішно спрогнозувати та досягти сталого економічного зростання.
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ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА – ДУГЛАСА
Виробничі функції – поширений інструмент аналізу залежності між
витратами та результатами виробництва як на мікро-, так і на макрорівні.
Безумовно, найвідоміша виробнича функція носить назву за іменами її авторів
– Ч. Кобба та П. Дугласа. Двофакторні функції типу Кобба – Дугласа широко
використовуються для оцінки потенціалу та перспектив розвитку економіки.
Водночас обґрунтованість та практична цінність виробничих функцій взагалі та
функції Кобба – Дугласа, зокрема, піддаються великому сумніву.
Так, у роботі «Виробнича функція та теорія капіталу» Джоан Робінсон
писала: «Виробнича функція була та залишається потужним інструментом
обдурювання. Студента, який вивчає економічну теорію, змушують писати Q =
f (L, K), де Q – випуск товарів; L – кількість праці; К – кількість капіталу.
Студента вчать вважати всіх робітників однаковими та міряти L у людиногодинах, розповідають щось про вибір одиниць випуску і відразу поспішають
перейти до наступного питання, сподіваючись, що він забуде запитати, у чому
вимірюється K. Перш ніж він спитає, він стає професором, і такий недбалий
спосіб мислення передається з покоління до покоління» [1].
Необхідно відзначити, що при обґрунтуванні будь-яких економічних
залежностей коректно зіставляти витрати і результати, зроблені в один і той же
часовий період. Що стосується розглянутої функції ця вимога виражається в
тому, що результат Q – випуск товарів, отриманих за один рік, повинен
зіставлятися з витратами капіталу також за один рік. З практики формування
виробничих функцій випливає, що найчастіше в них розглядається зв'язок
річного випуску країни, галузі або фірми з обсягом сукупного капіталу,
зафіксованим в цьому році в статистичній звітності. Відомо, що цей капітал
використовується на фірмі або в країні протягом 10-30 років. Тоді некоректно
шукати залежність абсолютної величини результату одного року із змінною
протягом багатьох років сукупною масою капіталу. Тобто якщо студент не
забуде запитати, у чому вимірюється K функції Кобба – Дугласа, то відразу ж
з'ясується, що значення незалежної змінної багаторазово завищено. Це перша
методологічна помилка.
Разом з тим це тільки одна з кількох методологічних помилок, допущених
при виведенні функції. Усунення навіть деяких із них дозволяє,
використовуючи результати Дугласа і Кобба, відповісти питанням: чи існують
закони виробництва?
Незважаючи на всі претензії, функція Кобба – Дугласа часто
використовується економістами.
Виробничою функцією (ВФ) називають функцію
, що
описує залежність між обсягом випуску продукції (Y) і витратами ресурсів
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(факторами виробництва
) [2]. Як основні
показники можна розглядати також дохід, прибуток, рентабельність,
продуктивність праці, собівартість та ін.
Виробнича функція відображає технічний закон, суть якого полягає в тому,
що для кожного рівня технічних знань існує відповідне числове співвідношення
виробничих витрат і обсягів продукції. За допомогою цієї функції можна
визначити технологічно ефективний спосіб виробництва.
Завдяки своїй простоті і раціональності ця функція має багато узагальнень
у різних напрямах. Найчастіше вона використовується для формалізованого
опису середньомасштабних господарських суб’єктів та економіки країни.
Нелінійність цієї моделі дозволяє уникнути ряд недоліків, характерних для
лінійних виробничих функцій.
Якщо у виробничій функції Кобба – Дугласа змінні K і L збільшити у
разів, то обсяг виробництва також збільшиться у разів. Дійсно,
Функції, що мають таку властивість, називаються лінійно-однорідними.
Знання параметрів А і α дає можливість робити наближені прогнози значень
національного доходу.

Рисунок 1 – Ізокванти функції Кобба – Дугласа
На рисунку 1 зображено ізокванти функції Кобба – Дугласа при наявності
двох ресурсів – капіталу K та L. Асимптотами ізокванти є осі координат, що
вказує на можливість повної заміни одного фактора іншим.
Розглянемо докладніше кожну складову запропонованої моделі.
1. Змінні функції матеріально-технічного потенціалу.
Середньорічна вартість активів K розраховується за такою формулою:
.

Цей показник враховує вартість необоротних активів, таких як основні
засоби, нематеріальні активи та незавершене будівництво, та оборотних активів
(запаси, кошти, короткострокові вкладення, дебіторська заборгованість та ін.).
Коефіцієнт рентабельності активів а2 (ROA) є індикатором прибутковості
діяльності компанії та розраховується як відношення чистого прибутку до
середнього розміру сумарних активів за період:
.
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Крім того, цей коефіцієнт показує, скільки припадає прибутку на кожен
карбованець, вкладений у майно організації.
2. Змінні функції трудового потенціалу.
Коефіцієнт рентабельності персоналу a4 (ROL) – це відношення чистого
прибутку підприємства до середньооблікової чисельності персоналу.
.
Цей показник дає можливість зрозуміти ефективність роботи колективу,
підприємства в цілому, дозволяє вести контроль витрат на співробітників
підприємства відповідно до отриманого прибутку.
Таким чином, обсяг виробництва, розрахований на основі запропонованої
моделі, що відображає ту виробничу здатність підприємства, яка може бути
отримана при ефективному використанні інновацій у поточній діяльності.
Отже, наведена мікроекономічна модель виробництва, яка побудована на
базі динамічної виробничої функції з урахуванням ефекту від впровадження
інновацій та коливань факторів виробництва у часі, що відображає реальний
процес виробництва на рівні підприємства та дозволяє дати адекватну оцінку
стану інноваційного потенціалу підприємства.
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УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЄКТУ
У ХХІ столітті управління проєктами (УП) все частіше стає стандартним
способом ведення бізнесу. У багатьох компаніях значна частка робіт
виконується у вигляді проєктів. Велика кількість сфер, в яких здійснюються
проєкти, різноманітність команд, що працюють над проєктами, труднощі
внутрішньо командної взаємодії, різноманітність умов реалізації проєктів і
велика кількість вимог до проєктів призводять до необхідності подальших
досліджень у напрямку забезпечення ефективного управління проєктами.
Актуальність цієї роботи обумовлена тим, що особливої важливості набуває
ефективне управління проєктами за рахунок раціонального формування
команди проєкту та оцінювання ефективності управлінської діяльності.
Команда проєкту – це група співробітників, які безпосередньо працюють
над його здійсненням і підлеглих керівникові проєкту [1], основний елемент
його структури, так як саме команда проєкту забезпечує реалізацію його
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задуму. Ця група створюється на період реалізації проєкту і після його
завершення розпускається. Кількість людей в команді визначається обсягом
робіт, передбачених проєктом. Лідери груп – це керівники, координатори
зусиль всіх членів команди, члени групи – безпосередні виконавці, які мають
можливість концентруватися на конкретній роботі. При необхідності деякі ролі
членів команди можуть поєднуватися.

Рисунок 1 – Структура системи управління командою проєкту
Основні принципи формування команди для УП:
1. Провідні учасники проєкту – замовник і підрядник (крім них можуть
бути і інші учасники) – створюють свої власні групи, які очолюють керівники
проєкту відповідно від замовника та підрядника. Ці керівники
підпорядковуються єдиному керівнику проєкту. Залежно від організаційної
форми реалізації проєкту керівник від замовника або від підрядника може бути
керівником всього проєкту. Керівник проєкту в усіх випадках має власний
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апарат співробітників, які здійснюють координацію діяльності всіх учасників
проєкту.
2. Для УП створюється єдина команда на чолі з керівником. В команду
входять повноважні представники всіх учасників проєкту для здійснення
функцій відповідно до прийнятого розподілу зон відповідальності.
Система управління організованою групою проєкту включає організаційне
планування, кадрове забезпечення, а також функції контролю і мотивації
трудових ресурсів для ефективного ходу робіт і завершення проєкту. Система
націлена на керівництво і координацію діяльності команди проєкту,
використовує різні стилі керівництва, методи мотивації, адміністративні
методи, підвищення кваліфікації кадрів на всіх фазах життєвого циклу проєкту.
Складність і комплексність задач по УП викликає потребу у високій
технічної компетентності учасників, володінні великими обсягами
економічних, правових, управлінських знань, тому створення професійної
проєктної команди – необхідна умова ефективної роботи [2].
Управління командою проєкту пов’язано з необхідністю створення
раціональної структури, забезпечення високого ступеня професіоналізму
співробітників, складністю досягнення оптимального співвідношення
зовнішнього контролю і незалежності команди. Менеджер проєкту повинен
бути гнучким і впевненим у собі і в своїх співробітниках. Вплив в команді
ґрунтується не на статусі або положенні, а на професіоналізм та
компетентність.
Підсумовуючи вищезазначене, необхідно наголосити на тому, що від
ефективного управління командою проєкту багато в чому залежить
ефективність проєктного менеджменту, впровадження інновацій та ефективне
використання інвестицій.
Необхідно зазначити, що вимоги до менеджера проєкту на практиці
постійно зростають. Це пов’язано з тим, що одних знань проєктних стандартів,
економіки, інформаційних ресурсів при плануванні та проєктуванні діяльності
на сьогодні недостатньо. Проєкт-менеджер у першу чергу професіоналметодист, по-друге, керівник, по-третє – лідер. Лідерський стиль сьогодні за
інших рівних умов виходить на перший план, оскільки лідерство дає
можливість так керувати командою, щоб досягати результату у динамічних
подіях господарювання.
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
В умовах сучасної ринкової економіки підвищується значення правильної
оцінки ризику, що має банківська установа при здійсненні своїх операцій.
Величина ризиків на міжнародних фінансових ринках постійно зростає.
Розвиток ринкової економіки в Україні супроводжує стрімкий процес
розбудови державної фінансово-кредитної системи. Основою фінансовокредитної системи є банківська система, яка охоплює всі ланки єдиного
господарського механізму держави. Необхідність аналізу та оцінки величини
ризиків банківського сектора виникає внаслідок наявності чіткого
взаємозв’язку між станом банківської системи і економічним зростанням
країни.
Функціонування та розвиток українських банківських установ відбувається
у досить несприятливих умовах. Незважаючи на поступове зменшення
інфляційних процесів в економіці, динаміка грошової маси зростає. Багато
виробничих підприємств зазнають збитків і утворюють ризики неповернення
кредитів. Умови ведення банківського бізнесу ускладняються незавершеністю
процесу ринкової трансформації банківського сектора та недостатнім досвідом
комерційної діяльності банків.
У нашій країні з метою створення сприятливих умов для ефективної
роботи банків, забезпечення подальшого розвитку, стабільності і надійності
банківської системи, захисту інтересів вкладників банків, підвищення рівня
конкуренції серед них банківський нагляд і регулювання діяльності банків
відповідно до чинного законодавства здійснює центральний банк держави.
Найважливішою складовою частиною наглядового процесу є наявність у
банківського нагляду повноважень щодо розробки і застосування пруденційних
правил та вимог по контролю за ризиками, включаючи вимоги щодо:
− достатності капіталу банку;
− створення резервів для відшкодування можливих втрат за позиками;
− концентрації активів;
− ліквідності;
− управління ризиками і систем внутрішнього контролю [2].
Зазначені правила і вимоги мають якісний або кількісний характер. Їх мета
полягає в тому, щоб обмежити ступінь ризику, якому піддають себе банки під
час проведення операцій.
Згідно методики розрахунку резервів за активними операціями, банк
здійснює визначення рейтингового класу боржника-юридичної особи залежно
від значення інтегрального показника з урахуванням величини підприємства
(велике, середнє або мале).
В основі класифікації покладено метод дискримінантного аналізу, який
широко застосовується у світовій практиці оцінювання кредитних ризиків.
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Розрахунки інтегрального показника фінансового стану позичальника –
юридичної
особи
здійснюється
із
застосуванням
багатофакторної
дискримінантної моделі за наступною формулою:
Z = а1К1+ а2К2 +а3К3+ а4К4 +а5К5+аnКn–а0 ,
де Z – інтегральний показник;
К1, К2 ... Кn – фінансові коефіцієнти, що визначаються на підставі даних
фінансової звітності боржника – юридичної особи;
а1, а2... аn – параметри, що визначаються з урахуванням вагомості та
розрядності фінансових коефіцієнтів і щорічно актуалізуються НБУ на підставі
даних фінансової звітності боржників − юридичних осіб;
а0 – вільний член дискримінантної моделі, значення якого щорічно
актуалізуються НБУ [1].
Формально економіко-математичну модель можна подати у вигляді такої
двокритеріальної задачі вибору оптимального рішення:
mі = M(Rі) =
mаx
= D(Rі ) =
mіn
за обмеження:
=1
xі ≥ 0, і = 1,…,N
xj ≥ 0, j = 1,…,N,
де mі – дохідність; – ризик;
xі– частка капіталу, вкладеного в і-у групу активів;
xj– частка капіталу, вкладеного в j-у групу пасивів;
rі – очікувана дохідність і-ї групи активів;
kіj – коваріація між дохідностями груп активів і та пасивів j.
За даною моделлю можливо оцінити оптимальний кредитний портфель.
Отже, важливою складовою банківської діяльності є оптимізація ризиків
на основі управління ними, що є необхідною частиною економічної роботи
банка, бо в її рамках виявляються передумови для прийняття управлінських
рішень, що буде сприяти підвищенню ефективності його роботи.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
Для підвищення інституційної спроможності держави у формуванні та
реалізації політики у сфері малого і середнього бізнесі передбачено утворення
консультативно-дорадчого органу при Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі Офісу розвитку малого і середнього підприємництва. Прийняття
рішень в цій сфері на державному рівні зможе забезпечити впровадження
стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.
Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період та План заходів її реалізації було схвалено та затверджено
розпорядженнями Кабінету Міністрів України відповідно.
Планом заходів передбачено 35 завдань, які містять 63 заходи, за
напрямами:
− створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього
підприємництва;
− покращення доступу міжнародного платіжних систем платіж до
фінансування;
− спрощення податкового адміністрування для міжнародного платіжних
систем;
− популяризацію
підприємницької
культури
та
розвиток
підприємницьких навичок;
− підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу
міжнародного платіжних систем;
− організаційне забезпечення та механізм реалізації Стратегії.
Стратегія представляє собою досить складну організаційно-економічну
категорію, яка передбачає певну процедуру розробки. Традиційний підхід до
формування та розробки стратегії підприємства передбачає наступні етапи:
аналіз стану галузі і позиції підприємства в галузі; аналіз цілей підприємства;
аналіз привабливості ринку; аналіз фінансових ресурсів; аналіз ризику; аналіз
внутрішньої структури підприємства, його сильних та слабких сторін; аналіз
кваліфікації працівників; аналіз зовнішнього середовища; аналіз фактору часу.
Теоретичний процес формування стратегії викладений М. Армстронгом
складається з наступних етапів: визначення місії; визначення цілей проведення
аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища для виявлення внутрішніх
сильних та слабких сторін та зовнішніх можливостей та загроз (SWОT-аналіз);
аналіз поточних стратегій; проведення додаткового аналізу ресурсного
потенціалу (фінансового, трудового); формулювання ключових стратегічних
питань на основі попереднього аналізу; підготовка стратегічних планів для
реалізації стратегії; реалізація стратегії; моніторинг стратегії. При розробці і
реалізації стратегії підприємство в першу чергу має спиратися на відмінні
ресурси, які не здатні копіювати конкуренти.
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Б. Карлоф пропонує дещо інший перелік структурних елементів стратегій,
які пов’язані з процедурою її розробки: корпоративна місія, яка відображає
існуючу на ринку можливість задовольняти конкретного споживача;
конкурентні переваги; організація бізнесу; продукція; ринки; ресурси
(інвестиції та поточні витрати); структурні зміни; програми розвитку (розвиток
виробництва, розширення ринків збуту, підвищення ділової активності та ін.);
культура і компетентність управління, яка характеризується ставленням до
основних цінностей.
Отже, розробка стратегій являє собою складний процес, який охоплює
визначення стратегічних намірів. Процедура розробки стратегії, із
застосуванням всіх зазначених елементів, цілком придатна та необхідна для
застосування на українських підприємствах.
Проаналізовані точки зору щодо складових елементів стратегії та її
структури, процедури розробки, не протистоять одна одній, а взаємно
доповнюють і свідчать про складну та багатогранну сутність стратегії
підприємства.
Загальна стратегія підприємства складається із низки функціональних
стратегій. А. Томпсон, Дж. Стрикленд вважають, що термін ―функціональна
стратегія‖ належить до управлінського плану дій окремого підрозділу або
ключового функціонального направлення всередині певної сфери бізнесу.
Підприємство має потребу в даній стратегії для кожної сфери бізнесу: НДДКР,
виробництво, маркетинг, обслуговування клієнтів, розподіл, фінанси, персонал
та ін.
Функціональна стратегія конкретизує окремі деталі в загальному плані
розвитку підприємства за рахунок визначення підходів, необхідних дій щодо
забезпечення управління окремими підрозділами або функціями бізнесу. Роль
функціональної стратегії полягає в підтримці конкурентоздатності
підприємства. Крім того, значення функціональної стратегії полягає у створенні
управлінських орієнтирів для досягнення визначених функціональних цілей
підприємства. Таким чином, функціональна стратегія – це своєрідний план
виробництва, що містить необхідні заходи для підтримки конкурентної
стратегії та досягнення виробничих цілей і місії підприємства.
Головна відповідальність за формування функціональної стратегії,
зазвичай, покладається на керівництво підрозділів, де керівник підрозділу
працює в тісному контакті з керівниками інших підрозділів. Якщо керівники
функціональних підрозділів впроваджують свою стратегію незалежно один від
одного або від керівника господарського підрозділу, це може призвести до
нескоординованих стратегій. Координацію функціональних стратегій краще
здійснювати на стадії обговорення.
В розробці та реалізації загальної стратегії особливу роль відіграє персонал
підприємства. З одного боку він є одним із найважливіших ресурсів, людським
капіталом, який забезпечує розвиток та конкурентоспроможність підприємства.
З іншого боку, персонал сам є об’єктом стратегічного управління, тобто
персонал – стратегія є однією із функціональних стратегій підприємства. Таке
поєднання належить до забезпечуючої стратегії у стратегічному наборі, що
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визначає стратегічну орієнтацію певної функціональної підсистеми управління
підприємством, яка забезпечує їй досягнення цілей, а також управління
процесами виконання загальних стратегій та місії підприємства.
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DІGІTАL-ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Процес підбору персоналу є одним з провідних, так як успішне
функціонування організації безпосередньо залежить від наявності
кваліфікованих кадрів. Існує величезна безліч технологій підбору персоналу.
Впровадження dіgіtаl-технологій в бізнес і HR є необхідністю сьогоднішнього
дня. Dіgіtаl-технології значно знижують трудоємність, прискорюють процес
підбору персоналу.
Вивчали аспекти цифрової економіки С. Коляденко, І. Малик, Е. Тоффлер,
Д. Кірон, В. Бузнік, Л. Грабовська, А. Циганок. І хоча багато вчених
розглядають питання цифрової економіки, стрімке поширення цифровізації у
різні галузі обумовлює актуальність певних досліджень у даному напрямку.
Цифрові технології вже давно стали важливим чинником інтерактивного
професійного навчання в управлінській та комерційній діяльності багатьох
підприємств сфери обігу, що орієнтовані на споживача. Проте поза увагою
залишаються питання щодо можливостей і перспектив використання цифрової
HR-аналітики у підприємствах.
Людський фактор в процесі відбору кандидатів часто призводить до
плачевних результатів, коли після співбесіди понад 40% кандидатів не
отримують відповідного дзвінка від роботодавця. Дану проблему можна
виключити, якщо передати процес взаємодії з кандидатами системі штучного
інтелекту. Організувати комунікацію можна таким чином, що кандидат не
дізнається, що відповідь отримана від чат-бота, проте він вже буде знати про
результати співбесіди [5].
Не менш важлива така функція, яку можна доручити системі штучного
інтелекту, коли потрібно сформувати і підтримувати базу даних кадрового
резерву. Здібності штучного інтелекту дозволяють чітко вводити дані про
кандидатів таким чином, що ця база даних завжди актуальна.
Інноваційні методи навчання та розвитку персоналу (з використанням
штучного інтелекту) допомагають скоротити дефіцит кваліфікованих кадрів,
максимально ефективно витрачати кошти на навчання, що сприяє тому, щоб
швидко і продуктивно сформувати нову команду співробітників.
Штучний інтелект здатний дати комплексний аналіз навичок, мотивації,
виявити найбільш ефективних співробітників, навіть розробити програму
індивідуального навчання.
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KFC (міжнародна мережа ресторанів, спеціалізованих на стравах із
курятини) активно розвиває автоматизацію всіх HR-процесів (5 хвилин дії від
кандидатів і співробітника до 1 хвилинного аналізу менеджером) [1, 2]:
а) масовий онлайн рекрутинг: на основі автоматичної накопленої
статистики за найкращими кандидатами (соціальними мережами) профіль
ідеального співробітника для пропозицій потенційним претендентам з
висновком пріоритетних для них умов занятості;
б) автоматизована система оформлення працевлаштування, звітності та
визначення заробітної плати;
в) онлайн навчання на смартфонах, управління розвитком та кар’єрою;
г) управління виробництвом праці;
д) зміна та підвищення залученості до роботи, зворотній зв’язок з
керівництвом і колегами;
Проведений аналіз демонструє величезні можливості для розвиток бізнесу
та управління персоналом – стратегія на основі цифрових технологій: активно
розвиваючий ринок здатний забезпечити забезпечення потреб компаній будьяка галузь діяльності у вирішенні завдань переходу на автоматизовані та
цифрові технології управління людськими ресурсами.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕСІ
Цифрова трансформація України є колосальним інвестиційним ресурсом,
оскільки дає змогу вивільнити мільйони годин, які люди проводять у чергах, за
оформленням документів, за узгодженням реєстрів або довідок та спрямувати
їх на розвиток економіки.
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У наш час усі розвинуту країни світу приділяють велику увагу розвитку
цифрової економіки. Підприємства, які відстають у розвитку не зможуть
входити до Світового ринку. Тому уже стало зрозуміло, що здійснення
управління неможливе без застосування інформаційних технологій, так як для
ефективного ведення бізнесу вони необхідні. Також потрібно створити
відповідну інформаційну систему організації, яка б була уніфікована в усіх
структурних підрозділах та допомагала ефективно приймати стратегічні й
тактичні управлінські рішення. Ураховуючи, що домінуючою концепцією
розвитку сучасної компанії залишається концепція стратегічного управління,
компанії необхідно використовувати інтелектуальні інформаційні технології на
усіх фазах і етапах прийняття стратегічних рішень [1].
Саме інформаційні технології дають зможу будь-якій компанії змінити
власну бізнес-модель так, аби вона в сучасних умовах мала достатню
конкурентоспроможність. В цьому випадку важливо не забувати про
інформаційні продукти й технології, які застосовуються сучасними
організаціями для забезпечення світового розвитку. Найбільш простішими є
системи електронного документообігу, що дають можливість вирішувати усі
типові завдання для роботи з документами. Але сучасні інформаційні потреби
організацій не зупиняються на обміні даними.
Фінансові установи починають вести аналіз внутрішньої звітності банку,
бюджет, активи, пасиви й клієнтську базу також контролюють роботу філій.
Торговельні організації тепер досліджують продаж у розрізі номенклатури
товарів і торговельних марок, аналізуючи тенденції динаміки продажу товарів
за певний період часу. Виробничі підприємства контролюють відвантаження
своїх товарів по сотнях показників номенклатури, проводять звірення
податкової звітності. Важливого значення набуває аналітика відносин із
клієнтами й конкурентами та аналітика в сфері персоналу. Маркетингові й
консалтингові фірми надають звіти про дослідження ринку усім своїм клієнтам,
їх вподобання, канали комунікації. Різні інформаційні агентства, інвестиційні
компанії, електронні біржі, інтернет-магазини, фонди надають своїм клієнтам
звіти та аналітичні огляди по будь-яким питання. Державні організації,
накопичуючи в сховищах даних величезні масиви, використовують ці дані для
аналізу, наприклад, структури населення країни або регіону в різних розрізах,
кадастру земель, паспортів підприємств і т. ін. Митні органи накопичують дані
про проведені митні операції та інше [2].
Сучасні інформаційні технології дають змогу опрацьовувати інформації за
заздалегідь створеними та відпрацьованими алгоритмами та дозволяють
зберігати велику кількість інформації на різних носіях. Нові технологій можуть
передавати важливу інформацію на великі відстані в гранично мінімальний час.
Сучасний бізнес для забезпечення конкурентних позицій вирішує стратегічне
завдання, яке складається з: по-перше, необхідно встановлювати тісніші
відносини з постачальниками й замовниками; по-друге, підвищувати рівень
власної
операційної
ефективності;
по-третє,
підвищувати
конкурентоспроможність продукції, яка випускається. Кожна компанія
самостійно вирішує яку саме інформаційну технологію буде запроваджувати у
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ведені свого бізнесу. Для цього потрібно лише проаналізувати діючі бізнеспроцеси в організації, зрозуміти та знайти вирішення проблемам, які уже
виникли [3].
Бізнес, який працює на основі сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, це ефективний та конкурентоспроможний бізнес, який буде готовий
до Євроінтеграційних процесів та виходу на міжнародні ринки.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА
ОСНОВІ БАЗ ДАНИХ
Основним місцем зберігання інформації в інформаційних системах є база
даних. Тому основним напрямком організації та обробки даних є концепція БД,
що заснована на стабільності основної інформації.
База даних ґрунтується на моделі даних, а провідними об’єктами будь-якої
бази даних є таблиці. Найпростіша БД має хоча б одну таблицю. Тому
структура БД схожа за структурою на двомірну таблицю. Характер зв’язку між
записом і полем визначає тип організації бази даних [1].
Електронна організація даних у внутрішньо машинній сфері БД
характеризується логічним і фізичним рівнем:
логічна організація даних залежить від програмних засобів та пов’язана
з видом моделі організації даних.
фізична організація даних спосіб розміщення безпосередньо на
електронному носії. На сучасних прикладних програмних засобах цей
рівень організації виконується автоматично без втручання людини.
Головною метою створення систем управління базами даних (СУБД) є
спрощення процесу розробки прикладних програм, здешевлення, та
прискорення і забезпечення гнучкості. Способи, якими користувачі обробляють
дані в сховищі, будуть постійно змінюватися, і в деяких випадках потреби
нових користувачів у даних будуть зростати швидко і неухильно. Рівень
задоволення таких потреб визначає загальну цінність СУБД. (На ринку систем
управління БД в наш час поширені продукти відомих виробників: Оrаcle,
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Іnfоrmіx, Sybаse, Mіcrоsоft, ІBM, які успішно використовуються при розробці
автоматизованих систем у фінансовій сфері.)
Для забезпечення логічної та фізичної незалежності даних створюється
концептуальна модель даних. Незалежно від того як змінюється представлення
розробника про організацію та збереження даних концептуальна модель
залишається незмінною або ж змінюється щоб включити додаткові типи даних.
Концептуальна модель даних забезпечує розвиток БД, тобто обробку даних в
майбутньому [2].
Експерти вважають, що сьогодні існує три підходи до організації баз
даних: ієрархічний коли один тип об’єкту є головним, всі нижче розташовані –
підлеглими, реляційний будується за принципом взаємозв’язаних таблиць і
мережевий – коли будь-який тип даних одночасно може бути головним і
підпорядкованим.
Також проєктування інформаційної системи тісно пов’язане з
багаторівневим їх поданням: зовнішнім, інфологічним, даталогічним,
внутрішнім.
Зовнішній рівень показує вимоги до даних з боку користувачів і програм.
Інфологічний рівень - об’єднує уявлення про вміст БД, отриманим
користувачем і своє уявлення даних, яке може бути в майбутніх
додатках
Даталогічний (логічний, концептуальний) рівень формується з
урахуванням специфіки і особливостей конкретної СУБД.
Внутрішній рівень пов’язаний із розміщенням інформації у пам’яті
комп’ютера.
Існує два підходи щодо побудови ІС на основі БД [3]:
створюються прикладні БД у складі ІС, орієнтовані на обчислювальні
прикладні задачі. Наприклад, створюється БД для обліку та контролю
надходження матеріалів;
як інформаційна основа ІС створюються проблемні БД, орієнтовані на
конкретний клас даних. Наприклад, створюється предметна база
призначена для використання у різних прикладних задачах.
БД доцільно розробляти в невеликій групі з трьох-чотирьох спеціалістів.
Роботою керує адміністратор бази даних. Різноманітність досвіду фахівців
групи дозволяє комплексно розробити проєкт системи. Якщо адміністратор
бази даних не є експертом у цій проблемній області, йому необхідно мати
консультанта-економіста. Саму структуру проєктування можна представити у
вигляді послідовності чотирьох етапів: організаційно-підготовчого, огляду
проблемної області, вибору бази даних, проєктування реалізації [4].
Отже, база даних є важливим елементом практично будь-якої сучасної ІС і
розглядається на всіх етапах життєвого циклу розробки інформаційної системи.
При розробці сучасної ІС питання проєктування, зберігання і обробки даних
стає найважливішим і, з огляду на те, що автоматизуються бізнес-процеси, база
даних розглядається як невід’ємна її частина. Такий розгляд БД ґрунтується на
необхідності передачі інформації в бізнес-процесах і необхідності роботи з
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документами. Тим більше, що багато інформаційних систем працюють на
основі документообігу та структурному розгляді документів. Зберігання на
носії інформації вимагають використання БД, а значить, і її проєктування з
розробкою.
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ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
На кожному великому чи малому підприємстві циркулює певна кількість
інформації, що занесена в документи, які за змістом поділяються на різні групи
і мають конкретне призначення. Процес обробки, передачі та зберігання цих
документів називається документообіг. Організація цього процесу досить
громіздка і, зазвичай, від розміру підприємства та об’єму документів, що
обробляється залежить кількість витраченого часу. Саме тому, для покращення
організації бізнес-процесів на підприємстві, стало актуальним переведення
інформації, занесеної в документи, з фізичних носіїв в електронні, тим самим
автоматизувати сукупність процесів, пов’язаних з обробкою документів.
Відповідно сукупність процесів створення, оброблення, правки, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які
виконують із застосуванням перевірки цілісності та за потреби з
підтвердженням факту одержання таких документів називається електронним
документообігом [1].
Для забезпечення безпеки і захисту прав підприємств, державою створена
нормативно-правова база, якою регулюється порядок електронного
документообігу і визначається державними органами, органами місцевого
самоврядування, самими підприємствами, установами всіх форм власності. Це є
зазначено в статті 9 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» [2].
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До основних переваг електронного документообігу можна віднести
декілька аспектів:
Найперше і, мабуть, найголовніше – це значна економія часу, адже вся
робота з документами, яка раніше виконувала вручну тепер повністю
автоматизована та обробляється комп’ютером, з найменшим втручанням
людини. Це також попередить велику кількість помилок і структурує
документи, що, в свою чергу, підвищує якість роботи працівників.
Наступною перевагою є створення єдиної інформаційної бази для
управління документами та їх зберігання. Це не лише запобігає дублюванню
документів, але й дозволяє працівникам підприємств змінити чи перевірити
потрібний документ в будь-який час та будь-де. Така база створює ефективну
систему пошуку документів, їх безперервний рух, а також дозволяє виконувати
одразу декілька операцій над документом.
Мабуть, одним із найбільш глобальних переваг є саме екологічна, тому,
що при переході на електронний варіант документообігу, відбувається значна
економія паперу та інших ресурсів, які використовують при створенні фізичних
носіїв інформації підприємств та компаній. Хоча повністю від паперових
документів не відмовились, все-таки найбільша кількість інформації тепер
зберігається саме в цифровому вигляді [3].
Для забезпечення автоматизації обробки електронних документів існують
сервіси, які дозволяють виконувати усі потрібні функції, обмінюватись
документами та зберігати їх. Таких сервісів є досить багато і кожен може
обрати той, який буде підходити під критерії, потрібні для підприємства.
Одним з найвідоміших таких сервісів в Україні є ―Дія‖. Цей додаток
дозволяє мати доступ до своїх документів в цифровому варіанті, які
автоматично з’являються в програмі після підтвердження особи. Варто
звернути увагу на те, що всі документи в додатку є цифровими версіями, а не їх
альтернатива, тобто вони будуть мати таку ж юридичну силу, як і фізичні
документи.
Ще одним з популярних сервісів електронного документообігу є
―M.E.Dоc‖. Ця програма призначена для подачі звітності у всі контролюючі
органи України. ―M.E.Dоc‖ поділяється на п’ять частин, які виконують окремі
функції. Це, в свою чергу, M.E.Dоc.Держава – подача всіх видів звітності та
реєстрація накладних в єдиному реєстрі; M.E.Dоc.Бізнес – обмін
бухгалтерськими документами; M.E.Dоc.Акциз – робота з товарнотранспортними накладними; M.E.Dоc.Зарплата – розрахунок і начислення
заробітної плати, облік і управління персоналом; M.E.Dоc.Корпорація –
консолідація звітності підприємств з розгалуженою структурою. Цей додаток
дає можливість підписувати документи за допомогою електронного підпису,
що забезпечує більший захист інформації [2].
―FlyDоc‖ – це досить гнучкий модуль електронного документообігу в 1С,
дозволяє синхронізувати документи з інших платформ таких як ―M.E.Dоc‖ або
―ПТАХ‖. Сервіс дозволяє обмінюватись різними типами документів,
наприклад: акти, рахунки, накладні, будь-які документи 1С, тощо. ―FlyDоc‖ має
можливість зберігати документи в одній базі облікових систем, що запобігає їх
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втраті, відображає статус документів та контролює відповідність даних в
документах [4].
―Вчасно‖ – це ще один сервіс, що дозволяє безкоштовно обмінюватись
документами онлайн. Для користування цією програмою не потрібно
встановлювати додаток, достатньо лише зареєструватись на сайті, також для
невеликих підприємств існує безкоштовний тариф (до чотирьох
співробітників). Як і в ―FlyDоc‖ сервіс дає можливість інтеграції з 1С та має
хмарний архів документів [5].
Не дивлячись на те, що на сучасному ринку програмного забезпечення
представлене величезне розмаїття автоматизованих систем документообігу від
різних виробників та широкої цінової політики, вітчизняні підприємства та
організації не поспішають їх впроваджувати [6]. Якщо підприємство досить
невеликих масштабів і не має великого об’єму документів, забезпечити
спільний доступ до них можна навіть за допомогою функції спільного доступу
документів Gооgle. Це безкоштовна альтернатива для малого бізнесу, якому
немає потреби використовувати дорогі сервіси з більшим функціоналом. Цей
онлайн-офіс забезпечує можливість обробки документів, включає не лише
можливість редагувати текст документів, але й табличний редактор і службу
для створення презентацій, а доступ до даних можна здійснювати з будь-якого
комп’ютера.
Отже, використання інформаційних технологій для обробки документів не
лише економить ресурси, але й підвищує ефективність обробки інформації,
якої, з часом, стає все більше, що потребує більшої автоматизації для роботи з
нею і більших витрат. Тому електронний документообіг – це чудове рішення
для сучасного контролю над документами та пришвидшення праці над їх
опрацюванням.
Список використаних джерел:
1. Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного
документообігу: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 112 с.
2. Литовченко О.О., Проценко Н.К. Правове регулювання електронного
документообігу в Україні. Кременчук: Кременчуцьке міське управління
юстиції, 2017. 32 с.
3. Войнаренко М.П., Кузьміна О.М., Янчук Т.В. Інформаційні системи та
технології в управлінні організацією: навчальний посібник. Вінниця:
Едельвейс, 2015. 495 с.
4. Офіційний сайт M.E.Dоc. URL: https://medоc.uа/ (дата звернення:
20.10.2021).
5. Офіційний сайт FlyDоc. URL: https://flydоc.іn.uа/uа/mаіn/ (дата
звернення: 20.10.2021).
6. Копняк К.В., Костунець Т.А. Автоматизація документообігу як
складова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка.
Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 11. С.
57-68.

64

Владислав Варчук, 4 курс, група ІСТ-41д
Науковий керівник: Олена Кузьміна, к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В КОМПАНІЯХ
Сьогодні у великих компаніях та підприємствах не можна не
використовувати будь-яке програмне забезпечення для полегшення та
покращення роботи працівників. Тому для контролю та допомоги керівництво
може використовувати різні системи управління проєктами.
Системи управління проєктами (УП) утворюють окремий сектор
програмного забезпечення (ПЗ), який досить широко представлений на ринку.
Поява подібних систем сприяло перетворенню мистецтва управління проєктами
в науку, в якій є чіткі стандарти, методи і технології [1]. Щоб створити
найбільш ефективну систему управління проєктами у компанії необхідно
використати інтегровані продукти, що складаються з декількох пов’язаних між
собою модулів (підсистем) рішень. Програмні продукти управління проєктами,
що доступні нам на ринку, можна розділити на наступні типи за рівнем
інтегрованості:
1) багатофункціональні модульні системи професійного рівня;
2) багатофункціональні системи настільного рівня;
3) незалежне ПЗ, що забезпечує підтримку окремих функцій або процесів
УП. Це спеціалізовані пакети, що автоматизують окремі процеси управління і
які не потребують для своєї роботи інтеграції з іншими системами (проте
можливості інтеграції можуть бути передбачені).
4) ПЗ, що забезпечує підтримку окремих функцій або процесів УП, що
працює в зв’язці з багатофункціональними системами та являє собою
спеціалізовані пакети, що розширюють функціональні можливості
багатофункціональних систем (незалежних виробників) [2].
Проаналізуємо найбільш відомі багатофункціональні системи управління
проєктами: Mіcrоsоft Оffіce Prоject, Prіmаverа, Welcоm, Prоject Expert.
«Mіcrоsоft Оffіce Prоject» (виробник Mіcrоsоft Cоrp., США). Відмітна
особливість рішення – функціональна простота і широкі можливості по
організації спільної роботи. Mіcrоsоft Оffіce Prоject пропонує рішення з
управління портфелями проєктів, програмами та проєктами для всієї
організації. За допомогою засобів групової взаємодії учасники проєкту можуть
ефективно аналізувати дані і обмінюватися ними, отримуючи доступ до
розкладу проєкту в локальній мережі і через Інтернет. Починаючи з версії
Mіcrоsоft Оffіce Prоject Stаndаrd володіє основними можливостями УП:
створення та управління завданнями і ресурсами, контроль виконання, звіти,
можливості спільної роботи. Основні користувачі Mіcrоsоft Оffіce Prоject
Stаndаrd – менеджери, які задіюють можливості УП не в повній мірі, а лише
частково (на рівні робочої групи), наприклад тільки календарне планування і
контроль виконання. Дана версія продукту не підтримує колективну роботу і
централізоване зберігання даних по проєктам.
65

Mіcrоsоft Оffіce Prоject Prоfessіоnаl має всі можливості для УП Mіcrоsоft
Prоject Stаndаrd, а також засобами для управління загальними ресурсами,
інструментами для аналізу сценаріїв і прийняття рішень. За допомогою
Mіcrоsоft Prоject Оffіce Prоfessіоnаl можна здійснювати УП, що охоплюють
різні відділи організації, публікуючи ці проєкти на сервері Prоject Server.
Mіcrоsоft Оffіce Prоject Web Аccess – інструмент, що надає менеджерам і
учасникам проєкту доступ до інформації без необхідності установки версії
Prоject на локальному комп’ютері, досить мати Іnternet Explоrer і доступ до
локальної мережі або мережі Інтернет [2].
Наступна система – це «Prіmаverа» (виробник Prіmаverа Іnc., США).
Сімейство програмних продуктів Prіmаverа дозволяє автоматизувати процеси
управління як на рівні окремих проєктів, так і на рівні всієї компанії.
Prоject Mаnаgement призначений для використання в складі корпоративної
інформаційної системи, хоча цілком може працювати і автономне,
забезпечуючи рішення задач календарно-мережного планування, розрахунку
критичного шляху, вирівнювання ресурсів, аналізу «що якщо ...» і інших задач
моделювання проєктів, груп проєктів, портфелів і програм. Функціональні
модулі myPrіmаverа, побудовані на сучасних веб-технологіях, утворюють вебпортал проєктів компанії. Вони дають можливості для контролю і аналізу даних
по портфелях проєктів (myPrіmаverа Pоrtfоlіоs), УП, розробці та актуалізації
графіків (myPrіmаverа Prоjects), управлінню ресурсами і ролями (myPrіmаverа
Resоurces), відстеження процесів ініціації і зміни проєктів, управління
документообігом і т.д. (Cоllаbоrаtіоn). Prіmаverа дозволяє забезпечити всіх
рольових учасників проєктів спеціалізованими інструментами, призначеними
для виконання найрізноманітніших завдань. Інтерфейс кожного програмного
модуля дає користувачеві можливість отримувати необхідну інформацію щодо
проєктів, в той же час не перевантажуючись зайвою функціональністю або
даними [2].
Також система «Welcоm» (Deltek Cоrp., США). Особливість продуктів
Welcоm – тісна інтеграція між собою, а також відкрита архітектура і багаті
можливості по обміну даними з іншими додатками. Це дозволяє будувати
системи УП на підприємствах з урахуванням вже склаладеної інформаційної
інфраструктури. У Welcоm входять дві версії ПЗ календарного планування:
професійна – Оpen Plаn Prоfessіоnаl і настільна Оpen Plаn Desktоp. Основна
відмінність версії Оpen Plаn Prоfessіоnаl від Оpen Plаn Desktоp - наявність
функцій мультипроєктного планування і контролю, а також спеціалізованих
засобів настройки додаткових полів бази даних проєкту, типових процедур
роботи з даними, екранів і звітів системи [2].
І на останок, система «Prоject Expert» (Prо-Іnvest Cоrp., RU). Програмний
продукт Prоject Expert забезпечує побудову фінансової моделі підприємства,
аналіз фінансової ефективності бізнес-проєктів, розробку стратегічного плану
розвитку та підготовку бізнес-плану. Система рекомендована до використання
держструктурами різного рівня як стандартний інструмент для розробки планів
розвитку підприємства [2].
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Отже в сучасних ринкових умовах спостерігається стрімкий розвиток
ринку програмних продуктів для управління проєктами. Традиційні лідери
цього ринку – компанії Prіmаverа Systems та Mіcrоsоft. Перевагами цих
програмних продуктів є повне охоплення процесу управління проєктами
програмним забезпеченням, висока якість програм. Основним недоліком
виступає висока ціна програм. Системи УП постійно оновлюються
виробниками тому, отримати інформацію по останнім версіям систем можна на
сайтах виробників ПЗ [3].
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
Система управління проєктами (СУП) визначає цілі, межі та зміст робіт,
організаційну структуру проєкту, ролі учасників команди, процедури
управління [1].
Основою СУП є елементи [1]:
визначення відповідальності менеджера проєкту і його повноважень;
визначення організаційної структури проєкту, відповідальності,
повноважень і системи мотивації його основних учасників;
погоджений з учасниками та затверджений замовником план виконання
робіт по проєкту, включаючи календарний план, бюджет, план
реагування на ризики, інші плани (при необхідності);
узгоджені
управлінські
процедури,
включаючи
планування,
організацію виконання, управління ризиками та змінами, розподіл
інформації і звітності, прийняття рішень та затвердження результатів.
Ефективне управління передбачає наявність двох невід’ємних складових:
індивідуальної компетенції менеджерів і корпоративної зрілості в області
проєктного менеджменту в компанії.
Система управління проєктами створюється його менеджером для кожного
конкретного випадку з урахуванням конкретних особливостей. Організаційна
зрілість в області проєктного менеджменту визначається наявністю, ступенем
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розвитку та ефективністю застосування на практиці корпоративної системи
управління проєктами.
Діяльність компанії, що реалізує проєкти, як правило, регламентується
кількома ключовими (рамковими) документами. У загальному випадку під
корпоративними стандартами управління (КСУ) мається на увазі система
документів, що описують порядок управління бізнес-процесами, ресурсами
компанії і регламентують відносини акціонерів, менеджерів і працівників.
Стандарти є текстовими та графічними описами процедур реєстрації,
зберігання, обробки і аналізу інформації [2].
При побудові будь-якої системи управління необхідна розробка
нормативно-регламентної бази (НРБ), яка визначає об’єкти управління
(організація, підрозділ, проєкт, програма та ін.), процеси, порядок і терміни
виконання управлінських завдань, розподіл обов’язків між учасниками
процесів, склад, форми і зміст документів, що випускаються і інші обов’язкові
для виконання вимоги.
Типова структура НРБ включає документи [2]:
загальні положення і термінологію,
класифікацію та опис об’єктів управління,
опис процесів управління проєктами (УП),
опис проєктних структур і ролей.
Виконання процесів і завдань, описаних в НРБ, може спиратися на
прийняті в компанії методики.
У компаніях в рамках стандарту часто розробляються такі методики:
розрахунку і аналізу ключових показників, що характеризують
стратегію компанії;
ранжування і відбору інвестиційних та інноваційних проєктів;
фінансово-економічного моделювання інвестиційних проєктів і їх
оцінки;
календарного планування і контролю термінів;
контролю проєктів за методом освоєного обсягу;
розрахунку показників бюджетів проєктів;
атестації персоналу.
Корпоративна система управління проєктами (КСУП) є комплексом
організаційних, методичних, технічних, програмних і інформаційних засобів,
спрямованих на підтримку і підвищення ефективності процесів планування і
УП в компанії. Впровадження в компанії КСУП передбачає управління
програмами і проєктами проводиться за допомогою спеціалізованої
організаційної структури в рамках прийнятої в компанії методології з
використанням проєктно-орієнтованої інформаційної системи.
Створення ефективної організаційної структури управління, мотивації
персоналу та забезпечення ефективної реалізації управлінських процедур з
використанням сучасних технологій обробки інформації та комунікацій –
запорука успіху СУП. Наявність єдиної інформаційної моделі планування
проєктів та єдиного інформаційного середовища – найважливіший фактор, що
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забезпечує працездатність команд проєктів і керівників різного рівня в
оперативному режимі [3].
У процесі розвитку компанії послідовно проходять шлях від слабо
організованих структур, головна мета яких полягає в тому, щоб вижити, до
більш стійких, здатних управляти своїм майбутнім і оптимізувати всі процеси –
від виробництва до збуту продукції. Це зростання можливе лише з цільовим
управлінням і ефективним використанням наявних ресурсів і знань, що
відображається у концепції розвитку організаційної зрілості компанії.
Розгляд концепції зрілості зазвичай здійснюється шляхом зіставлення так
званої зрілості і незрілості організації та її процесів.
Організаційна незрілість характеризується тим, що управлінські та
технологічні процеси мають імпровізаційний, спонтанний характер.
Організаційна документація не має нормативно-регламентуючої сили, нікого ні
до чого не зобов’язує, відхилення від неї не караються, дотримання не
заохочується. Незріла організація функціонує в режимі реакції на ситуації, які
вже трапилися та відхилення. Календарні плани і бюджети не засновані на
реалістичних оцінках. При виникненні жорстких обмежень у керівництва
виникають проблеми.
Моделі зрілості пропонують сукупність методів та інструментів, що
дозволяють пройти еволюційний шлях від незрілості до зрілих,
регламентованих процесів в компанії. Модель СММ (Cаpаbіlіty Mаturіty Mоdel)
була вперше розроблена в 1991 р. фахівцями американського Інституту
інженерів-програмістів та пропонує сукупність методів та інструментів, що
дозволяють пройти еволюційний шлях від незрілості до зрілих,
регламентованих процесів в компанії. Модель СММ складається з рівнів
зрілості [4]:
1) Початковий рівень – процеси не володіють необхідною стабільністю.
2) Повторюваний рівень – в організації встановлений певний порядок УП
і процедур, що підтримують цей порядок.
3) Визначений рівень – стандарти процесів розробки і технічної
підтримки продукції документуються і інтегруються в єдину систему.
4) Керований рівень – встановлено кількісні цілі і вимоги до якості
продукції проєкту та його процесів.
5) Оптимізований рівень – організація зосереджена на постійному
поліпшенні всіх процесів проєкту.
Наявність кваліфікованих кадрів - одне з обов’язкових умов ефективного
функціонування будь-якої системи, у тому числі, корпоративної системи УП.
Основні вигоди компанії, що навчає своїх керівників і співробітників
УП [4]:
підвищується успішність реалізованих в компанії проєктів,
скорочуються терміни і бюджети, підвищується якість;
поліпшується імідж компанії, з’являються додаткові конкурентні
переваги при участі в тендерах;
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співробітники в стислі терміни отримують великий обсяг нових знань в
концентрованій формі, що дозволяє їм не вчитися на власних помилках
за рахунок роботодавця;
в ході практичних вправ і ділових ігор учасники семінарів і тренінгів
навчаються застосовувати отримані знання на практиці;
на заняттях часто вдається обговорити наболілі проблеми реального
бізнесу та шляхи їх вирішення;
при корпоративному навчанні в компанії формується єдине
«термінологічне поле»;
люди навчаються «говорити однією мовою» – міжнародною мовою
проєктного менеджменту.
Таким чином, система управління проєктами, що впроваджена у
менеджмент підприємства дозволяє ефективно підтримувати процеси
планування, організації виконання робіт, координації виконавців і підготовки
звітності.
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СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ САПР У ПРОЄКТУВАННІ СИСТЕМ ТА
СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Автоматизована система проєктування (САПР) – організаційно-технічна
система, що виконує автоматизоване проєктування, що складається з апаратнопрограмного комплексу засобів автоматизації проєктування, які пов’язані з
відділами проєктної компанії та фахівцями.
Автоматизації охоплює процедури вводу та виводу різних даних, пошуку,
розробки, прийняття, оцінки, контролю та зберігання проєктних рішень,
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компоновки, редагування та виводу проєктної документації, інформаційнодовідкового обслуговування [2].
За призначенням підсистеми САПР поділяються на дві підгрупи:
1. Проєктувальні підсистеми, які виконують операції та проєктні
процедури.
2. Обслуговувальні підсистеми, які призначенні для підтримки
працездатності проєктувальних підсистем.
За відношенням до об’єкту проєктування розрізняють САПР:
Об’єктно-орієнтовані виконують одну або кілька проєктних процедур та
операцій, які безпосередньо залежать від конкретного об’єкта проєктування.
Об’єктно-незалежні виконують уніфіковані процедури та операції
проєктування.
За змістом САПР поділяються на: унікальні, універсальні, спеціалізовані.
Унікальні – створюються один раз для складних та важливих об`єктів.
Універсальні – використовуються у певній галузі.
Спеціалізовані – використовуються на підприємствах.
Користувачі САПР поділяються на:
Проєктувальників потрібен досвід у предметній області та вміння
підготувати вхідну інформацію.
Розробників, де основна вимога – це володіння інформаційними
технологіями та навичками в галузі.
Супровідників мають знати методологію побудови САПР у загальних
рисах, вміти працювати з підсистемами та програмними продуктами [1].
По характеру базової підсистеми САПР поділяються на:
1. САПР на базі підсистеми машинної графіки й геометричного
моделювання. В них основною процедурою проєктування є конструювання.
2. САПР на базі СУБД орієнтовані на обробку великих обсягів даних та
неважких математичних розрахунків.
3. САПР на базі конкретного прикладного пакету.
4. Комплексні САПР – складаються із сукупності підсистем вище названих
видів. Для керування складними системами використовують спеціальні
системні середовища, такі як: CАE/CАD/CАM [2].
САD – система проєктування, що призначена для виконання графічних
робіт. У будівництві та машинобудуванні розділяють на 2D і 3D проєктування.
CАD системи розділяються на системи нижнього, середнього та верхнього
рівнів. Системи нижнього рівня орієнтовані на 2D графіку. Системи середнього
рівня орієнтовані на 3D графіку, геометричне, твердотільне і частково
поверхневе моделювання. Системи верхнього рівня – це системи з
можливостями конструкторського і технологічного проєктування, інженерного
аналізу, керування проєктними даними і з розширеним складом спеціалізованих
програмних модулів у підсистемах CАD/CАM [3].
До важливих характеристик САD – систем відносяться:
1. Параметризація – означає використання геометричних моделей у
параметричній формі. Параметрична модель, що перебуває у базі даних, легко
адаптується до різних реалізаціях.
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2. Асоціативність. Зміна розмірів одних параметрів об’єкта впливає на
розміри й розташування інших. Завдяки параметризації й асоціативності, зміни
зроблені в одній частині об’єкта автоматично переносяться в іншу частину,
викликаючи зміни відповідних параметрів у цих частинах.
САЕ – аналітично-розрахункова система, що пов’язана з проєктними
процедурами аналізу, моделювання, оптимізації та перевірки проєктних рішень,
інженерних розрахунків.
До складу CАE – систем входять програми для виконання процедур:
1. моделювання полів фізичних величин, у тому числі аналіз міцності;
2. розрахунок станів об’єктів, що моделюються, і перехідних процесів у
них засобами мікрорівня;
3. імітаційне моделювання складних виробничих систем на основі моделей
масового обслуговування й мереж Петрі [1].
САПР відносяться до найбільш складних і наукомістких автоматизованих
систем. При реалізації процедур проєктування необхідно також автоматизувати
керування проєктуванням, оскільки сам процес проєктування стає все
складнішим і часто розподіленим. Для управління такими складними об’єктами
вони включають спеціальне програмне забезпечення в середовищі САПР, яке
називається системами управління даними проєкту або PDM-системами.
Система керування проєктними даними (система PDM) призначена для
інформаційного забезпечення проєктування і виконує наступні функції:
1. Збереження та доступ до даних проєкту, включаючи підтримку
розподілених архівів документів, пошук, редагування, маршрутизацію та
створення специфікацій.
2. Пошук, структурування і візуалізацію даних.
3. Керування конфігурацією об’єкта, тобто ведення версій проєкту,
керування внесенням змін.
4. Керування проєктуванням, забезпечення спільної роботи розробників
над проєктом.
5. Захист інформації.
6. Інтеграція даних (підтримка типових форматів, конвертування даних).
Система PDM дозволяє легкій доступ до ієрархічно організованих даних,
обслуговування запитів.
CАLS – технологія призначена як засіб інтеграції систем промислової
автоматизації в єдину багатофункціональну систему. Метою системної
інтеграції є підвищення ефективності створення і використання складної
техніки.
При реалізації цілей і задач CАLS необхідно дотримуватись наступних
принципів:
1. Інформаційна підтримка всіх етапів життєвого циклу об’єкта;
2. Єдність представлення й інтерпретації даних у процесі обміну
інформацією між автоматизованими системами та їхніми підсистемами, що
обумовлює розробку онтологій додатків і відповідних мов представлення
даних;
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3. Присутність інформації для всіх учасників життєвого циклу об’єкта у
будь-який час та у будь-якому місці, що обумовлює використання сучасних
телекомунікаційних технологій;
4. Уніфікація і стандартизація засобів взаємодії автоматизованих систем
та їхніх підсистем;
5. Підтримка процедур сполученого проєктування об’єктів [4].
Таким чином при створенні САПР можна отримати:
підвищення якості та техніко-економічного рівня продукції, що
випускається;
підвищення ефективності та якості проєктної документації об’єктів
проєктування;
скорочення часу та зменшення витрат на проєктування, експлуатацію
та трудомісткість проєктування.
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ми вирішили розібратись, із тим, що ж таке криптовалюта. Отже, криптовалюта
– це цифрова платіжна система, яка не покладається на банки для перевірки
транзакцій. Це однорангова система, яка може дозволити будь-кому будь-де
надсилати та отримувати платежі. Замість того, щоб бути фізичними грошима,
які перевозяться і обмінюються в реальному світі, платежі за криптовалюту
існують виключно як цифрові записи в онлайн-базі даних, що описують
конкретні транзакції.
Криптовалюти зазвичай будуються за технологією блокчейн. Блокчейн
описує спосіб запису транзакцій у «блоки» та відмітки часу. Це досить
складний технічний процес, але результатом цього є цифровий реєстр
трансакцій з криптовалютою, який хакерам важко підробити.
Крім того, для транзакцій потрібен процес двофакторної автентифікації.
Наприклад, вас можуть попросити ввести ім’я користувача та пароль, щоб
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почати транзакцію. Потім, можливо, вам доведеться ввести код автентифікації,
який буде надіслано за допомогою текстового повідомлення на ваш особистий
мобільний телефон.
Поки цінні папери діють, це не означає, що криптовалюти неможливо
зламати.
Насправді,
кілька
високодоларових
хакерів
обійшлися
криптовалютним стартапам дуже дорого. У 2018 році хакери здобули Cоіncheck
на суму 534 мільйони доларів, а BіtGrаіl – на 195 мільйонів доларів. За даними
Іnvestоpedіа, вони стали двома найбільшими хакерами криптовалюти 2018 року.
В Україні справи з криптовалютою складаються наступним чином,
нещодавно, був прийнятий закон Верховною радою, про легалізацію
криптовалюти та її оподаткування. Тобто-це означає, що власники які мали свої
майнінг – ферми, або просто мають на своєму гаманці певну криптовалюту
повинні звітувати для влади де вони її взяли.
В Україні започатковується електрона валюта під назвою «е-гривня»електронна форма національної валюти. Вона використовує технологію
блокчейн, але це не робить її криптовалютою, такий тип електронної валюти
дає можливість знизити вартість безготівкових операцій та відмовитись від
комісії при здійсненні платежу, електронна гривня може стати альтернативою
для існуючих засобів та інструментів роздрібних платежів.
Отже, криптовалюти можуть подорожчати, але багато інвесторів бачать в
них лише спекуляції, а не реальні інвестиції. Причиною є те, що як і справжні
валюти, криптовалюти не генерують грошовий потік, тож для того, щоб ви
отримували прибуток, хтось має платити за валюту більше, ніж ви.
Таблиця 1 – Переваги та недоліки криптовалюти
Переваги криптовалюти
Часткова анонімність
Перекази коштів здійснюються з
мінімальними комісіями
Захист від інфляції
Самоврядування та управління
Децентралізований
Рентабельний спосіб здійснення
транзакцій
Конвертація прозора
Безпечний та конфіденційний переказ
коштів

Недоліки криптовалюти
Напіванонімний характер операцій
Відмивання грошей та ухилення від
сплати податків
Незаконні транзакції
Ризик втрати даних
Частково залежна від хакерів
Високе споживання енергії
Ризик до злому

Це те, що називається теорією інвестицій "більший дурень". Порівняйте це
з добре керованим бізнесом, який з часом збільшує свою вартість за рахунок
зростання прибутковості та грошового потоку операції.
Якщо купівля криптовалюти здається занадто ризикованою, ви можете
розглянути інші способи потенційно отримати прибуток від зростання
криптовалют. Ви можете придбати акції таких компаній, як Cоіnbаse, Squаre та
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PаyPаl, або інвестувати в біржу, наприклад CME Grоup,що полегшує торгівлю
криптовалютами.
Список використаних джерел:
1. Криптовалюта не для всіх, але ось як деякі використовують цифрові
токени, щоб заробляти гроші. URL: https://www.busіnessіnsіder.іn/іnvestment/
news/seven-wаys-yоu-cаn-mаke-mоney-wіth-cryptоcurrency/slіdelіst/85653413.cms
(дата звернення: 24.10.21).
2. Рада ухвалила закон, який легалізовує криптовалюту. URL:
https://www.rаdіоsvоbоdа.оrg/а/news-rаdа-kryptоvаlіutа/31449660.html
(дата
звернення: 21.10.21).
3. Що таке криптовалюта? Безпека криптовалюти: 4 підказки для
безпечного інвестування у криптовалюту. URL: https://www.kаspersky.cоm/
resоurce-center/defіnіtіоns/whаt-іs-cryptоcurrency (дата звернення: 22.10.21).
Даниїл Грига, Роман Бойко, 2 курс, група ІСТ-21мб
Науковий керівник: Людмила Половенко, к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОГЛЯД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ХМАРНИХ СЕРВІСІВ
У зв’язку з нагальною необхідністю зберігання великих обсягів інформації
останнім часом особливої актуальності набувають хмарні сховища.
Хмарне сховище – це модель обслуговування, в якій дані передаються та
зберігаються на віддалених системах зберігання, де вони обслуговуються,
керуються, створюються резервні копії та доступні для користувачів через
мережу, як правило, Інтернет. Зазвичай користувачі платять за своє хмарне
сховище даних за місячною ставкою за споживання.
Хмарна тека – зручний ресурс, яким користуються для здійснення робочих
і бізнес-процесів, а також в особистих цілях.
Існують такі хмарні сховища: Dropbox, Google Диск, Microsoft OneDrive,
iCloud Drive, Mega, pCloud, iDrive, SpiderOak.
Існує три основні варіанти хмарних сховищ, заснованих на різних моделях
доступу: публічний, приватний і гібридний. Розглянемо більш детально кожну з
них.
Публічна хмара. Ці служби зберігання забезпечують середовище
зберігання з кількома клієнтами, Дані зберігаються в центрах обробки даних
постачальника послуг з розподілом даних у різних регіонах або континентах.
Клієнти зазвичай платять за використання, подібно до моделі оплати
комунальних послуг.
Приватна хмара Служба приватного хмарного сховища – це внутрішній
ресурс зберігання, розгорнутий як спеціальне середовище, захищене за
брандмауером.
Реалізації внутрішнього приватного хмарного сховища емулюють деякі
функції комерційних загальнодоступних хмарних служб, забезпечуючи простий
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доступ і розподіл ресурсів зберігання для бізнес-користувачів, а також
протоколи зберігання об’єктів.
Гібридна хмара. Цей варіант хмарного сховища являє собою поєднання
приватного хмарного сховища та сторонніх публічних хмарних служб
зберігання даних із рівнем керування оркестрацією для оперативної інтеграції
двох платформ.
Таблиця 1 – Переваги та недоліки хмарних сховищ
Переваги хмарного сховища
Керування за межами сайту: ваш хмарний
постачальник бере на себе відповідальність
за збереження та захист збережених даних.
Це звільняє ваш персонал від завдань,
пов’язаних із зберіганням, таких як
закупівля, встановлення, адміністрування та
обслуговування. Таким чином, ваш персонал
може зосередитися на інших пріоритетах.
Швидке
впровадження:
використання
хмарного
сервісу
прискорює
процес
налаштування та розширення можливостей
зберігання. За допомогою хмарного сховища
ви можете надати послугу та почати
користуватися нею протягом кількох годин
або днів, залежно від того, яка ємність
задіяна.
Економічно ефективний: ви платите за
потужності, які ви використовуєте. Це
дозволяє вашій організації розглядати
витрати хмарного сховища як поточні
операційні витрати, а не капітальні витрати з
пов’язаними початковими інвестиціями та
податковими наслідками.
Масштабованість: можливість обмінюватися
файлами великого розміру. Наприклад, у
багатьох випадках відеоролик неможливо
відправити повідомленням в соцмережах або
як вкладення електронної пошти, через
великий об’єм файлу. А деякі відео
неможливо записати навіть на містку
флешку.
Безперервність бізнесу : Зберігання даних за
межами сайту підтримує безперервність
бізнесу у випадку, якщо стихійне лихо або
терористична атака перекриє доступ до
ваших приміщень.
Спільний доступ до файлів. Можливість
одночасного доступу спрощує взаємодію
колег або партнерів по бізнесу, суттєво
заощаджує час.

Недоліки хмарного сховища
Безпека: проблеми безпеки є поширеними
для хмарних служб. Постачальники хмарних
сховищ
намагаються
захистити
свою
інфраструктуру за допомогою найсучасніших
технологій та методів, але періодично
трапляються порушення, що створює
дискомфорт у користувачів.
Адміністративний контроль: можливість
перегляду ваших даних, доступу до них і
переміщення їх за бажанням є ще однією
поширеною проблемою хмарних ресурсів.
Передача обслуговування та керування
третім особам дає переваги, але також може
обмежити ваш контроль над даними.
Затримка: затримки в передачі даних у хмару
та з хмари можуть виникати в результаті
заторів на дорогах, особливо коли ви
використовуєте
спільні
публічні
підключення до Інтернету. Однак компанії
можуть мінімізувати затримки, збільшуючи
пропускну здатність підключення.
Відповідність нормативним вимогам. Деякі
галузі, такі як охорона здоров’я та фінанси,
повинні дотримуватися суворих правил щодо
конфіденційності даних та архіву, що може
перешкодити компаніям використовувати
хмарне сховище для певних типів файлів,
таких як медичні та інвестиційні записи.
Рекомендується по можливості обирати
постачальника хмарного сховища, який
підтримує відповідність будь-яким галузевим
нормам, що впливають на певний бізнес.
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Модель пропонує бізнесу гнучкість і більше варіантів розгортання даних.
Організація може, наприклад, зберігати активно використовувані та
структуровані даних у локальній приватній хмарі, а неструктуровані й архівні
дані – у загальнодоступній хмарі.
Хмара також дає змогу співробітникам співпрацювати з колегами і
працювати віддалено й у неробочий час, водночас полегшуючи співпрацю з
документами, надаючи авторизованим працівникам легкий доступ до
найновішої версії файлу.
Отже, як і в будь-якої технології, головний ―мінус‖ хмарних сервісів – це
збереження конфіденційності файлів. Оскільки, отримати доступ до
завантажених у ―хмару‖ даних за бажання можуть співробітники сервісу. У разі
хакерської атаки є небезпека ―зливу‖ даних у відкритий доступ.
Однак ―плюсів‖ все одно більше, оскільки є різні типи хмарних сховищ.
Кожне з них підтримує певну одиницю зберігання. Отже, організувати
зберігання даних можна по-різному: усе залежить від завдання.
Хмарне сховище є прикладом технологічного прогресу, який надає нам
інноваційний метод підтримки та керування як особистим вмістом так і
бізнесом. Для підвищення конфіденційності роботу з хмарними сховищами
рекомендується здійснювати в тандемі з надійним сервісом наскрізної
технології шифрування. Наприклад, з BoxCryptor або Cryptomator, які
забезпечать захист ваших даних у ―хмарі‖.
Згідно з прогнозом Cloud Storage Market Research Report, до 2025 року
ринок хмарних рішень чекає стрімкий розвиток.
Список використаних джерел:
1. Хмарне сховище. URL: https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-storage
(дата звернення: 20.10.21).
2. IBM Cloud Education. URL: https://www.clemson.edu/online/tools/cloudstorage.html (дата звернення: 21.10.21).
3. Що таке хмарні сховища та як вони працюють. URL:
https://info.nic.ua/uk/blog-uk/cloudstorage-2/ (дата звернення: 21.10.21).

Ярослава Діордіца, 4 курс, група МЕВ-41д
Науковий керівник: Світлана Мерінова, к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Цифрові технології визначають сьогоднішній світ, і це буде одним з
ключових етапів майбутнього. Успішна розробка технологій, це нововведення
та управління не лише з питань технічних ,але тісно пов’язана між різними
науковими дисциплінами, які необхідні для обговорення різних наслідків,
шансів та ризиків від різноманітних точок зору. Можливість інтеграції
77

бізнесових та технологічних рішень стане вирішальною основною в
найближчому майбутньому.
Під цифровою системою управління бізнес-процесами ми розуміємо
сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених цифрових компонентів, які
дозволяють здійснювати тактичне і стратегічне управління по бізнес-операціям
і бізнес-процесів в цілому. Так як перший і другий рівень управління в
цифрових технологіях управління у галузі взаємодіють між собою і також
невіддільні, то цифрова система являє собою найкращу практику ефективного
процесно-орієнтованого менеджменту.
Найяскравішим прикладом цифрового управління, можна розглянути саме
в бізнес-процесах. Управління бізнес-процесами являє специфічну область
стратегічного менеджменту. Неможливість уявити бізнес-операції без цифрової
підтримки призводить до думки про те, що підприємству потрібна цифрова
система, що включає в себе багато основних компонентів.
Головна мета впроваджуваної і використовуваної згодом цифрової системи
для управління бізнес-процесами полягає в тому, щоб об’єднати зусилля
співробітників, функції яких розподілені по внутрішньовиробничій структурі,
відійти від функціонального управління і перейти на шлях цифровізації і
оснащення передовими досягненнями. Але це є досить складний процес,
оскільки, якщо керівництво зважиться на практиці використовувати такі методи
потрібно буде знайти слабкі місця в комунікації між бізнес-процесами до того,
як буде впроваджена цифрова система. В іншому випадку це не принесе
очікуваного результату і фінансового ефекту. Взагалі значення цифрових
технологій у публічному управлінні полягає у: 1) демократизації сфери
публічного управління; 2) забезпеченні відкритості та прозорості діяльності
суб’єктів публічного управлінні і, як наслідок, підвищенні рівня довіри
громадян та суспільства до органів та інститутів публічного управління; 3)
зниженні рівня корумпованості серед службовців та посадових осіб органів
публічного управління; 4) зменшенні кількості помилок, що можуть
допускатися службовцями у процесі їхньої діяльності, через автоматизацію
деяких управлінських процесів; 5) забезпеченні економії ресурсів (часу, коштів,
кадрів тощо).
Підводячи підсумок, слід сказати, що перехід бізнес-процесів в бік
цифровізації привів до кардинальних змін розвитку промислового виробництва
на сьогоднішній день. Проаналізувавши статистику, можна зробити висновок,
що рівень інноваційної активності у більшості галузей знаходиться на високому
рівні, а низькотехнологічних галузей менше, ніж високотехнологічних. Тим не
менш, у даний час спостерігається зворотна ситуація, коли інтенсивність витрат
на впровадження технологій вельми вище, що свідчить про те, що підприємства
прагнуть до цифровізації. Як правило, наявними фінансовими засобами вони
намагаються задовольнити нагальні потреби, що виникли на певному бізнеспроцесі, і не ризикують вкладати ресурси в проєкти тривалої окупності, серед
яких можна виділити впровадження цифрових технологій.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Особливості сучасного функціонування глобального світу зумовлені
процесами, які з’явились на початку ХХІ ст., а саме переходом до економіки
знань та інформаційного суспільства й посилення цифровізації, що визначають
напрями економічного та соціального роз витку міжнародної й національної
економік, регіонів та окремих міст. Глобалізаційні процеси, темпи науково
технічного розвитку, інформатизація всіх процесів суспільства спричиняють
значні зміни у сфері економічної політики, і відповідно до цього змінюється й
ставлення до трудових ресурсів. Не товар і не послуга, а персонал стає
головним ресурсом будь якої організації. Якість підготовки управлінської
ланки з використанням новітніх цифрових технологій стає головною умовою
вирішення численних проблем соціально економічного розвитку як окремої
організації, так і держави загалом, що зумовлює актуальність обраної теми
дослідження.
Проблеми щодо використання цифрових технологій в управлінні
підприємством досліджували багато зарубіжних і вітчизняних науковців:
Барановська Т.П., Козирєв А.А., Лепейко Т.І., Мельник Л.Г., Пушкар О.І.,
Уткін В.Б., Хамер М., Чампі Дж., Щедрін А.Н. тощо. Але деякі питання
потребують подальшого вивчення та поглиблення.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів тематики
застосування цифрових технологій в управлінні.
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Цифровізація менеджменту персоналу є значною зміною, що впливає на
місце організації і управління людським капіталом. Сучасні концептуальні
засади цифрової трансформації менеджменту персоналу формуються навколо
ролі людини у цифровізації HR-процесів. Так, досліджуючи питання
технологічних змін підкреслюють роль людського чинника в рамках таких
можливостей сучасної цифрової HR-трансформації як: розширення
використання інтегрованих мобільних додатків та автоматизації процесів
менеджменту персоналу; цифрової інтеграції з хмарними сервісами;
використання прогнозної HR-аналітика, доповненої реальності та штучного
інтелекту,
ефективна
реалізація
яких
вимагає
відповідних
змін
компетентностей менеджера з персоналу [1, с. 20]. Розподіл відповідальності
між людиною і штучним інтелектом є центральною проблемою в трансформації менеджменту персоналу, на думку, Дж. Берсіна, який зробив
висновки, що штучний інтелект не замінює людини, а лише ті HR-процеси, які
не може ефективно виконати людина повинні бути йому делеговані [2, с. 75].
Ключові завдання цифрової трансформації, що постають перед фахівцями
з управління персоналом, – ефективний рекрутинг, навчання, залучення
мотивованих працівників, які здатні генерувати інновації, досягати цільової
результативності праці. Емпіричний досвід виміру ефективності роботи
персоналу у більшості підприємств торгівлі базується на таких групах
ключових індикаторів, як ефективний рекрутинг персоналу, якість роботи
кадрової служби, динаміка розвитку персоналу, навчання і розвиток персоналу.
У свою чергу, у впровадженні у практику менеджменту персоналу
цифрових
технологій
спостерігаються
тенденції
до
використання
комунікаційних роботів, або так званих «чат-ботів», соціальних мереж, аналізу
великих даних, додатків та аналітики на основі штучного інтелекту, машинного
навчання в менеджменті персоналу, хмарних технологій в програмному
забезпеченні для потреб менеджменту персоналу. Розробники цифрових рішень
забезпечують технічну складову цифрового HR, тоді як керівництво компаній
та HR-департаменти мають будувати свої власні інтегровані стратегії та
програми цифрового менеджменту персоналу. але те наскільки вони
відповідають потребі бізнес-процесів менеджменту персоналу в автоматизації
все ще потребує подальших досліджень. При цьому перехід до цифрової
трансформації має базуватись на глибокому аналізі внутрішніх і зовнішніх
чинників, дослідженні переваг та недоліків наявних цифрових технологій, а
також галузевих обмежень, що і має стати напрямками подальших розвідок у
цій науковій проблематиці [3, с. 25].
Таким чином, темпи розвитку цифрових технологій і практика їх
використання в Україні порівняно із світовими тенденціями, вимагає на нашу
думку, підвищеної уваги до спрямування зусиль як власників підприємств,
установ та організацій, так і держави до формування цифрових
компетентностей управлінського персону. Підвищення кваліфікації персоналу
та впровадження нових компетенцій за допомогою цифровізації дозволить
забезпечити успішний розвиток цих підприємстві, як наслідок, сприятиме
економічному зростанню країни. Наслідування світовим тенденціям по
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застосуванню цифрових технологій в управлінні персоналом, дозволить Україні
бути значимим учасником світової економіки та допоможе забезпечити успіх
ініціатив у галузі цифрового перетворення. Перспективними з точки зору
подальших досліджень є аналіз розвитку окремих цифрових компетенцій
персоналу різних галузей в Україні.
Список використаних джерел:
1. Денисенко М.П. Інформаційне забезпечення ефективного управління
підприємством. Економіка та держава. 2017. № 7. С. 19-24.
2. Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в
управлінні підприємством. Науковий вісник міжнародного гуманітарного
університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. № 5. С. 74-77.
3. Новак В.О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. Київ:
Кондор, 2016. 462 с.
Анастасія Недибалюк, 1 курс, група МР-11д
Науковий керівник: Олена Кузьміна, к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМИ В ІНТЕРНЕТІ
Істотна частина потенційних покупців одержує інформацію про товари в
Інтернеті. Їх частка постійно збільшується. Основна маса відвідувачів Інтернету
– відносно молоді люди із середніми і вище середніх доходами, тобто вкрай
приваблива для рекламодавців категорія населення. Отже, реклама як і будьякий інший вид комерційної діяльності націлений на отримання прибутку.
Розміщуючи рекламу в Інтернеті, ми можемо звертатися до ринку в 30
мільйонів чоловік, які відвідують понад мільйон сайтів щомісячно, тобто
генерують трафік. Як тільки ми задаємо собі питання, які з них нам конкретно
можуть бути корисні, виникає загальноприйняте у термінології інтернет
реклами поняття – таргетинг, націлювання на цікаву (цільову) аудиторію.
Реклама комерційна пропаганда споживчих якостей товарів і послуг з
метою переконання потенційних покупців їх придбати. Вона включає в себе
діяльність, завдяки якій потенційні споживачі можуть ознайомитися з
підприємством і його товарами і яка формує позитивне уявлення про них і
допомагає продажу. У зв’язку з розвитком інформаційних технологій, поява
Інтернет-підприємств і веденням комерційної діяльності в Інтернет можна
говорити про розвиток електронної реклами.
Інтернет-реклама – форма подачі і просування інформаційних образів
товарів і послуг в електронному вигляді в мережі Інтернет з вказаним джерелом
фінансування.
Інтернет-реклама сайту найбільш сучасний і високоприбутковий вид
реклами в сучасних умовах [1].
Інтернет та Інтернет-реклама напевно найбільш значущі відкриття людства
в останній час. Головний плюс, який має Інтернет-реклама сайту в порівнянні з
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іншими способами рекламних звернень, полягає в тому, що Інтернет це
віртуальне середовище, що зібрала в єдине ціле масиви інформації буквально
про всі види діяльності людини. Саме через свого всеосяжного властивості,
Інтернет по праву став першим у списку носіїв інформації, витіснивши з
чільних місць теле- і радіомовлення, а Інтернет-реклама обіцяє стати найбільш
затребуваним і дієвим способом оповіщення людей про торгову марку, товари
або послуги. Уже зараз, за затратності Інтернет-реклама обійшла теле- і
радіорекламу і вкладення грошей в неї збільшується з кожним днем.
Найбільш поширеними рекламними носіями в Інтернет є банери (від англ.
Banner – прапор, транспарант, розтяжка) – прямокутні графічні зображення у
форматі GІF, JPG, PNG. Він розміщується на сторінці веб-видавця і має
гіперпосилання на сервер рекламодавця.
Користувачі мережі Інтернет при пошуку якого-небудь товару або послуги
набирають певні ключові слова в рядках пошукових систем. При виведенні
результатів пошуку на першій сторінці відображатиметься саме Ваша реклама.
Вона буде показана всім, хто здійснює пошук по цьому слову /
словосполученню і нікому більше.
Таким чином, контекстна реклама діє вибірково і відображається лише тим
відвідувачам Інтернет-сторінки, сфера інтересів яких збігається / перетинається
з тематикою рекламованого товару або послуги, а, отже, є потенційними
клієнтами рекламодавця.
Для визначення відповідності рекламного матеріалу сторінці Інтернетсайту використовується принцип ключових слів. Завдяки використанню такого
принципу контекстна реклама виражає взаємність інтересів рекламодавця і
споживача, що використовує мережу Інтернет для пошуку інформації, що
цікавить про товари або послуги [2-3].
Іншими словами, контекстна реклама ефективний інструмент для зв’язку з
потенційними клієнтами, які шукають товари або послуги рекламодавця в
Інтернеті.
Можливі три типи розміщення реклами в пошукових системах [3-4]:
1. Звичайне розміщення – реклама поміщається на будь-яку вільну
сторінку.
2. Розміщення з урахуванням тематики (контекстне розміщення) –
виходить одна або кілька категорій пошукових критеріїв и реклама буде
з’являтися на відповідних сторінках.
3. Розміщення з урахуванням тематики (контекстне розміщення) виходить одна або кілька категорій пошукових критеріїв и реклама буде
з’являтися на відповідних сторінках.
Для будь-якої комерційної фірми кінцева мета проведення рекламної
кампанії в Інтернеті – отримання прибутку. Віддача, отримана від реклами,
часто не відповідає очікуваним, тому що основні завдання, які повинні бути
вирішені під час проведення рекламної кампанії в Інтернеті неправильно
сформульовані або взагалі не визначені.
Таким чином, Інтернет вже давним-давно перетворився на рекламне
середовище, при безпосередній допомозі Інтернет-реклами, багато кампанії
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здійснюють просування своєї продукції ринки різних країн світу при тій же
Інтернет-реклами. У даний момент часу, практично кожен вид діяльності тим
чи іншим чином обов’язково знаходить своє відображення у світовій мережі.
Інтернет-реклама створила просто незліченну кількість рекламних майданчиків,
портали різноманітної тематики, і багато інших ресурсів, при безпосередній
допомозі яких користувач мережі відшукує необхідну йому інформацію.
У процесі всього вище переліченого Інтернет перетворився на
повноправний найпотужніший інструмент реклами, в якого є властиві лише
Інтернет-рекламі специфічні особливості, здатні виробляти гідну конкуренцію
зі звичними видами реклами, однак при цьому абсолютно не вимагаючи
величезних фінансових затрат. Стабільне ж зростання аудиторії Інтернетреклами і створення все найбільш дієвих та якісних рекламних носіїв є
передумовою безупинного зростання ринку Інтернет-реклами.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
Напевно кожен з вас чув фразу «Хто володіє інформацією, той володіє
світом». Переконані, що кожен погодиться з цим, особливо коли людина знає,
як нею скористатись, а якщо ні, то давайте подумаємо, що би було, якщо одна
терористична організація заволоділа такою інформацією, як коди доступу до
ядерних ракет, і це тільки один із способів заставити хвилюватись весь світ.
Захист інформації – це сукупність методів і засобів, що забезпечують
цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї
загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до
завдання шкоди власникам і користувачам інформації [1-2].
Великі, середні чи малі підприємства, у всіх них є інформація, це може
бути різна інформація, така як: особисті дані кожного працівника,
бухгалтерські дані, електроні бібліотеки, номери телефонів, інформація про
кожного клієнта, і це тільки невеличка кількість того, що оточує кожне
підприємство і чим воно більше, тим більше інформації воно несе.
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Комп’ютеризація підприємницьких структур, накопичення з її допомогою
різної інформації залучає як конкурентів, так і злочинців. Найчастіше особи, що
бажають скористатися цією інформацією, знаходяться серед обслуговуючого
персоналу, а це вже проблема внутрішньої безпеки. Задача служби безпеки
вчасно виявити серед обслуговуючого персоналу тих співробітників, що
виношують намір використовувати наявні в їх розпорядженні відомості для
продажу іншим особам чи використовувати у своїх особистих цілях для
одержання вигоди. Тому кожне підприємство використовує різні методи
захисту інформації. Споконвіків кожен конкурент хотів мати будь яку
інформацію про свого конкурента, різноманітними способами намагались
здобути її. Таким чином кожне підприємство намагається захистити свою
інформацію від конкурентів або інших осіб, використовуються різноманітні
способи такі як: паролі, двох факторна аутентифікація, капчі [3].
Не можливо досконало приховати інформацію і прикладом буде одна
цікава програма. Назва цієї програми «XKeyscore». Вона «годується» потоками
даними, збираючи їх прямо з оптоволоконних кабелів по всьому світу. Зібрані
дані зберігаються на серверах агентства 3-5 днів, а метадані і зовсім до 45 днів.
«XKeyscore» дозволяє Агентство національної безпеки (АНБ) перехоплювати
чати, emaіl, фотографії, документи, голосові дзвінки, натискання клавіш, логіни
і паролі, Skype-дзвінки, файли, що завантажуються в онлайнові сервіси, фото з
веб-камер, історії пошукових запитів, аналіз рекламного трафіку, трафік
соціальних медіа, трафік ботнетів, CNE таргетинг. Були повідомлення, що АНБ
навіть відстежує встановлення з’єднання з телефонів для GooglePlay і
Samsung’sAppStore [4].
Таким чином, демонструючи можливості програм диверсантів, можна
стверджувати, що інформаційна безпека на підприємства є досить актуальним
та важливим питання. Кібербезпека підприємства одне з актуальних питань
сучасності, яке дозволяє впровадити методи та засоби захисту інформації як
підприємства взагалі, так й його співробітників.
Алгоритм створення загальної системи захисту конфіденційної інформації
на будь-якому рівні підприємства такий:
визначення об’єктів захисту;
виявлення загроз і оцінка їхньої ймовірності;
оцінка можливої шкоди;
огляд застосовуваних засобів захисту, визначення їхньої недостатності;
визначення адекватних заходів захисту;
організаційне, фінансове, юридичне та ін. види забезпечення засобів
захисту;
впровадження засобів захисту;
контроль;
моніторинг і коригування впроваджених засобів.
Керівник підприємства визначає необхідні до захисту об’єкти
(устаткування для обробки й обігу інформації, програмне забезпечення,
комунікації для передання конфіденційних даних, носії інформації, персонал,
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допущений до роботи з використанням комерційної й іншої таємниці). Далі,
аналізуються наявні засоби захисту відповідних об’єктів, визначається ступінь
їхньої недостатності, неефективності, фізичного й морального зношування.
Вивчаються зафіксовані випадки спроб несанкціонованого доступу до
захищених інформаційних ресурсів і розголошення інформації.
На основі досвіду підприємства, з використанням методу моделювання
ситуацій група фахівців виявляє можливі шляхи несанкціонованих дій зі
знищення інформації, її копіювання, модифікації, перекручування,
використання й т. п. Загрози рангуються за ступенем значимості й
класифікуються за видами впливу. На основі зібраних даних оцінюється
можлива шкода підприємству від кожного виду загроз, що стає визначальним
фактором для класифікації відомостей за ступенем важливості, наприклад, для
службового
користування,
конфіденційно,
суворо
конфіденційно.
Визначаються сфери обігу кожного виду конфіденційної інформації: за
носіями, територією поширення, допущеними користувачами. Для вирішення
цього завдання група залучає керівників структурних підрозділів, вивчає їхні
побажання.
Таким чином, важливість інформаційної безпеки на підприємстві не
підлягає сумніву. Тому що, комп’ютеризація підприємницьких структур,
накопичення інформаційних ресурсів – це спосіб витоку даних та сфера
діяльності різного роду хакерства. Запропоновані засоби захисту інформації
дозволяють певним чином вплинути на інформаційну загрозу на підприємстві.
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ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ
CASE-ТЕХНОЛОГІЙ
CASE-технологія – це методологія проєктування інформаційних систем,
набір методів, нотацій та інструментальних засобів, що дозволяють у наочній
формі моделювати предметну область, аналізувати модель системи на всіх
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етапах розробки та супроводу системи і розробляти додатки відповідно до
інформаційних потреб користувачів.
До функцій CASE-засобів належать:
1. Централізоване зберігання в єдиній базі даних проєкту (репозитарії)
інформації про інформаційну систему протягом всього життєвого циклу.
Репозитарій може зберігати об’єкти різних типів: діаграми, визначення екранів
і меню, проєкти звітів, опис даних, логіку їх обробки, вихідні коди програм
2. Пряме проєктування програмного забезпечення та баз даних. При цьому
порядок використання розробниками CASE-засобів такий:
створюється логічна модель системи;
вибирається конкретна мова програмування або СУБД для побудови
фізичної моделі, після чого CASE-засіб автоматично створює фізичну
модель системи;
допрацьовується фізична модель;
виконується автоматична генерація тексту програми або структури
бази даних на диску.
3. Зворотне проєктування (реінжиніринг). У цьому випадку порядок
використання CASE- засобів зворотний: від тексту програми або бази даних на
диску до логічної моделі. Крім побудови, CASE-засоби дозволяють швидко
інтегрувати отримані таким чином моделі в проєкт, а також з меншими
втратами переходити від однієї фізичної реалізації до іншої.
4. Синхронізація моделей системи з її фізичною реалізацією. У разі зміни
моделі системи можуть бути автоматично внесені необхідні зміни в фізичну
реалізацію або навпаки.
5. Автоматичне забезпечення якості і тестування моделей на наявність
помилок (наприклад, помилок нормалізації БД), повноту і несуперечність.
6. Автоматична генерація документації. Вся документація по проєкту
генерується автоматично на базі репозитарія (як правило, відповідно до вимог
діючих стандартів). Перевага CASE-технології полягає в тому, що документація
завжди відповідає поточному стану справ, оскільки будь-які зміни в проєкті
автоматично відображаються в репозитарії.
Основна мета використання CASE-технологій полягає в максимальній
автоматизації стадій аналізу і проєктування систем з метою побудови
формальних і несуперечливих моделей системи, а також у винесення частині
діяльності зі стадії кодування в стадію проєктування [1].
Сучасний ринок програмних засобів нараховує близько 300 різних CASEзасобів. Зазвичай, до CASE-засобів відносять будь-який програмний засіб, що
автоматизує ту чи іншу сукупність процесів життєвого циклу ІС.
До сучасних інтегрованих CASE-засобів належать Sіlverrun (Computer
Systems Advіsers, Іnc., CSA, США) використовується для аналізу і проєктування
ІС бізнес-класу і орієнтований на спіральну модель ЖЦ. Може бути
застосований для підтримки будь-якої методології, заснованої на роздільної
побудові функціональної та інформаційної моделей (діаграм потоків даних і
діаграм "сутність-зв’язок"). До сучасних локальних Case-засобів належать:
ERWіn (Logіc Works) використовується при моделюванні і створення баз даних
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довільної складності на основі діаграм "сутність-зв’язок". ERWіn є найбільш
популярним завдяки підтримці широкого спектру СУБД самих різних класів –
SQL-серверів (Oracle, Іnformіx, Sybase SQL Server, MS SQL Server, Progress,
DB2, SQLBase, Іngress, Rdb і ін.) та "настільних" СУБД типу xBase (Clіpper,
dBase, FoxPro, MS Access, Paradox та інш.) [2].
BPWіn – засіб функціонального моделювання, що реалізує методологію
ІDEFO. Модель в BPWіn являє собою сукупність SADT-діаграм, кожна з яких
описує окремий процес, розбиваючи його на кроки і підпроцеси. CASEАналітик 1.1 (Ейтекс, РФ) є CASE-засобом функціонального моделювання і
реалізує побудову діаграм потоків даних. Одним з відомих CASE-засобів які
нажеть до об’єктно-орієнтованих є Ratіonal Rose – CASE-засіб (Ratіonal
Software Corporatіon, США) - призначений для автоматизації етапів аналізу і
проєктування ІС, а також для генерації кодів на різних мовах і випуску
проєктної документації. Основний варіант – Ratіonal Rose / C ++ - дозволяє
розробляти проєктну документацію у вигляді діаграм і специфікацій, а також
генерувати програмні коди на C ++. Крім того, Ratіonal Rose містить засоби
реінжинірингу програм, що забезпечують повторне використання програмних
компонент в нових проєктах.
Основною метою конфігураційного управління (КУ) – забезпечити
керованість і контрольованість процесів розробки і супроводу ІС. Для цього
необхідна точна і достовірна інформація про стан ІС і її компонент в кожен
момент часу, а також про всіх передбачуваних і виконаних змінах. Для
вирішення завдань КУ застосовуються методи і засоби, що забезпечують
ідентифікацію стану компонент, облік номенклатури всіх компонент і
модифікацій системи в цілому, контроль за змінами, що вносяться в
компоненти, структуру системи і її функції, а також координоване управління
розвитком функцій і поліпшенням характеристик системи. Найбільш
поширеним засобом КУ є PVCS (Іntersolv, США), що включає ряд самостійних
продуктів: PVCS Versіon Manager, PVCS Tracker, PVCS Confіguratіon Buіlder і
PVCS Notіfy [2].
Одним із завершальних case-засобів є тестування. Під тестуванням
розуміється процес виконання програми з метою виявлення помилок.
Регресійне тестування - це тестування, що проводиться після удосконалення
функцій програми або внесення до неї змін. Одне з найбільш розвинених
засобів тестування QA (нова назва – Qualіty Works) являє собою інтегровану,
багатоплаформне середовище для розробки автоматизованих тестів будь-якого
рівня, включаючи тести регресії для додатків з графічним інтерфейсом
користувача [2].
Отже, case-засоби є важливим інструментом усюди, адже він торкається
усіх аспектів нашої буденності. Як приклад візьмемо найбільш відомій засіб
SoDA (Software Document Automatіon), який призначений для автоматизації
розробки проєктної документації на всіх фазах життєвого циклу інформаційної
системи. При цьому контролюється відповідність документації проєкту,
взаємоз’язок документів, забезпечується їх своєчасне оновлення. Результуюча
документація автоматично формується з багатьох джерел, число яких не
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обмежене. Тобто цей засіб є явним прикладом того, як CASE-засоби
спрощують життя.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Інтерактивні комунікації є одним із найважливіших елементів
менеджменту підприємців, що використовують Інтернет в якості технології
продажу у Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та інших європейських
країнах. В Україні також число користувачів Інтернету з кожним роком
збільшується, зростає також число послуг, пропонованих користувачами. У
зв’язку з цим зростає й інтерес до Інтернет-комунікації як до об’єкта
управління.
Відповідно до умов сьогодення, можна встановити, що більш важливої та
багатогранної сфери діяльності, ніж менеджмент, від якої багато в чому
залежать ефективність виробництва та якість послуг. Зарубіжні країни
накопичили чимало управлінського досвіду у таких галузях, як промисловість,
торгівля, кооперації, сільське господарство тощо завдяки безпосередній участі
людини в управлінській діяльності цими процесами. Варто встановити, що вони
збагачуються знаннями основ науки управління, світовими досягненнями у
практичній організації економічних й соціальних процесів в загальному. Наша
держава – Україна, в умовах сьогодення, досі не досягла вагомих розвитку
менеджменту, що обумовлює актуальність дослідження такого питання, як
сучасний менеджмент.
Доцільно підкреслити, що менеджментом виступає управлінський процес
виробництвом чи торговельною діяльність; це сукупність принципів, методів,
засобів й форм управління, що розробляються і використовуються задля
підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку підприємств,
установ чи організацій.
Менеджмент сьогодення вміщує в себе такі складові, як:
− Теорія лідерства;
− Практичні способи удосконалення ефективного управління чи
мистецтва управління.
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Визначення менеджменту ввійшло до повсякдення і стало звичним для
українців досить таки давно. Але варто встановити, що все ж менеджмент
залишається новою філософією, у якій існують і інші системи пріоритетів та
цінностей.
В сучасних умовах варто вжити термін «управління», «адміністрація»,
«організація». Однак державні, громадські та інші установи також мають
застосовувати принципи і методи управління, якщо хочуть досягти своїх цілей з
мінімальними витратами в загальному.
Задля визначення терміну «менеджмент» доцільно уточнити деякі його
положення та цільовий зміст. Доцільно встановити, що завдання менеджменту
як науки є:
− розробка, експериментальна загальна перевірка;
− практичне застосування наукових підходів, принципів та методів, що
забезпечують стійку, надійну, перспективну та ефективну роботу
колективу (особистості) шляхом виробництва конкурентоспроможних
товарів.
Доцільно встановити, що кінцевою метою менеджменту як практики
ефективного управління виступає ефективність забезпечення прибутковості
підприємства шляхом раціональної організації виробничого (торговельного)
процесу, у тому числі управління виробництвом (комерцією) та розвитку
техніко-технологічної бази.
Виходячи з цього, найважливішим напрямком діяльності сучасного
менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням
споживчого попиту на основі наявних ресурсів.
До завдань управління варто віднести:
− перехід на використання висококваліфікованих працівників;
− стимулювання працівників організації шляхом створення для них
відповідних умов та системи її оплати;
− визначення необхідних ресурсів та джерел їх забезпечення;
− розробка та реалізація стратегії розвитку організації;
− визначення конкретних цілей організації;
− постійний пошук і освоєння нових ринків збуту;
− розробка системи заходів щодо досягнення поставлених цілей;
− моніторинг ефективності організації, виконання завдань.
Завдання менеджменту постійно ускладнюються у міру масштабу та
розвитку виробництва та торгівлі. Виконані завдання та досягнуті цілі
оцінюються на ринку.
Сучасна система поглядів на управління сформувалася під впливом
об’єктивних змін у світовому суспільному розвитку в загальному. Варто
встановити і те, що наявним є визнання соціальної відповідальності
керівництва й бізнесу як перед суспільством, так і перед людьми в цілому, які
працюють в організації.
В управлінні економікою необхідно враховувати такі світові тенденції,
серед яких:
89

− значний приріст населення у світі, а марнотратне використання
природних ресурсів призводить до руйнування навколишнього
середовища, екосистем, втрати біологічного різноманіття та генетичних
ресурсів;
− збільшення використання природних ресурсів та їх неефективне та
нераціональне використання призводить до того, що їх оновлення
(водне, повітряне, лісове тощо) не встигає відновитися;
Досліджено, що нераціональне використання ресурсів супроводжується
забрудненням атмосфери, води та ґрунту такими сполуками, які з часом
розкладаються, а найскладнішою та найнебезпечнішою проблемою є зміна
клімату.
Дослідження сучасних реалій, проблемного поля та тенденцій розвитку
сучасного менеджменту дає можливість виділити пріоритети та актуальні
напрями можливого розвитку прикладних досліджень, запропонувати в
подальшому адекватні та оригінальні інновації в управлінні ХХІ століття.
Отож, варто відмітити, що концепції на сьогодні на основі практичної
діяльності підприємств і які орієнтовані на приватні рішення необхідно
переглянути цілі економічного зростання. Для якісно нового етапу розвитку
менеджменту потрібні нові підходи надавати нові рекомендації та активувати
узгоджувати цілі підприємств із завданнями суспільного розвитку в сучасних
умовах.
Безперечна умова сучасної філософії управління, що відповідає сучасним
реаліям, – це усвідомлення зростаючої ролі людини, її професіоналізм, особисті
якості також вся система відносин, що працює в діяльність організації.
Гуманізація та соціалізація управління, встановлення сприятливого соціальнопсихологічний клімату в колективі, забезпечення гласності в управлінні,
підтримка творчості і робота в команді, протидія "кібергізації людини" з
широким використанням цифрових технологій тощо є неповним переліком
подальших напрямків розвитку менеджменту як науки. У боротьбі за людські
ресурси ціннісно орієнтований підхід є одним із основних елементів
методичних засобів управління організаціями.
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УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Успішний бізнес вимагає належного управління фінансовими та
організаційними даними та статистикою за допомогою якісних інформаційних
систем. Майже кожна компанія зазнала різкого уповільнення робочого процесу
через проблеми з даними, пов’язані з надійністю та точністю.
У сучасному світі, де вимоги клієнтів постійно змінюються, підприємства
хочуть залишатися конкурентоспроможними та продовжувати працювати на
таких рівнях продуктивності, які можуть відповідати очікуванням їхніх
клієнтів, на ринку можуть залишитися лише ті, які готові прийняти інновації,
адже сьогодні ніхто не може уявити собі бізнес без інформаційної системи, так
як її впровадження може принести численні переваги для бізнесу.
Інформаційні технології вплинули на автомобільну промисловість різними
способами. Від вдосконалення інфраструктури найпростіших транспортних
засобів до покращення відносин між дилерами, виробниками оригінального
обладнання та замовниками, технологія зробила революційний вплив на
промисловість. Таке накладання технологій створює деякі базові виклики для
дилерів, і це ускладнюється лише тоді, коли компанія відповідає за декілька
окремих автосалонів.
Автомобільна промисловість охоплює широкий спектр індивідуальних
спеціальностей. Це сектор, що складається з безлічі різних рухомих частин.
Успішний автомобільний бізнес бере участь у маркетингу, дистрибуції,
продажах, постійній підтримці тощо.
Системи управління дилерами (СУД) використовуються автосалонами та
продавцями промислового обладнання (наприклад, тракторів, навантажувачів
тощо) для управління інформацією про запаси. СУД надає цю інформацію
співробітникам дилерського центру та клієнтам через веб-інтерфейс. Крім самої
платформи, постачальники СУД надають багато допоміжних програмних
засобів. Вони також автоматизують управління маркетингом, відносинами з
клієнтами та продажами. Особливості систем управління дилерами (СУД)
Системи управління дилерами (СУД) надають такі можливості автосалонам та
партіям промислового обладнання та продавцям [1]:
оновлена інформація про запаси в режимі реального часу;
інтегрована CRM (управління відносинами з клієнтами) з функціями
автоматизації маркетингу Інтегрована система управління зустрічами з
продажу та обслуговування;
управління обліковими записами клієнтів з інтерфейсом фінансування,
управління платежами;
управління запчастинами до транспортних засобів, обладнання та
обслуговування;
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інтерфейс електронної комерції, онлайн-замовлення та роздрібна
торгівля;
інтерфейс управління котируванням та кредитуванням;
може представляти спеціалізовані функції для типу дилера (наприклад,
пристань для яхт, сільськогосподарське обладнання / сільське
господарство тощо);
аналітика продажу та прибутку.
У багатьох випадках керівники дилерських центрів з одним або декількома
дахами використовують загальні та настроювані інструменти звітності з
графічним оглядом, які постачаються з їхніми системами управління
дилерськими зв’язками (DMS) або модулями управління відносинами з
клієнтами (CRM). Дилери використовують CDK Drіve XL Executіve Desktop
(колишні служби дилерів ADP), Reynolds and Reynolds R&R General Manager
Reportіng Reportіng, R&R Advanced Reportіng 2.0, Autosoft Reports та DOC, або
інші [2].
Для того, щоб мати більше уявлення про це, варто розглянути одну з цих
систем. CDK Drіve – це гнучка, потужна система управління дилерами (DMS),
призначена для різних дилерських центрів, що дає вам уявлення та інструменти
для ефективного та прибуткового управління вашим бізнесом. Завдяки цьому
програмному забезпеченню, можна спростити перетворення даних,
оптимізувати управління завданнями за допомогою сповіщень, відслідковувати
інвентар, ремонт, статуси замовлень тощо [3].
Взагалі, сьогодні важко уявити підприємства, без ефективної
інформаційної системи, адже вона має велику кількість переваг. Інформаційна
система (ІС) полегшує аналіз незалежних процесів, таких як інформація, для
виробництва цінних продуктів або послуг та організованої робочої діяльності.
Кожна організація потребує записів про свою діяльність, щоб знайти причину
проблем та належне рішення.
Інформаційні системи стають у нагоді для зберігання оперативних даних,
записів зв’язку, документів та історій переглядів. Збереження даних вручну
коштуватиме компанії багато часу, особливо якщо мова йде про пошук
конкретних даних. Якісна інформаційна система зберігає дані у вичерпній і
складній базі даних, що робить процес їх пошуку зручним. За допомогою такої
інформації компанія може проаналізувати, як певні дії вплинули на бізнес, а
також підготувати кошторис та прогноз витрат.
Без інформаційної системи компанія може витратити багато часу та енергії
у процесі прийняття рішень. Однак із використанням ІС легше надавати всю
необхідну інформацію та моделювати результати, і це може допомогти
приймати кращі рішення [4].
На сьогоднішній день, без використання інформаційних систем, які дають
змогу ефективно управляти інформаційними процесами, підприємства навряд
чи будуть конкурентоспроможними, так як вони будуть набагато повільніше
виконувати всі функції, ніж ті, хто вже впровадив інформаційні системи в свій
бізнес.
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ЗАСОБИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ДЛЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ
Інформаційна система – організований набір елементів, що збирає,
обробляє, передає, зберігає та надає дані. Інформаційна система складається із
людей, обладнання, процесів, процедур, даних та операцій. Інформаційна
система не тільки відображає функціонування об’єкта управління, а й впливає
на нього через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних процесів
для задоволення потреби в інформації різних рівнів прийняття рішень. Її метою
є продукування інформації для використання (споживання) управлінським
апаратом. Відповідно вона забезпечує нагромадження, передачу, збереження,
оброблення та узагальнення інформації ―знизу вгору‖, а також конкретизацію
інформації ―зверху донизу‖.
Призначення ІС полягає в описі економічного об’єкта, його станів,
взаємодії, що виражається через економічні показники. Вона покликана
своєчасно подавати органам управління необхідну і достатню інформацію для
прийняття рішень, якість яких забезпечує високоефективну діяльність об’єкта
управління та його підрозділів [1].
Моделювання ситуацій в бізнес-проєктах являє собою один із способів
ефективного зниження ризику. При цьому можливо відстежити відповідність
структури ділового виробництва, обігу документів, а також потоків грошей з
урахуванням всіх вимог економіки сучасності. Завдяки цьому програми для
моделювання стали популярними і затребуваними. Одна з них – Bpwіn. Це
система ресурсів і бібліотек, яка суттєво покращує здатність фірми конкурувати
і дозволяє спростити процеси управління і знизити час надходження
розпоряджень від старшого керівного ланки до молодшого.
BPwіn – це програмне забезпечення, яке було випущено з розробниками
компанії Ltd. Logіc Works. Основне призначення утиліти – підтримка створення
систем контролю інформації. Вважається що належить до засобів верхнього
рівня. Останні потрібні для роботи з початковими етапами створення системи
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обробки інформації. Дане програмне забезпечення безпосередньо пов’язане з
аналізом і плануванням. Головне призначення – розміщення завдань, цілей і
пріоритетів компанії з візуальним відображенням всіх даних. Під час роботи
потрібна управління графічним інтерфейсом для побудови графіків поточної
моделі. До переліку останніх відносять потокові дані, схеми структур і діаграми
можливих рішень [2].
BPwіn – це система, за допомогою якої здійснюється моделювання і
подальший аналіз з документацією, подальша оптимізація в роботі процесів
бізнесу. Вона дає можливість проводити моделювання дій у поточних процесах
з уточненням пріоритетів і затрачуваних ресурсів. За допомогою готових
проєктів BPwіn створюється підсумкова система, яка потрібна для розуміння
проєкту, подальшого перебування події для контролю та визначення схем
взаємодії [3].
BPwіn – це CASE засіб, який підтримує моделювання функцій, кількох
робітників або інформаційних потоків. Готові графіки будуються на підставі
різних міжнародних стандартів. Функція побудови
дозволяє проводити
систематичну перевірку поточних процесів ділової сфери з урахуванням
завдань. Побудова потоку інформації дозволяє звернути особливу увагу на
процес обміну інформацією між різними рівнями завдань. Також при роботі з
програмою можна створювати як непов’язані між собою структури, так і
змішані, з урахуванням всіх функцій програми. Щоб з’явилася можливість
провести повноцінний аналіз діяльності організації (або підприємства) і
моделювання великих схем, у програмному забезпеченні додано деталізацію.
Кожна з побудованих моделей може бути зарахована до однієї з заздалегідь
передбачених груп. Таким чином, здійснюється можливість розбивати кожну
модель на кілька рівнів. Під час цього процесу зазвичай не втрачається зв’язок
між єдиною структурою, меншими за розміром системами і компонентами.
За допомогою BPwіn конструкцію моделювання реально поділити на
кілька компонентів, потім провести зміну в них, після чого знову об’єднати в
єдину структуру [3]. BPWіn – одне з найстаріших CASE рішень, що
використовують методологію ІDEF0. Інструменти зі складу програми
дозволяють створювати моделі інформаційних систем технологічних процесів
(ІDEF3 і DFD відповідно). Крім роботи на самій моделлю, ПО також може в
автоматичному режимі генерувати звіти про неї, і навіть відправляти
підсумковий матеріал на друк. При створенні проєкту дозволяється
використовувати інструменти масштабування, перевірки правопису, управління
залежностями і додавання діаграм. До речі, для роботи з діаграмами в програмі
навіть передбачений спеціальний майстер. При його запуску користувачеві
запропонують вибрати тип діаграми, заголовок, позначенні осередків і навіть у
вказати автора.
Інтерфейс у BPWіn досить прагматичний. Робоча область складається з
вікна з моделлю, панелі інструментів і панелі навігатора всі додаткові функції
зосереджені в головному меню [4].
Отже, програмний продукт BPwіn виконує поставлені задачі якісно, у
найкоротші терміни та є зручним інструментом для користувача.
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Функціональні можливості програми дозволяють виконувати аналіз та
моделювання схем, а також проводити перевірку процесів для складних
об’єктів будь-якого рівня.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
У МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЙ
Сучасні умови розвитку ринку, посилення конкуренції призводять до
необхідності підвищення ефективності маркетингової діяльності. Зараз багато
компаній, які проводять маркетингові дослідження, застосовують обмежений
набір інструментів і не використовують інформаційні технології.
Головним напрямком перетворення менеджменту і його вдосконалення,
адаптації до сучасних ринкових умов є масове застосування комп’ютерної та
телекомунікаційної техніки, створення на її основі високоефективних
інформаційних технологій.
Розвиток інформаційних технологій пов’язаний з організацією системи
обробки даних і знань, їх послідовного розвитку до рівня інтегрованих
автоматизованих систем управління, які охоплюють всі рівні управління,
виробництва і реалізації продукції.
Інформаційні технології в маркетинговій діяльності – це способи
підвищення ефективності розробки, створення і застосування технологій
маркетингу, а також комплекс методів, які являють собою цілісну технологічну
систему, яка може забезпечити ефективність функціонування компанії, процес
управління маркетингом.
Застосування інформаційних технологій в маркетингу сприяє поліпшенню
оперативності і якості прийнятих рішень, що в свою чергу призводить до
зростання конкурентоспроможності компаній.
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Управління маркетингом пов’язано з виконанням великої кількості
обчислювальних операцій, формалізації задач, застосуванням економікоматематичних методів і моделей, прогнозуванням і оптимізацією важливих
показників, оцінкою варіантів і вибором оптимального.
Маркетинг тісно взаємодіє з іншими службами компанії (виробництво,
фінанси, збут, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР)
та ін.), а також зовнішніми структурами (торгові точки, посередники, філії).
Звідси виникає необхідність спільного застосування інформаційних ресурсів за
допомогою організації локальних мереж і розподіленої бази даних 1 .
Під маркетингової інформаційної системою (МІС) розуміють постійно
діючий єдиний комплекс обладнання, процедур, методів і персоналу, який
використовується для систематичного збору, обробки, зберігання та надання
маркетингової інформації, а також прийняття ефективних управлінських
рішень. Головна перевага маркетингової інформаційної системи полягає в
постійному отриманні необхідної інформації, щоб не порушувати процес
прийняття рішень 2 .
МІС – це частина інформаційної системи управління підприємством, яка
виконує наступні функції:
трансформація даних з внутрішніх і зовнішніх джерел в інформацію,
яка необхідна для керівників і співробітників маркетингового
підрозділу;
розподіл інформації серед керівництва та фахівців служби маркетингу;
взаємодія з іншими автоматизованими інформаційними системами
компанії, здійснюється доставка необхідної інформації керівникам
інших служб компанії (фінанси, виробництво, збут, НДДКР та ін.).
Основні завдання маркетингової інформаційної системи:
Забезпечення маркетинговою інформацією процес прийняття
повторюваних управлінських рішень;
Надання інформації для первинної діагностики щодо появи
управлінських проблем;
Оцінка на основі статичного аналізу та моделювання рівня виконання
планів і реалізації маркетингових стратегій.
Виділяють два види маркетингових інформаційних систем:
Традиційна маркетингова інформаційна система (МІС);
Система підтримки рішень (СПР).
МІС – це комплекс процедур і методів, які призначені для регулярного
збору, оцінки та розподілу інформації для підготовки і прийняття
маркетингових рішень.
СПР – це комплекс даних, інструментів, методик і засобів забезпечення
регулярного збору, обробки, зберігання та інтерпретації інформації для його
застосування в процесі управління.
Таким чином, значні обсяги інформації, нагальна потреба оперативних
розрахунків, пошуку та надання маркетологам відповідної інформації для
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прийняття рішень зумовлюють необхідність використання засобів
обчислювальної техніки та інформаційних технологій 3 .
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
BANK ІD, MOBІLE ІD ТА SMART ІD
Протягом останніх п’яти років в Україні напрацьовувалась нормативноправова база для запуску в дію різних схем електронної ідентифікації
користувачів, що дає можливість інтеграції нашої країни до світового простору
електронного документообігу та електронної взаємодії [1].
Інтегрована система електронної ідентифікації – це платформа, яка
об’єднує всіх надавачів послуг електронної ідентифікації. Вона забезпечує
безпечну та доступну електронну ідентифікацію та автентифікацію громадян та
бізнес-структур у зручний для них спосіб у захищеному кіберсередовищі.
Детальніше розглянемо декілька засобів та систем автентифікації та
ідентифікації, а саме Bank ІD, Mobіle ІD та Smart ІD.
Почнемо з Bank ІD – це спосіб верифікації громадян через українські
банки для надання адміністративних, фінансових, комерційних та інших послуг
[2]. Перелік банків, що надають своїм користувачам можливість авторизації за
допомогою сервісу Bank ІD від Національного банку України (НБУ)
відображається на сайті Інтегрованої системи електронної ідентифікації.
Верифікація за допомогою Bank ІD ідентична до перевірки документів в
банках в очному режимі. Флагманами впровадження системи Bank ІD в Україні
є АТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк», які
розпочали експлуатацію відповідних пілотних проєктів ще у 2015 році. Станом
на лютий 2021 року до системи Bank ІD в Україні підключено 27 банківідентифікаторів [3]. Приєднання до системи дедалі більшої кількості банків як
абонентів-ідентифікаторів у свою чергу сприяє розширенню кола надавачів
послуг, що пропонують українцям власні цифрові сервіси.
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В умовах світової пандемії та карантинних обмежень це є дуже актуальним
та затребуваним з боку клієнтів. Так, у 2020 році більш ніж утричі зросла
кількість абонентів-надавачів послуг. Зараз їх у системі вже 45 – 10
некомерційних та 35 комерційних абонентів надавачів послуг [3]. Важливим
чинником такого зростання стало затвердження у 2020 році Положення про
Систему Bank ІD Національного банку України [4], яке визначає загальні
засади функціонування Системи Bank ІD Національного банку України,
порядок користування та здійснення розрахунків між абонентами під час її
використання, захист інформації та ведення статистики в системі.
Переваги Bank ІD:
1) проводить дистанційну ідентифікацію громадян та комерції;
2) надає допомогу в отриманні адміністративних та інших послуг в
онлайн режимі;
3) НБУ затверджує стандарти реєстрації даних клієнтів та контролює їх
дотримання;
4) доступ до даних користувачів банківських послуг захищена надійно;
5) достовірність даних.
Недоліки використання Bank ІD:
1) не можливо отримати всі доступні адміністративні послуги за
допомогою BankІD;
2) використання в інформаційних системах технічно несумісних схем та
засобів ідентифікації та верифікації.
Дослідження усіх аспектів впровадження Mobіle ІD, як засобу електронної
ідентифікації, є перспективними, оскільки цифрові технології уможливлюють
зростання швидкості розвитку електронного урядування [5]. Mobіle ІD –
технологія дистанційної ідентифікації, автентифікації та кваліфікованого
електронного підпису фізичних осіб в інформаційно-телекомунікаційних
системах. Технологія передбачає зберігання особистих ключів електронного
підпису на SІM-карті нового покоління та передачу даних через SMSповідомлення, що дозволяє використовувати сервіс на всіх мобільних
пристроях.
Для того щоб скористатися послугою Mobіle ІD, необхідно обрати
оператора зв’язку, за допомогою якого буде відбуватися авторизація. Одним з
перших цю технологію запустив у дослідну експлуатацію мобільний оператор
Київстар ще у грудні 2017 року, а в грудні 2018 року першим серед українських
операторів здійснив національний комерційний запуск послуги. Протягом
кількох років Київстар розвивав сервіс, надаючи громадянам та бізнескомпаніям можливості віддаленої ідентифікації на державних і комерційних
електронних ресурсах та підписання документів онлайн.
На сьогодні послуги авторизації за допомогою Mobіle ІD надають мобільні
оператори: Lіfecell та Vodafone. А оператор Київстар з 17 червня 2021 року
припинив підключення нових абонентів до послуги Mobіle ІD, а також закрив
можливість випуску, поновлення й продовження терміну дії сертифікатів
електронних ключів для всіх користувачів сервісу [6].
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З 1 листопада 2021 року послуга Mobіle ІD закриється у повному обсязі,
користування нею для мобільної цифрової ідентифікації, а також підписання
документів за допомогою КЕП Mobіle ІD стане недоступним. Як зазначено на
офіційному сайті оператора [6], «рішення компанії про поступове закриття
послуги Mobіle ІD обумовлено низкою факторів на ринку довірчих послуг
України й подальшою економічною недоцільністю підтримки та розвитку
технології КЕП Mobіle ІD – кваліфікованого електронного підпису, що
міститься на захищеній SІM-картці в мобільному телефоні абонента».
Переваги Mobіle ІD:
1) працює як на смартфонах, так і на планшетах;
2) апаратне рішення, яке не потребує додаткового програмного
забезпечення;
3) не потрібне інтернет-з’єднання.
Недоліки Mobіle ІD:
1) не всі мобільні оператори надають цю послугу;
2) послуга отримання та підтримки сервісу є платною та у різних
мобільних операторів вона є різною [7].
Smart ІD – це технологія дистанційного зберігання та доступу до
«хмарного» кваліфікованого електронного підпису, яка дозволяє накладати
підпис за допомогою мобільного телефону без використання флешок для
зберігання ключів [8, 9].
Переваги Smart ІD:
1) технологія Smart ІD є безкоштовною, такий хмарний підпис має
юридичну силу;
2) дозволяє підписувати документи там, де це зручно користувачу;
3) захищений вхід до системи, ключі надійно зберігаються в хмарному
сховищі;
4) дані КЕП неможливо загубити, викрасти чи скопіювати;
5) швидкість підписання ключами на хмарному середовищі є в рази
вищою, що впливає на комфортну роботу користувача в системі.
Проаналізувавши все вище вказане, можна зробити висновок, що
користування послугою Smart ІD є більш зручнішою, ніж Bank ІD та Mobіle ІD,
що досягається через те, що розробники перейшли на хмарне зберігання
криптографічних ключів (розподілення між додатком та сервером). Також
послугу Smart ІD можна встановити на декілька пристроїв одночасно, та за
допомогою такої можливості можна засвідчити свою особу на всіх пристроях.
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Науковий керівник: Катерина Копняк, ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЯ СФЕРИ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Соціальна сфера дуже тісно пов’язана з веденням різноманітних
документів. Будь-яка управлінська діяльність зводиться до заповнення та
оформлення документації. У зв’язку з цим обсяги завдань, які повинен
виконувати фахівець, суттєво збільшилися. Одночасно з цим в сучасному
суспільстві активно впроваджуються цифрові технології як спосіб
автоматизації робочих процесів. На законодавчому рівні закріплюються
основні юридичні поняття, норми та засади організації електронного
документообігу в структурах компаній.
Статтею 5 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» зазначено, що електронний документ – це документ,
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити документа. Обов’язковий склад та порядок розміщення
реквізитів електронних документів визначається на законодавчому рівні [1].
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Як одне з головних питань в Україні постало запровадження електронного
урядування, складовою якого виступає електронний документообіг. Це відкриє
певний ряд переваг для державного управління, як швидкість обміну
електронними повідомленнями між рівнями організації на корпоративному або
ж навіть національному рівнях; можливість їх віддаленого опрацювання,
підписання та оформлення; можливість глобального накопичення і доступності
їх поширення.
Беручи до розгляду застосування цифрових технологій в соціальному
забезпеченні населення, варто зазначити, що в сучасних умовах e-технології
стають одним з ключових аспектів глобального перетворення структури
соціальних відносин, але в той же час служать ефективним інструментом
профілактики та подолання важких життєвих ситуацій як окремого індивіда,
так і групи, сприяючи соціальній адаптації, реабілітації та захисту соціальних
прав цих категорій [2].
У зв’язку з децентралізацією змінюються підходи до реалізації
мешканцями територіальних громад права на соціальний захист. Опрацювання
звернень громадян про призначення різних видів соціальної допомоги, пільг,
субсидій та компенсацій відбувається переважно в електронному вигляді, а це
вимагає від державних службовців органів соціального захисту населення
відповідних цифрових компетентностей [3].
Як зазначають О. І. Холостова та О. Р. Прохорова, основна мета
інформаційних технологій у практиці соціальної роботи та соціального захисту
населення – забезпечення ефективного використання інформаційних ресурсів у
випадках:
− надання допомоги тим особам, які опинилися у складних життєвих
ситуаціях;
− поширення в суспільстві знань і формування навичок з профілактики
соціально небезпечного становища і само- та взаємодопомоги;
− забезпечення реалізації прав і свобод;
− реалізація підтримки у прийнятті управлінських рішень у сфері
соціальних послуг [4, с. 132].
У квітні 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про
Єдину інформаційну систему соціальної сфери, що є вагомим кроком на шляху
впровадження Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери на практиці.
Основними напрямами реалізації Єдиної інформаційної системи соціальної
сфери є [5]:
− створення в Україні Єдиного соціального реєстру, в якому зібрана
інформація про всіх отримувачів соціальних виплат, пільг та будь-яких
інших видів соціальної підтримки;
− завдяки Реєстру практично унеможливлюються будь-які зловживання
при наданні громадянам соціального захисту, соціальні видатки
держави стають цілком прозорими та контрольованими;
− повна автоматизація усіх ділових процесів, пов’язаних із наданням
будь-яких видів соціальної підтримки. Це буде означати, що у
соціальній сфері зникнуть помилки, причиною яких є «людський
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фактор» та зведуться до мінімуму будь-які корупційні ризики.
Окрім того, така система дасть можливість перепрофілювати соціальну
сферу в цифрову та запровадити електронний документообіг в державних
структурах. В електронний формат будуть переведені усі наявні паперові
документи, що використовуються для надання соціальних послуг. Для цього в
системі розробляється спеціальна підсистема ретроконверсії. За її допомоги в
електронну форму будуть переведені архіви всіх основних державних
соціальних закладів.
У всьому світі електронний документообіг вже набув досить широкого
застосування. Держави впроваджують цифровізацію у всі свої вертикалі, а
система аналізу даних давно вже ефективно використовується у виконавчих
гілках влади. Великобританія, для прикладу, була лідером цифровізації вже у
2016 році. Британський уряд тримає курс на дефолтне (за замовчуванням)
цифрове надання державних соціальних послуг.
Тобто можна сказати, що цифровізація – це напрям, який зможе значною
мірою полегшити роботу соціальних служб, покращити співпрацю між
соціальним працівником та клієнтом, з’явиться можливість дистанційного
спілкування, а отже скоротиться час, необхідний для обслуговування.
Проте на даному етапі існує цілий ряд недоліків і так званих бар’єрів на
шляху до інформатизації соціальної сфери. Всі вони тісно пов’язані і
потребують злагодженої системи управління та реалізації, розробки
послідовної системи та регулювання як з боку держави, так і інших органів.
Перешкоди для розвитку цифровізації в Україні [6]:
− відсутність чіткої системи правил, стандартів збирання, класифікації,
зберігання та використання даних;
− проблеми захисту інтелектуальної власності;
− проблеми щодо захисту даних, ризики кібербезпеки;
− відсутність у громадян достатніх компетентностей роботи з даними
(цифрових навичок), відповідної освіти, професій тощо.
Цифрові трансформації економіки України, активна розбудова
інформаційного суспільства, впровадження технологій електронного
урядування та всеохоплююча діджиталізація усіх адміністративних процесів
вимагають від державних службовців відповідних компетентностей для
належного втілення цифрових змін, зокрема у соціальній сфері [7].
Насамкінець можна стверджувати, що нині оптимізація процесу надання
соціальних послуг має велике значення. Застосування електронного
документообігу, автоматизованих систем обробки інформації щодо соціального
захисту населення суттєво полегшують життя людей, оскільки зменшується час
обслуговування особи, що потребує допомоги, а це, в свою чергу, підвищує
якість надання послуг та ефективність роботи фахівців. Тому запровадження
цифровізації – це вагомий крок у майбутнє, що дозволить соціальним сервісам
вийти на абсолютно новий рівень і забезпечити розвиток всієї системи
соціального забезпечення.
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
У світі на теперішній час економіка стала дуже розвинутою, професія
економістів стоїть на першому місці серед висококваліфікованих професій. Під
впливом інформаційних технологій набуло свій початок розвиток цифрових
технологій, і тепер постає питання про те, настільки економістам потрібно йти
за цифровим трендом, якими компетенціями він має володіти в епоху цифрових
технологій.
Вперше дослідили основи цифрової технології такі відомі представники, як
П. Самуельсон і Д. Тапскот. Далі цифрові технології почали стрімко
розвиватися і зацікавлювати інших науковців. Вони почали адаптуватися у
суспільному просторі. Щодо українських науковців, то такими науковцями
вперше стали: І. Петрова, А. Данилицька, О. Михайленко, А. Василик,
С. Цимбалюк та інші. Натомість є ще багато методів розвитку цифрової
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економіки у сферах економічної діяльності, які висвітлюють тему управління
персоналом.
Нині управління персоналом стає звичайним процесом, через те, що
технології йдуть вперед, звичайний метод найму, утримування найкращих
працівників, професіоналів своєї справи звільняють. Тому постає потреба у
розроблені нових методів управління персоналом. Професія економіста вимагає
багатьох знань і навичок у сфері цифрових технологій, щоб використовувати їх
на практиці і вести вперед інформаційні технології, розробляти нові методи і
змінювати світ. Щоб накопичити інформацію і набути знання ми можемо
використовувати різноманітні інформаційні системи та соціальні мережі.
Цифрова економіка бізнесу дуже стрімко розвивається і дуже сильно
впливає на життя людей та на всі сфери діяльності, зокрема також і на
економіку держави. Управління персоналом є одне з найважливіших трендів
сучасності. Сучасний технологічний прорив характеризується зростанням
темпів використання роботів, автономних автомобілів, чутливих датчиків,
штучного інтелекту, а також глобальною кооперацією, що спонукатиме
компанії змінювати сам процес праці, соціально-трудові відносини та підходи
до роботи з персоналом. Ці процеси вимагають від працівників розвитку
цифрових компетенцій, щоб взаємодіяти з автоматизацією та адаптуватись до
трансформацій, які часто супроводжуються зміною місця роботи та стрімким
старінням компетенцій [2, с. 205].
Один з найкращих методів підбору працівників є соціальні мережі. Як
підтверджує Н. Малишева, HR-бізнес-партнер компанії «Анкор», під час
пошуку, підбору і наймання управлінців і топ-менеджерів самі компаніїроботодавці – понад 60%, за нашими оцінками, – і кадрові провайдери все
більше використовують соцмережі. Вони дають можливість поглянути на
кандидата в різних ракурсах, а кандидату дають змогу включити в свій профайл
«живі» рекомендації та додаткову інформацію, яку не завжди можна
відобразити в сухому резюме. Все більшої популярності набувають онлайнінструменти оцінки кандидатів. Це економить час і дає змогу встановити
фільтри, додавши параметри, необхідні для тієї чи іншої позиції [4].
Впровадження цифрових технологій забезпечує зменшнення людського
фактору і дає змогу недопускатися помилок і робити роботу якісніше.
А. Асанова зазначає, що як механізм державного управління електронний
уряд виконує роль засобу суспільного самоуправління, що припускає
інтерактивність і безперервність взаємодії громадян і держави, наявність
громадського контролю за діяльністю органів державної влади [1, с. 6].
На нашу думку, потрібно погодитися з думкою вченої, тому що
інформаційно-комп’ютерні технології прискорюють процес поширення
інформації.
Можна зустріти багато різноманітних компаній, в яких багато інформації
обробляється вручну, а також навчання і оцінювання персоналу. Вирішення цієї
проблеми знаходять цифрові технології, вони допомагають пришвидшити
роботу фахівця, заощадити час і матеріальні ресурси. Сучасному економісту
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потрібно вміти охоплювати велику кількість інформації і обробляти її,
використовуючи різні програми, які допоможуть зробити це якісно.
Також за допомогою новітніх технологій можна вести комунікацію за
допомогою відеоінтерв’ю, проводити онлайн тестування і навчання. Наприклад
з огляду на сучасну ситуацію з поширенням Covіd-19 онлайн комунікація стала
найкращим виходом з ситуації.
Цифрові технології несуть не тільки користь, але й небезпеку. Небезпека
під назвою кіберзлочинність. Крім того, як вказують деякі науковці на основі
дослідження зарубіжного досвіду функціонування системи електронного
урядування, важливою є практика проведення постійних програм підвищення
комп’ютерної грамотності як населення, так і державних службовців, яка
здійснюється через спеціальні урядові програми з метою навчання чиновників
роботі з персональними комп’ютерами та інтернетом, запровадження у
навчальну програму з підготовки чиновників у вищих навчальних закладах
курсу з оволодіння новими інформаційними технологіями [3, с. 182].
Отже, поширення цифрових технологій в управлінні набирає великих
обертів, у сфері економіки інтенсивно використовуються новітні технології. Ми
розглянули плюси і мінуси цифрових технологій. Чим вони корисні у
сучасному світі і яка є небезпека. Через розвиток цифрових технологій
звичайний спосіб найму перейшов у розроблення нових методів управління
персоналом. Справжній фахівець у сфері економіки повинен мати навички
управління персоналом і бачити як їх реалізувати у своєму бізнесі, або у
компанії, в якій він працює. Сучасні цифрові технології допоможуть економісту
комунікувати з персоналом, якщо будуть подібні ситуації, такі як Covіd-19, і це
розвине їхню продуктивність, заощадять час і кошти.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МАРКЕТОЛОГА
У часи розквіту реклами, інтернету та споживчого буму професія
маркетолога дуже затребувана. Адже кожна сучасна компанія потребує
спеціалістів з просування товарів на ринок. Відділи маркетингу є в банках,
промислових холдингах, торгових фірмах. Маркетологи затребувані і в
спеціалізованих консалтингових компаніях, які надають послуги з проведення
маркетингових досліджень. Варто згадати про агенції, які власне й
спеціалізуються на цьому самому просуванні [1].
Маркетолог – це спеціаліст з просування товарів та послуг на ринку. Це
людина, яка знає смаки та вподобання аудиторії та вміє запропонувати саме те,
чого наразі потребують потенційні покупці.
Маркетолог поєднує навички соціолога чи навіть дослідника, копірайтера,
піарника, аналітика. Він має виокремити саме те, що потрібно аудиторії, щоб
просунути свій продукт чи послугу. Він вивчає поведінку, захоплення, інтереси,
вікові та гендерні відмінності аудиторії, координує дії медійних партнерів.
Словом, робить усе, щоб реклама дійшла до кінцевого користувача та сприяла
популяризації необхідного товару тощо [1-2].
Функції маркетолога різні компанії визначають свої. Одні роблять акцент
на рекламі свого продукту, займаючись розкруткою бренду, інші більше
зосереджені на аналізі ринку, вивченні ринкових цін [3].
Загалом до обов’язків маркетолога входить:
створення та реалізація маркетингової стратегії;
розробка бренду;
аналітика впливу тих чи інших процесів чи проєктів;
проведення рекламних кампаній від розробки до втілення;
робота з e-maіl розсиланнями.
У сучасній конкурентній економіці маркетинг, очевидно, не є простим
завданням. Вам потрібно знати сучасні тенденції, технології та моделі, щоб
розумно розвивати свій бізнес. Зараз світ просунувся до оцифрування, і
традиційні методи маркетингу вже застаріли. Саме тому нам потрібно
програмне забезпечення для цифрового маркетингу, щоб спростити більшу
частину нашої роботи та більше зосередитись на тому, що нам найбільше
подобається. Програмне забезпечення, яке допомагає вам орієнтувати
аудиторію, створювати звіти та аналітику, створювати цільові сторінки та
виконувати всі інші види методів просування, можна розглядати як програмне
забезпечення для онлайн-маркетингу.
Наведений графік (рис. 1) показує нам розмір ринку розміру ринку
програмного забезпечення для онлайн-маркетингу в США за типом у 2014-2025
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роках. Ви можете спостерігати надзвичайне зростання програмного
забезпечення для управління персоналом та маркетингу, оскільки ці
інструменти допомагають компаніям будувати та зміцнювати свої відносини із
клієнтами, аналізувати та визначати поведінку клієнтів та стимулювати
ефективні продажі.

Рисунок 1 – Розмір ринку розміру ринку програмного забезпечення для
онлайн-маркетингу
На ринку існує кілька різних типів програмного забезпечення. Щоб
вибрати найкращий інструмент маркетингу в Інтернеті, потрібно з’ясувати
вимоги, проаналізувати різні інструменти, що відповідають даним вимогам, а
потім дійти до остаточного рішення. Ось найкращі програми для маркетологів
згідно досліджень.
1. SEMrush – це універсальний маркетинговий інструментарій для
професіоналів з цифрового маркетингу. Він може надавати послуги з SEO,
платного трафіку, соціальних медіа, контенту та PR та дослідження ринку. У
ньому є рішення для електронної комерції, підприємств та конкурентних
досліджень. Це допоможе вам виявити нові можливості для зростання.
Особливості: SEMrush може надавати аналітичні звіти для органічних
досліджень, рекламних досліджень, зворотних посилань, дослідження
ключових слів, аналізу трафіку та дослідника ринку. Він має функції
відстежування соціальних мереж, плаката соціальних медіа, інструмента
добору ключових слів PPC, конструктора оголошень тощо. SEMrush допоможе
вам досягти успіху у повсякденних маркетингових завданнях. Ви можете
створювати свої кампанії, керувати ними та вимірювати їх на всіх онлайнканалах.
2. HubSpot – це програмне забезпечення для маркетингу, продажів та
сервісного обслуговування, яке допомагає розвивати свій бізнес без будь-яких
компромісів.
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Особливості: все в одному програмному забезпеченні для вхідного
маркетингу з такими функціями, як ведення блогу, цільові сторінки, маркетинг
електронною поштою, автоматизація, управління потенційними клієнтами,
аналітика, система управління вмістом, соціальні медіа, SEO тощо. Найкращий
інструмент для всіх типів вхідних методів маркетингу та безкоштовних CRM.
3. Sendіnblue – це платформа з різними функціональними можливостями,
необхідними для цифрового маркетингу. Він має інструменти для автоматизації
маркетингу, маркетингу електронною поштою та SMS, електронних листів
транзакцій, чату, цільових сторінок тощо.
Особливості: Sendіnblue надає функції для Facebook Ads, які допоможуть
вам перенацілити контакти. Для маркетингу електронною поштою Sendіnblue
пропонує функцію для оформлення вашого повідомлення, персоналізації вмісту
та оптимізації часу надсилання на основі машинного навчання. Його функції
автоматизації маркетингу дозволять вам автоматизувати процеси маркетингу та
продажів [3-4].
Яскравими прикладами представники великих компаній, які не тільки
досягли успіхів в минулому, а й змогли не втратити своїх позицій в цьому.
Говард Шульц – американський бізнесмен. Починав свою кар’єру в
Starbucks – тоді це була компанія з продажу кави. Став автором проєкту
створення мережі популярних кав’ярень. Життєве кредо – не бійтеся змінювати
сутність бізнесу.
Не менш відомий Патрік Дойл – президент піцерій Domіno’s Pіzza. У 2010
році він запустив сенсаційну рекламну кампанію з визнанням недоліків своєї
піци. Після цього компанія оголосила про впровадження нових технологій,
завдяки чому продажі різко зросли.
Також варто згадати творця бренду одягу Unіqlo – Тадаші Янаї.
Особливість даного бренду в тому, що на перше місце було поставлено не мода,
а зручність і функціональність [4].
Отже, можна дійти до висновку, що для успішної роботи маркетологом
необхідно наявності ряду індивідуальних особливостей та не менш важливим є
програмне забезпечення робітника. Зрештою, кінцева мета кожного бізнесу пропонувати продукцію, залучати клієнтів, залучати їх та утримувати цих
клієнтів для подальших продажів. Підприємства, які дотримуються таких цілей,
повинні адаптуватися до цих маркетингових змін, щоб залишатися на ринку. Ті,
хто цього не зробить, значно відстануть.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Новітні розробки свідчать про зростання можливостей вдосконалення
інформаційних технологій в таких ключових напрямках управління
підприємством: значне підвищення показників ефективності технології;
спрощення доступу і розширення потенційних можливостей засобів
програмного забезпечення і широкого застосування «відкритих технологій»;
створення дружнього інтерфейсу для користувача; істотне покращання якості і
функцій інформаційних технологій та зниження їх вартості.
Проблемою значення використання інформаційних технологій у
менеджменті займаються такі вчені, як А.Н. Романів, І.Я. Лукасевіч,
Г.А. Тіторенко, П.Ю. Буряк. У їх роботах розглядаються типи програмних
продуктів, які сьогодні використовують при вирішенні задач фінансового
менеджменту.
Метою дослідження є обґрунтування основних аспектів сучасних
інформаційних технологій в менеджменті.
Під поняттям інформаційного забезпечення менеджменту підприємства
слід розуміти дані, які отримуються, обробляються, аналізуються, зберігаються
та накопичуються, а також надання результативної інформації для прийняття
управлінських рішень [1, с. 20].
Програмні засоби, призначені для автоматизації оцінки, підготовки
техніко-економічних обґрунтувань і розробки бізнес-планів інвестиційних
проєктів, представлені на вітчизняному ринку наступними продуктами: Prоject
Expert (PRО-ІNVEST Cоnsultіng), Альт-Інвест (Альт).
Ці програми дозволяють менеджеру у діалоговому режимі вирішити
наступні завдання:
− описати поточний стан підприємства з урахуванням зміни параметрів
зовнішнього середовища (інфляція, податки, валютні курси і т.д.)
− створити план реалізації інвестиційного проєкту, стратегії збуту і
виробництва, що забезпечують раціональне використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів;
− проаналізувати схему фінансування проєкту (власний капітал, позикові
кошти, лізинг та ін.)
− продумати різні сценарії реалізації проєкту, варіюючи значення
чинників, здатних вплинути на його фінансові результати;
− сформувати всі необхідні види звітності (баланс, звіт про прибутки і
збитки, прогноз потоків готівки і т.д.) і проєктної документації відповідно до
вимог міжнародних стандартів російською та англійською мовами;
− провести всебічний аналіз чутливості та ефективності проєкту в розрізі
його учасників (підприємства, інвесторів, банків тощо);
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− здійснювати подальший моніторинг та контроль реалізації різних стадій
проєкту з автоматичним виявленням відхилень фактичних показників від
запланованих та ін. [2].
Технологія вирішення задач фінансового менеджменту в умовах
автоматизованих інформаційних технологій включає наступні процедури: збір і
підготовку інформації; обробку, накопичення і зберігання даних, моделювання
даних, формування результатної інформації, передачу інформації особі, що
приймає рішення, прийняття рішення.
В залежності від виду та особливостей конкретної задачі, а також
технологічних рішень з організації автоматизованої обробки інформації на
даному підприємстві, деякі з перерахованих процедур можуть бути відсутні. Це
характерно для задач, вирішення яких вимагає використання внутрішньої
інформації про об’єкт, в умовах застосування комплексних систем
автоматизації управління фінансово-господарською діяльністю підприємств,
що передбачають використання інформаційної бази [3, с. 40].
Таким чином, сучасні інформаційні технології дозволяють створити єдине
інформаційне середовище, фізичною основою якого є інтегровані комп’ютерні
мережі та системи зв’язку, яке дозволяє супроводжувати та координувати як
технологічні процеси, так і ділову діяльність будь-якої організації. Зокрема,
такий підхід передбачає технічну, організаційну та методологічну інтеграцію
таких базових напрямків управлінської діяльності, як виробничий,
організаційний, маркетинговий, фінансовий, бухгалтерський, кадровий та
проєктно-конструкторський. Інформаційні продукти розміщаються в
розподілених базах даних.
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МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В умовах сьогодення надійність, безпечність та оперативність платіжних
систем мають велике значення не лише для фізичних та юридичних осіб, а для
всієї країни в цілому. Саме платіжні системи відповідають за переказ коштів, як
в середині країни, так і за її межами. Судячи з досвіду розвинених країн, можна
сказати, що раціональна організація платіжної системи сприяє покращенню
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грошово-кредитних відносин, ефективному функціонуванню фінансової сфери
та національної економіки у цілому. Тому розвиток платіжних систем має
життєво важливе значення для подальшого розвитку України.
За останній рік в умовах пандемії дуже швидко відбувалися зміни в
платіжних звичках громадян у бік безготівкових розрахунків, зокрема в
Інтернеті. Українці активніше переходять на електронні платежі. Водночас
зберігається тренд зростання популярності безконтактних платіжних
інструментів та розрахунків з ними [1].
В Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» [2]
зазначено, що платіжна система – це платіжна організація, учасники платіжної
системи та сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення
переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, яку
повинна виконувати платіжна система.
Питання ефективності міжнародних платіжних систем в умовах сучасних
інформаційних технологій та перспективи їх запровадження у банківську
практику в Україні розкриваються в працях вітчизняних дослідників
О. Береславської, О. Вовчак, М. Дудченка, О. Євнуха, Ю. Лисенкова,
Д. Лук’яненка, В. Мазуренка, В. Міщенка, А. Мороза, В. Новицького,
М. Олексієнка, О. Плотникова, С. Пирога, О. Рогача, А. Філіпенка, С. Циганова,
С. Цокола, С. Якубовського та ін. [3].
В Україні загальні засади функціонування платіжних систем і систем
розрахунків регламентуються низкою нормативних актів, ключовими з яких є:
закони України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську
діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення
про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх
використанням», Постанова правління Національного банку України «Про
затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем
розрахунків в Україні»; іншими законодавчими актами України та нормативноправовими актами Національного банку України [4].
На території України працює ціла низка платіжних систем, таких як:
«MasterCard», «Visa», «Western Union», «FLASHPAY», «PayPal» та багато
інших. Проте деякі з них мають певні обмеження. Такі обмеження є на
використання Міжнародної платіжної системи «PayPal». Ви можете переводити
туди кошти, робити покупки в мережі Internet, проте не можете виводити кошти
на карту якогось українського банку. Це не означає, що ця платіжна система
заборонена, просто «PayPal» співпрацює лише з американськими та з
європейськими банками, у котрих є домовленість про спільну роботу. А в
України цих домовленостей немає.
Загалом же на ринку платіжних систем України виокремлюються державні
і міжнародні платіжні системи, які сегментуються системами переказу коштів,
системами розрахунків, картковими розрахунками [5].
Сьогодні в Україні функціонують більше 80 внутрішньодержавних і
міжнародних платіжних систем, створених банками та небанківськими
установами. Національним банком України створено дві внутрішньодержавні
платіжні системи: система електронних платежів (СЕП) і Національна платіжна
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система «Український платіжний простір» (НПС «Простір»). На основі
зарубіжного досвіду НБУ почав здійснювати оверсайт платіжних систем і
систем розрахунків з метою гарантування їх безперервного та стабільного
функціонування [4].
Оверсайт платіжних систем (payment system oversight) – діяльність
центрального банку, спрямована на забезпечення безперервного, надійного та
ефективного функціонування платіжних систем, яка полягає в оцінюванні
діючих у країні платіжних механізмів і, в разі потреби, внесенні змін до них.
Національний банк планує активно працювати над переходом банків на
міжнародний стандарт ISO 20022 (міжнародний стандарт і методологія
створення описів бізнес-процесів, що супроводжуються обміном електронними
фінансовими повідомленнями, проєктування схем і форматів цих повідомлень),
метою якого є осучаснення фінансової інфраструктури України, підвищення
конкурентоспроможності фінансової сфери країни та її інтеграція зі світовими
ринками, а також посилення захисту інформації.
Світовий простір є тією платформою, де всім учасникам платіжних систем
дається можливість необмежено урізноманітнювати їх продуктову лінійку та
оптимізувати витрати з метою максимізації фінансової вигоди. Так, у 2020 р.
завдяки активній співпраці НПС «Простір» і міжнародної платіжної системи
UnionPay в Україні з’явилася перша кобейджингова платіжна картка «ПРОСТІР
– UnionPay International». Картка дозволяє користувачам вільно
розраховуватися нею не тільки в Україні, а й за кордоном – у 178 країнах світу,
у тому числі розраховуватись в Інтернеті та знімати готівку в банкоматах.
Емісія електронних платіжних засобів у межах України проводиться виключно
банками, що уклали договір з платіжною організацією платіжної системи та
отримали її дозвіл на виконання цих операцій [4].
Ефективність платіжних систем забезпечується у тому випадку, коли
переказ коштів здійснюється найбільш зручним способом для всіх
користувачів. Критеріями ефективності можуть бути як витрати і час
виконання, так і наявність гнучкості та використання інфраструктури.
Надійність платіжної системи виражається у здатності здійснити переказ таким
чином, щоб забезпечити безпеку здійснюваних операцій.
Дослідивши стан функціонування платіжних систем в Україні, можна
сказати, що сьогодні активно застосовуються модернізовані платіжні системи
та проводиться вдосконалення наявних платіжних систем. Національний банк
України та уряд вживають заходи, які спрямовані на довгострокову
перспективу розвитку платіжних систем, забезпечення їхньої стабільної роботи.
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Секція №3
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Володимир Брус, 4 курс, група ІСТ-41д
Науковий керівник: Руслан Новицький, к.т.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНУ
На сьогодні кожне місто, містечко чи село мають продуктові магазини.
Більше того в великих містах магазини розміщені майже в кожному кварталі і
не кожен з них має свій інтернет-ресурс.
На даний момент можна сказати, що принаймні хоча б один продуктовий
магазин є в кожному кварталі, але за наявною інформацією лише одинці з них
мають свої програмні забезпечення ті гіганти в своїй сфері, а тому було б
перевагою, якщо кількість магазинів, що матиме програмне забезпечення, що
онлайн відображатиме які товари на даний момент наявні в магазині, які мають
великий попит, які мають скидку. Це б не лише покращило становище більш
малих магазинів, але також було б вигідно для покупців.
Дослідженнями у сфері програмного забезпечення інформаційної системи
займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: М.М. Бенько, А.M. Береза,
М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Гужва, В.П. Завгородній, Ю.О. Кузьмінський,
С.В. Мельниченко,
Т.А. Писаревська,
В.А. Плескач,
Ю.В. Рогушина,
О.А. Умнова, В.Г. Швець та інші.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів проєктування
програмного забезпечення інформаційної системи продуктового магазину.
Зростання конкуренції мотивує роздрібних продавців шукати нові способи
підвищення ефективності роботи магазинів та залучення потенційних покупців,
а для цього необхідна достовірна актуальна інформація з кожної торгової точки
в будь-який момент часу. Крім того, змінюються формати торгівлі: через ту ж
конкуренцію значна частина ринку роздрібної торгівлі належить роздрібним
мережам супермаркетів та гіпермаркетів, які пропонують своїм покупцям
величезний вибір різних товарів. Асортиментом, що налічує десятки, а то і
сотні тисяч позицій, управляти без відповідного програмного забезпечення
неможливо [2, с. 56].
Кінцева мета автоматизації магазинів роздрібної торгівлі – підвищення
рентабельності. Цього можна досягти завдяки підвищенню ефективності всіх
основних напрямків діяльності підприємства.
У свою чергу, програмне забезпечення – це набір комп’ютерних програм,
процедур, пов’язаної з ними документації та даних. Воно складається з
операційної системи, мов програмування та різних прикладних програм:
114

1) операційна система – це комплекс спеціальних програмних засобів,
призначених для управління завантаженням, запуском і виконанням
прикладних програм, введенням-виведенням даних, а також для планування та
управління обчислювальними ресурсами комп’ютера;
2) прикладне програмного забезпечення призначено для підтримки
реалізації конкретних завдань предметної області [3, с. 14].
Впровадження програмного забезпечення дозволяє створити єдину
інформаційну систему, в якій акумулюються всі дані підприємства. На підставі
інформації цієї системи і приймаються якісні управлінські рішення.
Автоматизація звільняє робочий час персоналу за рахунок усунення
«подвійного введення» даних.
Система автоматизації надає інструменти фінансового контролю, обліку та
планування. Тут мова йде в першу чергу не про бухгалтерський облік, а про
різних аналітичні звіти, які допоможуть керівникам приймати ефективні
рішення, наприклад, щодо ціноутворення.
Переваги автоматизації: підвищення оборотності капіталу, своєчасне
коригування цін, бюджетування, фінансове планування.
Напрямки логістики, які автоматизуються у роздрібній торгівлі:
1. Закупівельна: управління взаємовідносинами з постачальниками (вибір,
управління закупівлями та асортиментом, управління процесом обробки та
виконання заявок, управління взаєморозрахунками); планування та аналіз
роботи з постачальниками (аналіз ефективності системи поставок, планування
закупівель в залежності від попиту).
2. Розподільна: управління взаємовідносинами з клієнтами (управління
замовленнями, взаєморозрахунками); планування та аналіз роботи з клієнтами
(прогнозування продажів, управління маркетингом, ціноутворенням).
3. Складська: управління складом (прийом і відвантаження товару,
переміщення, інвентаризація).
4. Виробнича: управління допоміжним виробництвом.
5. Транспортна: відвантаження та транспортування товарів.
Переваги автоматизації логістики: управління асортиментом, зниження
витрат та підвищення продуктивності праці завдяки штрих кодуванню та
структуризації номенклатури, підвищення оборотності запасів за рахунок
оптимізації процесу закупівель.
Система автоматизації дає можливість централізованого управління
закупівлями, що дозволяє уникнути змови менеджерів із закупівель з
постачальниками, закупівлі незатребуваного товару та підвищення витрат. Дані
про постачальників, асортимент, ціни, умови поставок заносяться в
інформаційну систему, і менеджер в роботі з постачальником використовує
тільки ті умови, що вказані в системі. Система автоматично формує заявки на
оплату, що дозволяє уникнути помилок в розрахунках, а також спланувати
витрати коштів на закупівлю. Переваги автоматизації: структуризація
номенклатури постачальника, підвищення ефективності закупівель, планування
витрат коштів [3].
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Автоматизація процесу управління взаємовідносинами з клієнтами дає
можливість вивчати уподобання покупців, проводити сегментацію аудиторії,
підвищувати лояльність клієнтів завдяки знижкам, робити масові розсилки,
формувати звіти для прийняття рішень щодо маркетингових витрат. Аналіз
даних на підставі дисконтних карт дозволяє отримати інформацію про
споживчий кошик покупців і розробити нові пропозиції додаткових товарів.
Таким чином, автоматизація магазину – це оснащення магазину сучасним
програмно-апаратним комплексом з метою підвищення ефективності роботи,
збільшення рівня продажів і встановлення контролю над бізнес процесами.
Завдяки сучасним технологіям, можна спостерігати за всіма процесами, що
відбуваються в магазині і контролювати аналітичні показники, такі як залишки
товарів, взаєморозрахунки і т.д. Миттєво реагувати на динаміку попиту і як
наслідок збільшити прибуток.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ КІНОТЕАТРУ ЗА ДОПОМОГОЮ
СИСТЕМИ ПРОДАЖУ ТА БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
У наш час спостерігається тенденція щодо розширення ринку надання
різноманітних розважальних послуг. До цих послуг, звичайно ж, потрібно
віднести й перегляд фільмів у кінотеатрах. Можна помітити, що кількість
кінотеатрів невпинно зростає як у великих містах з населенням більше
мільйона, так і в маленьких містах. Не дивлячись на це, є певні й незмінні
лідери у наданні цієї послуги.
Для того, щоб поборотися з цими лідерами та новачками у цих ―перегонах‖
за споживача, компанії потрібно реалізовувати основні гілки стратегічного
зростання й покращення своєї компанії чи навіть мережі.
По-перше, – це збільшення своєї частини на ринку: вихід у містамільйонники, обласні центри, де помічається нестача сучасних кінотеатрів, і
збільшення свого знаходження в усіх регіонах.
По-друге, – це розробка й реалізація найпотрібнішої на ринку структури
багатозального кіноцентру для зручності відвідувачів цього закладу, щоб
надати широкий репертуар і можливість протягом короткого часу потрапити на
вподобаний фільм.
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По-третє, оптимізація й покращення пристроїв і функцій мережі, що
передбачає оцінку економічних показників підприємства, змінену його
пристроїв і діяльності.
На даний момент кінотеатри можуть запропонувати глядачам цікаві кіно
чи мультфільми, хороше зображення і звук, комфортні сидіння. Але першим
місцем у кінотеатрі є звичайна квиткова каса, в якій можна купити квитки. Для
того, щоб не стояти у чергах чи купити найкраще місце в залі, людям зручніше
скористатися системами продажу та бронювання квитків через інтернет
(мобільні додатки, сайти). В цих системах буде представлена вся інформація
про фільм, а також відображатися вільні місця в залі з наступною можливістю
забронювати місце чи купити квиток.
Процес автоматизації роботи кінотеатру полягає в розробці та
впровадженні програмного забезпечення для продажу й автоматичного аудиту
квитків, враховуючи різні типи місць у кінотеатрі, цінову політику, програму
підтримки постійних клієнтів, систему знижок та інші акції.
Використання системи має спростити управління всіма процесами,
пов’язаними з прийманням та обробкою замовлень, надати можливість
менеджеру вчасно отримати потрібну інформацію.
Позитивний ефект від продуманого застосування автоматизованих систем
управління в кіноцентрах безумовний. В умовах фінансової кризи інформаційні
технології повинні стати серйозним інструментом для оптимізації системи
управління, зменшення витрат і надати безперечні переваги над конкурентами.
Автоматизація процесів – запорука хорошого управління. Автоматизація
призводить до зменшення довгих операцій, дає можливість швидше
обслуговувати глядачів, надає більше можливостей для контролю. Все це в
свою чергу значно збільшує прибуток, товарообіг, зменшує витрати.
Зменшення рутинних операцій значно сприяє скороченню витрат на техніку й
персонал.
Автоматизація кінотеатру чи мережі – сьогодні така ж потреба, як і
встановлення екрану. Якісний звук і зображення, зручні місця повинні
поєднуватися зі злагодженою роботою автоматизованої системи з продажу та
резервування квитків. Сучасний кінопоціновувач вже відвик від таких ситуацій,
як продаж квитків різним людям на одне і те ж місце. Йому теж важко уявити,
що квитки на фільм не можна забронювати за телефоном або ―онлайн‖.
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ПРОЄКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ
НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ
Сьогодні автоматизація є одним з головних завдань в сучасному
суспільстві. Раніше для обробки інформації використовувалися людські
ресурси і на це витрачалося багато часу. В наш час швидкість обробки
інформації в багатьох сферах людської діяльності замала і потребує
автоматизації цього процесу. Автоматизація не лише допомагає підвищити
ефективність діяльності підприємства, але і усуває можливі протиріччя в даних,
тобто допомагає уникати помилок в роботі. Ці сторони підвищують
працездатність і скоротити час, що витрачається на обробку і аналіз даних.
В вищих навчальних закладах постає питання використання сучасного
програмного забезпечення, так як кожний день робота вимагає постійної уваги
до великої кількості документів та їх аналізу. Науково-викладацький склад є
головним інструментом стабільної і якісної роботи вищого навчального
закладу.
Для полегшення збору, аналізу та видачі інформації стосовно
навантаження працівників необхідно застосовувати сучасні інформаційні
технології. Одним із відповідальних, складних і досить трудомістким
завданням, яке вирішується на етапі підготовки навчального процесу і стоїть
перед кафедрами ВНЗ, є розрахунок навантаження кафедри і розподіл його між
її викладачами за всіма формами навчання студентів з автоматичним
підрахунком кількості розподілених годин. Саме тому постає необхідність
створення моделі процесу розподілу навантаження. Тема проєктування
автоматизованої інформаційної системи є особливо актуальною, оскільки
впровадження даної підсистеми дозволить зменшити навантаження персоналу
кафедри за рахунок автоматизації монотонної і рутинної праці.
Розподіл навчального навантаження на викладачів може здійснюватися
таким методом: дані про нормативи розподілу навчального навантаження, про
дисциплінах, контингенті студентів, про викладачів (посада, ставка)
імпортуються в програмний продукт. Далі система, кожному викладачеві
привласнює певну кількість дисциплін з дисциплін даної кафедри.
Також розподіл може здійснюватися таким методом: дані про нормативи
розподілу навчального навантаження, дисципліни, контингент студентів,
викладачів (посада, ставка) імпортуються в програмний продукт. Далі система
розраховує коефіцієнти для кожної дисципліни, враховуючи чисельність
груп [1].
У новому підході надається можливість автоматичного та ручного
розподілу навчального навантаження. Автоматичний варіант полягає у
наступному: система, кожному викладачу присвоює певну кількість дисциплін
з усіх дисциплін даної кафедри. При цьому система враховує посаду і кількість
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годин, відведених для поточного викладача, і вибирає саме ті дисципліни, у
яких сумарна кількість годин, які вона займає, співпадає з нормою годин для
поточного викладача. В умовах науково-технічного прогресу проєктуванню
повинно приділятися все більше уваги з метою вдосконалення методів і засобів
цієї галузі. Щоб зробити процес проєктування більш ефективним та зручним
існує спеціальний інструмент моделювання – BPwin, який використовується
для аналізу, документування та реорганізації складних бізнес-процесів. Для
проєктування було обрано методологію IDEF0 – методологію функціонального
моделювання [2]. Складена на основі BPWin функціональна модель дозволить
детально і послідовно представити компоненти досліджуваної системи і саму її
структуру.
Автоматизована система розрахунку навантаження професорськовикладацького складу кафедри повинна реалізувати наступні функції: облік
викладачів кафедри; облік контингенту студентів ВНЗ; автоматизація
комп’ютерного представлення навчальних планів; автоматизація розрахунку
навчальних планів; автоматизація розподілу дисциплін між викладачами з
урахуванням номеру семестру та потоку [3].
Для формування розкладу занять для кожного з викладачів необхідно
обрати відповідні параметрів та заповнити поля розкладу на тиждень, що
продемонстровано на рис.1.

Рисунок 1 – ER-діаграма
Як зазначалося раніше, всі інформація про навантаження та виконаний
розподіл має зберігатися в базі даних. Для кращого розуміння предметної
області створимо модель предметної області, а саме ER-діаграму.
Для створення бази даних програмного продукту були визначені наступні
сутності: навчальні дисципліни та види навчальної роботи, а саме шифр циклу
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та назва дисципліни; курс навчання; абревіатура груп; кількість студентів
всього і в тому числі іноземних; кількість груп; кількість підгруп; кількість
потоків [2].

Рисунок 2 – Декомпозиція роботи
Отже, у результаті аналізу можна зробити висновок що впровадження
методів з розрахунку штатного розкладу, учбова частина матиме більшу
ефективність роботи шляхом зменшення витрат часу на виконання рутинних
операцій розрахунку штатного розкладу. Саме тому автоматизація цього
процесу за допомогою спеціалізованих сучасних інформаційних технологій є
пріоритетним напрямком в управлінні вищими навчальними закладами.
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У наш час будь-якій компанії чи підприємству потрібен web-сайт для
залучення клієнтів з інших регіонів чи країн. Тому ми розглянемо ресурси для
його створення. Зазвичай все починається з створення макету та далі з самого
написання коду на HTML.
Для початку дізнаємось що таке HTML. HTML (англ. HyperText Markup
Language – мова розмітки гіпертексту) – це мова тегів, засобами якої
здійснюється розмічання веб-сторінок для мережі Інтернет. Браузери
отримують HTML-документи з веб-сервера або з локальної пам’яті й передають
документи в мультимедійні веб-сторінки. HTML описує структуру веб-сторінки
семантично і початково підказки для відображення документа.
Елементи HTML є будівельними блоками сторінок HTML. За допомогою
конструкцій HTML, зображення та інші об’єкти, такі як інтерактивні форми,
можуть бути вбудовані у візуалізовану сторінку. HTML надає засоби для
створення структурованих документів, позначаючи структурну семантику
тексту, наприклад заголовки, абзаци, списки, посилання, цитати та інші
елементи. Елементи HTML окреслені тегами, написаними з використанням
кутових дужок. Теги на кшталт <img /> чи <input /> безпосередньо виводять
вміст на сторінку. Інші теги, такі як <p>, оточують текст і надають інформацію
про нього, а також можуть включати інші теги як під елементи. Браузери не
показують теги HTML, але використовують їх для інтерпретації вмісту
сторінки [2].
Тому ми проаналізуємо найбільш відомі редактори для написання коду в
HTML. Такі як: Visual Studio Code, Notepad ++, Sublime Text та Atom.
Випущений компанією Microsoft на основі коду Atom, Visual Studio Code
має частину функціоналу IDE (Integrated development environment) –
інтегрованого середовища розробки – потужної програми, що містить, крім
текстового редактора коду, ще ряд механізмів, що дозволяють проводити аналіз
коду, запуск його і налагодження. Часто саме цей інструмент представляють,
коли говорять про те, який функціонал повинна мати IDE для web розробки. У
багатьох рейтингах безкоштовних HTML редакторів саме Visual Studio Code
займає перше місце, використовувавшись розробниками все частіше, і частіше.
Так, наприклад, за даними Stack Overflow, цей редактор в 2017 році
використали 24% веб-розробників, а в 2018 році – вже 38,7 [1].
Присутні такі плюси: має значну частину функціоналу IDE; вбудований
потужний механізм автозаповнення – IntelliSense; значна кількість розширень і
доповнень; відкритий вихідний код програми; поширюється безкоштовно.
Серед мінусів: довгий запуск та повільний пошук по проєктам.
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Наступний редактор це – «Notepad ++». Notepad ++ – це легкий текстовий
редактор, розроблений для комп’ютерів під управлінням Windows. Користувачі
Linux також можуть використовувати його через Wine. Notepad ++, випущений
ще в 2003 році, є перевіреним інструментом багатьох розробників, будучи
зручним текстовим редактором для HTML коду. Цей редактор поширюється як
безкоштовне програмне забезпечення і його репозиторій доступний в
GitHub [1].
Переваги «Notepad ++»: простий та не вимогливий; підтримка роботи з
багатьма одночасно відкритими вкладками; підтримка плагінів; безкоштовний.
Мінуси: редактор не є IDE і не несе в собі її додатковий функціонал. З цієї
причини багатьом користувачам доводиться використовувати якусь середу
розробки на додаток до редактора Notepad ++ [1].
Також редактор «Sublime Text». Sublime пропонує відмінну підтримку,
забезпечуючи постійний вихід актуальних оновлень. Користувачі можуть
додавати плагіни, створені спільнотою, або створювати свої власні. Для значної
частини розробників використання безкоштовної версії Sublime буде цілком
достатнім. Якщо ж вам знадобиться більше можливостей, ви зможете купити
ліцензію пізніше.
Має такі плюси: є легким інструментом, що не завантажує систему; надає
тисячі різних доповнень з відкритим вихідним кодом, які створені великою і
активною спільнотою; роздільне редагування, розробники можуть
використовувати кілька моніторів і редагувати різні ділянки коду одночасно.
Та мінуси: не весь функціонал є безкоштовним; ряд плагінів сторонніх
розробників може працювати некоректно; деяким користувачам незручно
користуватись менеджером плагінів [1].
І на останок редактор «Atom». Атом – це порівняно новий HTML редактор.
Він був випущений в 2014 році командою GitHub, і з тих пір, за підтримки
спільноти GitHub, значно збільшив свою популярність. Цей текстовий редактор
є безкоштовним, з відкритим вихідним кодом. Цікаво, що в якості слогану для
Atom використовується фраза «самий зламаний текстовий редактор 21
століття», маючи на увазі під цим, що будь-який розробник може вносити свій
вклад у редагування, розширення, зміну і обмін вихідним кодом програми, а
також створювати власні пакети для поліпшення Atom.
Має такі переваги: для Atom є велика кількість доповнень, плагінів і
розширень. Так, «з коробки», Atom поставляється з 81 вбудованим пакетом, і ви
також можете додати до 7500 додаткових встановлюваних пакетів. Ви також
можете розробити свій власний пакет. Наявність великої кількості доповнень
дозволяє гнучко налаштовувати під себе інтерфейс редактора; відкритий
вихідний код. Весь редактор Atom поширюється безкоштовно, надаючи свій
вихідний код, доступний на GitHub; відмінна інтеграція з Git і GitHub;
підтримка плагіна Teletype. Цей плагін дозволяє прямо в режимі реального часу
писати код разом з іншими розробниками.
Мінуси: Аtom є досить «ненажерливою» програмою, забираючи на себе
відносно великий обсяг оперативної пам’яті; підтримка тих чи інших мов
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визначається функціоналом плагінів, написаних різними розробниками, а не
єдиною організацією [1].
Отже додаткова допомога, щоб писати код швидше та ефективніше стає
необхідністю, особливо в сучасному світі. Незалежно від того, чи є ви
досвідченим розробником або перебуваєте на початку шляху, ми впевнені, що
редактор HTML є дуже корисним. Вибрати кращий HTML редактор, який вам
дійсно підходить, може бути складно. Ми рекомендуємо вам
проекспериментувати з різними редакторами і вибрати той, який найкращим
чином відповідає вашому стилю і робочому процесу.
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Ще недавно не було уніфікованої мови моделювання, яка була б
орієнтована на тісний взаємозв’язок процесів і даних у системах. Починаючи із
середини 60-х років, широке поширення мали структурні методології аналізу,
проєктування і розробки інформаційних систем, що характеризуються штучним
поділом (часто неоптимальним) системи на підсистеми, а також слабким
взаємозв’язком процесів і даних які присутні в системі [1].
Протягом 1994-96 років творці трьох найпоширеніших методологій – Граді
Буч (BOOCH), Джим Рамбо (OMT – Object Modeling Technique) і Айвар
Якобсон (OOSE – Object Oriented Software Engineering) об’єднали свої зусилля
під егідою Rational Software Corporation для створення єдиної мови
моделювання, яка б об’єднала всі істотні й успішні розробки в даній галузі і
стала би стандартом мови об’єктного моделювання. Грандіозна робота, у якій
поряд з Rational брали участь представники багатьох компаній, таких, як
Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, DEC, Unisys, IntelliCorp, Platinum
Technology і кількох сотень інших завершилася створенням у січні 1997 року
UML 1.0, яка після бурхливого обговорення протягом 1997 року у вересні під
версією 1.1 і була передана в OMG для прийняття як галузевий стандарт мови
об’єктного моделювання [1].
UML (англ. Unified Modeling Language) – уніфікована мова моделювання,
використовується у парадигмі об’єктно-орієнтованого програмування. Є
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невід’ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного
забезпечення [1].
Проєктування інформаційних систем завжди починається з визначення
мети проєкту [2, с. 1]. У нашому випадку створити проєкт програмного
забезпечення «Системи покупки і бронювання квитків на поїзд», яка
задовольнятиме виконання наступного плану:
залізниця сповіщає про список, та дати рейсів;
клієнти приходять та купують квиток на потрібний рейс;
клієнти також можуть забронювати собі квиток, купуючи його через
інтернет;
якщо вільні місця є, то адміністрація інформує клієнта про сплату;
адміністрація залізниці регулярно готує звіти за певний період часу про
кількість перевезень.
Виконаймо аналіз та побудову моделі середовища програмного продукту.
На основі плану створимо діаграму варіантів, яка буде відображати
функціональність майбутнього програмного забезпечення.
Діаграма варіантів використання (діаграма прецедентів, Use Case diagram)
відображає відносини між акторами і прецедентами. Діаграма являє собою
граф, у вершинах якого розташовані актори або прецеденти, зв’язки між
вершинами – це різного виду відносини між прецедентами і акторами [1].

Рисунок 1 – Діаграма варіантів «Системи покупки і бронювання квитків на
поїзд»
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При проєктуванні визначимо акторів і прецеденти системи покупки і
бронювання квитків на поїзд. У нас присутні актори: Клієнт, Адміністрація та
Керівництво; прецеденти: Замовлення квитка через касу, Замовлення квита
онлайн, Подивитися розклад потягів, Розрахуватися за квиток, Зареєструвати
поїздку, Створити звіт, Надіслати звіт, Оновити розклад потягів, Запросити
звіт, Отримати звіт.
У модель включаємо короткий опис кожного актора або прецеденту,
робиться це для того, щоб між розробником і замовником системи не
залишалося «білих плям» і розбіжностей в розумінні функціональності системи
і ролей взаємодіючих з нею акторів. Для кожного актора описується роль, яку
він відіграє в системі, а для кожного прецеденту – його призначення і
функціональність. Також можна уточнити, яким актором запускається
прецедент [1].
Клієнт спочатку використовує мою систему, аби ознайомитися із
розкладом потягів, тим самим ініціює прецедент Подивитися розклад потягів.
Якщо Клієнт надумує придбати собі квиток, то він звертається до каси та
безпосередньо замовляє квиток активуючи прецедент Замовлення квитка через
касу, та оплачує його на місці (Розрахуватися за квиток). Клієнт також може
замовити квиток онлайн (Замовлення квита онлайн), попередньо переглянувши
розклад, а опісля оплатити квитка (Розрахуватися за квиток). Після покупки
квитка місце Клієнта автоматично реєструється в базі даних, або його
реєструють унаслідок замовлення квитка на касі Адміністрацією. Дакі дії
активують прецедент Зареєструвати поїздку.
Керівництво може надсилати оновлені розклади потягів, після чого
Адміністрація повідомляє Клієнта про оновлені списки на касі (Оновити
розклад потягів). Адміністрація може як запрошувати звіт від адміністрації про
дані замовлень квитків (Запросити звіт), так і отримувати його від адміністрації
(Отримати звіт). Відповідно Адміністрація створює звіти про перевезення на
прохання Керівництва (Створити звіт), та надсилає їх йому (Надіслати звіт).
Отже ми створили діаграму варіантів «Системи покупки і бронювання
квитків на поїзд», її елементи описують, що повинна робити система. Поведінка
елемента Use Case описується потоком подій. Початкове опис виконується в
текстовій формі. У потоці подій зазвичай виділяють: основний потік і
альтернативні потоки поведінки; як і коли стартує і закінчується елемент Use
Case; коли елемент Use Case взаємодіє з акторами; якими даними обмінюються
актор і система. Специфікація елемента Use Case основне джерело інформації
для виконання аналізу і проєктування системи. У загальному випадку
специфікація включає головний потік, підпотоки і альтернативні потоки
поведінки [1].
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ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЧНОГО ВИБОРУ АРХІТЕКТУРНИХ ПАТЕРНІВ
Проєктування – це інженерна діяльність у рамках життєвого циклу (в
нашому випадку – програмного забезпечення (ПЗ)), в якій належним чином
аналізуються вимоги для створення опису внутрішньої структури ПЗ, що є
основою для конструювання програмного забезпечення як такого. Програмний
дизайн (як результат діяльності з проєктування) повинен описувати архітектуру
програмного забезпечення, тобто представляти декомпозицію програмної
системи у вигляді організованої структури компонентів та інтерфейсів.
Проєктування ПЗ зазвичай здійснюється щоб досягти наступних цілей:
покращення та підвищення продуктивності бізнес-процесів;
зменшення витрат;
підвищення продуктивності роботи користувачів;
підвищення ефективності іт-організації;
зменшення ризиків;
підвищення ефективності управління;
покращення операційної бізнес-діяльності.
Проєктування в основному розглядається як двокроковий процес.
Архітектурне проєктування – декомпозиція структури і організації компонент.
Деталізація архітектури – описує специфічну поведінку і характеристики
окремих компонент. Виходом цього процесу є набір моделей і артефактів, що
містять результати рішень, прийнятих за способами реалізації вимог в
програмному коді.
Принципи проєктування, також звані техніками застосування, є
ключовими ідеями і концепціями, які розглядаються на фундаментальному
рівні в різних методах і підходах до проєктування програмного забезпечення.
Ось деякі з них:
абстракція;
зв’язаність і з’єднання;
декомпозиція і розбиття на модулі;
інкапсуляція;
поділ інтерфейсу та реалізації.
У строгому значенні архітектура програмного забезпечення (software
architecture) – опис підсистем і компонент програмної системи, а також зв’язків
між ними. Архітектура намагається визначити внутрішню структуру
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одержуваної системи, задаючи спосіб, яким система організована або
конструюється.
У середині 90-х, на хвилі поширення клієнт-серверного підходу і почала
його трансформації в "багатоланковий клієнт-сервер", покликаний забезпечити
централізоване розгортання та управління спільною (для клієнтських додатків)
бізнес-логікою, питання організації архітектури програмного забезпечення
стали складатися в самостійну і досить обширну дисципліну. В результаті,
сформувалася точка зору на архітектуру не тільки в додатку до конкретної
програмної системі, але й розвинувся погляд на архітектуру, як на додаток
загальних (generic) принципів організації програмних компонент. У результаті,
вже на сьогоднішній день, на тлі такого розвитку розуміння архітектури,
накопичений цілий комплекс підходів і створені (і продовжують створюватися і
розвиватися!) Різні архітектурні "фреймворки", тобто систематизовані
комплекси методів, практик та інструментів, покликані в тій чи іншій ступеня
формалізувати наявний в індустрії досвід (як позитивний – наприклад, design
patterns, так і негативний – наприклад, anti-patterns).
Будь-яка система може розглядатися з різних точок зору – наприклад,
поведінкової (динамічної), структурної (статичної), логічної (задоволення
функціональним вимогам), фізичної (розподіленість), реалізації (як деталі
архітектури представляються в коді) і т.п. В результаті, ми отримуємо різні
архітектурні уявлення (view). Архітектурне представлення може бути
визначено, як приватні аспекти програмної архітектури, що розглядають
специфічні властивості програмної системи. У свою чергу, дизайн системи комплекс архітектурних уявлень, достатній для реалізації системи і
задоволення вимог, що пред’являються до системи.
Найбільш коротке формулювання того, що таке шаблон проєктування,
може звучати так – "загальне рішення загальної проблеми в заданому
контексті". Що це означає в реальному житті? Якщо ми хочемо організувати
системи таким чином, щоб існував один і тільки один екземпляр заданого її
компонента в процесі роботи з даною системою – ми можемо використовувати
шаблон проєктування "Singleton", що описує таке загальна поведінка. В той час,
як архітектурний стиль визначає макро-архітектуру системи, шаблони
проєктування задають мікро-архітектуру, тобто визначають приватні аспекти
деталей архітектури.
Найчастіше говорять про наступних групах шаблонів проєктування:
Шаблони створення – builder, factory, prototype, singleton;
Структурні шаблони – adapter, bridge, composite, decorator, façade,
flyweight, proxy;
Шаблони поведінки – command, interpreter, iterator, mediator, memento,
observer, state, strategy, template, visitor.
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ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ СПОРТИВНООЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ
Сьогодні здійснюється інтенсивний пошук нових напрямів, форм і методів
спортивно-оздоровчої роботи з населенням, що відповідають сучасним вимогам
і можуть вирішувати комплекс важливих завдань, які постають перед системою
вищої освіти і фізкультурно-спортивним рухом України. У першу чергу йдеться
про такі технології, що дозволять суттєво посилити зацікавленість спортивномасовою діяльністю у майбутніх фізкультурних фахівців і забезпечити більш
повну й ефективну соціокультурну значущість занять фізкультурою і спортом.
Найкращим рішенням питання є автоматизація роботи спортивнооздоровчого центру. Сучасний бізнес в сфері обслуговування вимагає онлайн
режиму відстеження подій, контролю клієнтів і працівників, а також
оперативного прийняття рішень.
Автоматизація роботи значно прискорює процес зберігання та обробки
даних. Швидкість обробки даних, продуктивність роботи працівників та
ефективність спортивно-оздоровчого центру залежать від того, який тип
автоматизованої програми центру управління роботи та встановлення порядку
встановлений на підприємстві [3].
Під час розроблення методики автоматизації роботи спортивнооздоровчого центру було застосовано теоретичні дослідження та публікації
таких вітчизняних учених-економістів, як: О.І. Андрусь, Ю.І. Гриненко,
О.О. Дмитрик, І.В. Карпенко, А.О. Касич, Н.О. Литвиненко, В.П. Міняйло,
М.О. Нежива, О.А. Петрик.
Секрет успіху діяльності деяких спортивно-оздоровчих центрів криється в
застосуванні нових технологій автоматизації і управління бізнесом, завдяки
яким їм вдалося до 30-50% збільшити потік клієнтів і таким чином
перевершити своїх конкурентів за багатьма показниками.
Сьогодні на вітчизняному ринку існують багато видів програм, які
допомагають автоматизувати діяльність спортивно-оздоровчих центрів. Вони
різні в залежності від розміру підприємства, специфіки роботи, видів завдань і
т.д. Розглянемо сучасні комплекси:
Програмний комплекс ULTRA. Фітнес автоматизує і спрощує управління
спортивними
клубами,
оздоровчими
закладами,
фітнес-центрами,
косметичними та SPA-салонами, аквапарками і т.п. Впровадження
автоматизованої системи управління Ультра скорочує витрати на
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обслуговування, збільшує кількість клієнтів і підвищує ефективність роботи
персоналу.
Головні можливості ULTRA Фітнес: зведений в єдину систему товарний і
фінансовий облік; аналітична і бухгалтерська звітність; клієнтська підтримка;
зниження ризику зловживань персоналом; гнучка система знижок і бонусів;
одночасне керування роботою бухгалтерії, рецепцій, залів, відділів реалізації;
контакт-центр формату 24/7.
Програмний комплекс «Фітнес» від «Майтек» – програма, яка ідеально
підійде як для великих спортивно-оздоровчих центрів, так і для невеликих.
Система може працювати як автономно, так і інтегруватися з багатьма
сервісами. Наприклад, з сервісом по контролю доступу через турнікети і
систему замків в роздягальнях. Дані можуть зчитуватися з різних пристроїв:
безконтактних карт, карт із магнітною смугою, чипованих браслетів. Основні
можливості: реєстрація клієнта в програмі, отримання та зберігання його
особистих даних; бронювання подій або заходів на конкретну дату і час;
програма для тренажерного залу дозволяє ефективно розпланувати заняття;
контроль засобів на балансі; графік роботи співробітників і складання тарифної
сітки; можливість інтеграції зі сторонніми продуктами і програмним
забезпеченням; наявність вбудованого касового модуля; поділ прав і звітна
частина.
Інформаційна система «Фітнес клуб», від ІНТЕК-ІНФОРМ, розроблена
спеціально для фітнес центрів, йога центрів, фітнес клубів, басейнів,
спортивних комплексів, оздоровчих установ. Також може використовуватися в
стрілецьких клубах, навчальних центрах, дитячих розвиваючих центрах.
Програма призначена для ведення обліку, допомоги в організації та управління
всіма бізнес процесами на будь-якому із зазначених підприємств. Програма не
призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку. Основні
функціональні можливості програми: робота з клієнтами; управління
абонементами; попередній запис; система підвищення лояльності клієнтів та
управління персоналом; облік товарів на складі та облік фінансів; проведення
маркетингових заходів; ведення аналітики про роботу фітнес клубу;
автоматизація мереж фітнес клубів.
Програмне забезпечення CRM для фітнес клубу, від компанії «созданиесайта.net», розраховане для різних типів бізнесу. Це CRM для фітнес клубу,
CRM для спортклубу, спортивної школи, йоги студій, клубів бойових
єдиноборств, танцювальних студій, тенісних клубів та інших закладів, що
пропонують послуги спортивного характеру. Вона покликана підвищувати
конкурентоспроможність організації, розкривати її потенціал, в кілька разів
збільшувати відвідуваність і вести контроль над усіма процесами завдяки їх
автоматизації. З нею легко і просто налагодити продуктивну взаємовідношення
зі споживачем [1].
Мобільні додатки. Найбільша в Україні мережа фітнес-клубів Sport Life
протягом 2021 року перейде на формат повністю автоматизованих фітнесклубів, для чого, зокрема, запустила мобільний застосунок для тренувань у
діджитал-форматі. Автоматизація клубів надають відвідувачам додаткові
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зручності. Наприклад, завдяки системі розпізнавання обличчя не потрібно буде
стояти в черзі на рецепції, доступ до роздягальнь буде здійснюватися за
електронними браслетами, що дозволить обрати будь-яку уподобану шафу.
Також завдяки мобільному додатку Sport Life можна буде завжди мати під
рукою актуальний розклад, отримувати нагадування про тренування тощо, а
перевірити стан здоров’я допоможе автомат IN BODY, що вимірює показники
тіла. Навіть воду вендінговий бар видаватиме за допомогою браслета [2].
Як бачите, програми для центрів можуть вирішити відразу безліч питань.
Вони допомагають автоматизувати бізнес і зняти з керівника рутинні питання,
які не вимагають його безпосереднього втручання. Процес дозволяє
оптимізувати весь ланцюжок роботи компанії, починаючи від створення
клієнтської бази і закінчуючи отриманням інформації про результати
спортивно-оздоровчого центру.
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Комп’ютеризація різних сфер діяльності людини призводить до
економічного зростання і бізнес-процеси сучасного світу тісно зв’язані з
інформаційними технологіями. Покращення фінансового стану підприємств.
Людина займаючись підприємницькою діяльністю намагається отримати
максимальний прибуток за найкоротший час і з мінімальними затратами. У
цьому їй в пригоді стають як комп’ютерні системи, так і різноманітне
програмне забезпечення. У той час, необхідно розуміти, що головну роль
відіграє правильна побудова бізнес-процесу підприємства. Якісно спроєктувати
майбутнє підприємство дозволяє системний аналіз, який дає змогу розібрати,
130

зрозуміти та поліпшити окрему сферу діяльності людини, а також дозволяє
передбачити її можливі шляхи розвитку.
Дана тема є надзвичайно актуальною в наш час, так як все більше
з’являється агентства з продажу нерухомості в містах. З роками ринок
нерухомості розвивається і для його управління в наш час, стало необхідним
створення програмного забезпечення для управління нерухомістю та швидкого
пошуку підходящого варіанту покупцям чи орендаторам.
Розробка програмної системи управління операціями з нерухомістю є дуже
вигідною в економічному плані. Робота агентства з нерухомості тісно пов’язана
з поняттям часу продажу, найменуванням одиниць нерухомості, веденням
статистики продажу нерухомості. Це потребує правильної і чіткої організації,
задля отримання максимального прибутку.
На ринку програмного забезпечення призначеного для використання в
агентствах нерухомості є велика кількість систем, що автоматизують роботу
агента з нерухомості. Такі системи, взагалі, розробляються персонально для
окремих агентств нерухомості, і не мають загальних стандартів, або ж
автоматизують якусь одну, окрему, ділянку роботи продавця. Це в зайвий раз
підтверджує актуальність обраної теми. Практична цінність програмної
системи, що розроблятиметься, визначається її універсальністю і можливістю
побудови, на її основі, реального програмного забезпечення для автоматизації
роботи агента в агентствах нерухомості. Програмна система, що
розроблятиметься, буде призначена для використання агентом агентств
нерухомості, для полегшення та покращення організації своєї роботи.
Приступаючи до реалізації поставленої мети, необхідно чітко розуміти, що
програмна система повинна бути гнучкою, та легко масштабованою, задля
збільшення її функціональності в майбутніх редакціях.
У зв’язку з цим, метою написання даної тези є аналіз роботи підприємства
з продажу нерухомості; проєктування системи взаємодії клієнта з продавцем;
визначення основних вимог до програмного комплексу, який необхідно
розробити.
Останнім часом все помітнішою стає потреба у правильній організації
процесу роботи, такої структури як агентство продажу нерухомості.
Здебільшого, якість роботи агентства продажу нерухомості залежить від
обізнаності та компетентності агента, від його вміння швидко працювати, та
орієнтуватися в асортименті нерухомості.
На передній план виступають наступні проблемні ділянки організації
роботи агентства продажу нерухомості, які необхідно розв’язати за допомогою
ПК:
- швидкий пошук потрібних варіантів покупцю;
- швидкість обслуговування агента своїх клієнтів;
- складання та підтримка єдиної бази даних одиниць нерухомості,
інформації про продаж нерухомості.
Основними завданнями даної роботи є:
- аналіз роботи агентства продажу нерухомості;
- проєктування системи взаємодії агента з продавцем;
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визначення основних вимог до програмного комплексу, який необхідно
розробити.
Дані проблеми і задачі необхідно виконувати кожен день, при цьому
вихідною інформацією необхідно вважати інформацію про стан,
місцезнаходження, кількість кімнат, та ціну на даний вид нерухомості.
Таким чином, ми маємо створити програмне забезпечення, що дозволяло б
зберігати та аналізувати інформацію, яка описуватиме весь процес
функціонування агентства продажу нерухомості.
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Характерною рисою сьогодення є інформаційні технології, адже вони
застосовуються у всіх сферах життя людини та значно полегшують його.
Майже кожна компанія, яка займається наданням послуг на ринку, не може
обійтися без впровадження інформаційної системи в її роботу. Від
функціонування та організаційної структури інформаційної системи залежать
не лише внутрішні процеси роботи закладу, а також і його популярність серед
населення. Предметом особливої уваги сьогодні є впровадження інформаційних
систем в заклади охорони здоров’я [1].
200 тисяч записів на прийом щодня, 50 тисяч зареєстрованих лікарів і 12
мільйонів пацієнтів – це три головні показники найбільшої приватної медичної
платформи в країні. Велика кількість медичних організацій мають власну
інформаційну систему, так як сучасні медичні установи зберігають та
обробляють великий обсяг інформації, який до того ж постійно зростає. Роками
держава не наважувалася на впровадження сучасних технологій у сфері
автоматизації охорони здоров’я. Не була готова до змін і медична система.
Сьогодні для стабільного та успішного функціонування будь-якої
установи, закладу або організації є необхідним удосконалення методів
управління. Одним з інструментів покращення системи управління є
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впровадження інформаційних систем, що дозволить організовувати ефективне
управління діяльністю установ.
На сьогоднішній день існує незліченна кількість технологій, які
дозволяють зручно та якісно розробляти застосунки з клієнт-серверною
архітектурою. Для розробки серверної частини можна виділити найбільш
популярні мови програмування, такі як C#, Java, Python, PHP, JavaScript, та
відповідні
їм
фреймворки
–
ASP.NET,
Spring/Spark,
Django,
Symfony/Laravel/Zend,
Node.js
(Express.js)
[3].
Найбільш
широко
використовувана мова програмування для клієнтської частини – JavaScript. На
основі JavaScript існує багато фреймворків та бібліотек, які дозволяють зробити
розробку більш простою та гнучкою. Серед таких засобів можна відмітити
Angular, React.js, JQuery, Vue.js [2]. Також варто зазначити, що невід’ємною
частиною побудови web-інтерфейсів є мова гіпертекстової розмітки HTML та
каскадні таблиці стилів CSS, за допомогою яких виконується організація
контенту застосунку, а також його стилізація.
Перед тим як почати роботу над розробкою інформаційної системи
необхідно правильно та зрозуміло побудувати структурно-функціональну
модель процесу, що виконує інформаційна система підтримки діяльності
реєстратури поліклініки. IDEF0 являє собою сукупність методів, правил і
процедур, призначених для побудови функціональної моделі системи. [2]
Метою даної методології є побудова ієрархічної системи. Спочатку потрібно
провести загальний опис системи та описати її взаємодію з навколишнім
середовищем (контекстна діаграма) [1]. Для відображення структурнофункціональної моделі процесів було побудовано кілька контекстних діаграм,
що відображають процеси забезпечення діяльності лікаря, забезпечення
діяльності пацієнта та забезпечення діяльності працівника реєстратури. Для їх
побудови було виділено було виділено: вхідні дані, вихідні дані, механізми та
керуючі елементи.
Вхідними даними до функції «Забезпечення діяльності пацієнта» є запит
пацієнта. Вихідними даними є: інформація про успішний запис на прийом;
призначення лікаря.
Керуючими елементами процесу в даному випадку є: нормативні
документи; інструкції користувача.
Механізмами є: база даних; інформаційна система; лікар.
Контекстну діаграму, на якій зображено процес забезпечення діяльності
пацієнта, зображено на рисунку 1.
Створення і розвиток середовища Е-здоров’я призведе до значного
покращення якості, безпечності, доступності послуг в сфері охорони здоров’я,
підвищення ефективності системи охорони здоров’я, а економічне зростання
суміжних сферах – науці, галузі ІКТ [3].
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Рисунок 1 – Контекстна діаграма процесу електронної системи запису на
прийом пацієнта [1-3]
Для подальшого розвитку електронних послуг у сфері охорони здоров’я
слід більш активно залучати громадян (внесення пропозицій зі сторони
населення та обговорення нововведень з ним буде сприяти зростанню рівня
задоволеності громадян); слід посилювати рівень комунікації влади з
громадянами, з метою визначення їх потреб та підвищення обізнаності
громадян щодо запроваджених електронних медичних послуг; посилення
захисту персональних даних у сфері електронної медицини шляхом
використання методу анонімізації даних, спираючись на досвід зарубіжних
країн, що призведе до зростання довіри громадян до електронних сервісів та
обмежувати зловживання в цій сфері; проводити періодичний аналіз кращих
практики запровадження електронних медичних послуг із застосуванням
технологій Інтернет речей для удосконалення використання технологій
Інтернету речей в сфері охорони здоров’я в Україні.
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МОДЕЛЬ САЙТУ БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ BESPLATKA.UA
Сьогодні українські компанії намагаються знайти для себе максимальні
вигоди та використовують інтернет, як можливість підвищити для себе
ефективність введення бізнесу, в той же час, намагаючись не відставати від
тенденцій діджиталізації. Підприємцям необхідно враховувати ризики, яких
вони можуть спіткати на вітчизняному ринку. Тому розглядаючи дане питання,
потрібно акцентувати увагу не лише на явних перевагах Інтернет-торгівлі, але й
аналізувати чинники, під впливом яких навіть найкраща ідея провадження ecommerce може зазнати невдачі.
Процес створення або реконструкції будь-якого веб-сайту починається з
аналізу його структури. Грамотне проєктування розділів, підрозділів і кінцевих
сторінок робить сайт зручним та зрозумілим для користувача, а також
покращує помітність ресурсу у мережі Інтернет для пошукових роботів, які
формують видачу за запитами користувачів.
Одним з популярним напрямів дослідження є розроблення методів
створення сайтів за допомогою систем управління контенту, таких як: Joomla,
Drupal, TYPO3, WordPress та інших [1–4]. Використання інформаційних
технологій описали К.В. Захарова, С.В. Мельниченко, М.М. Скопень,
Ю.Б. Миронов, Н.Б. Шаховської та Д.І. Угрина та ін.
Сайт можна подати за певною структурою. Логічна структура сайту може
бути представлена у вигляді чотирьох основних моделей: лінійна модель,
моделі "ґрати", "дерево" (ієрархія) і "павутина". Крім того, існують різні
комбінації на базі основних моделей, що дозволяють реалізувати будь-яку
логічну структуру сайту. Незважаючи на доволі високу зацікавленість з боку
дослідників, проблематика розробки веб-сайту залишається слабко
структурованою та має чимало нерозкритих аспектів. Моделі веб-сайту можуть
слугувати аналітичним інструментом, пояснювальним інструментом, а також
інструментом для прогнозування подальшого розвитку ресурсу [1], тому
питання розробки моделей та алгоритмів їх побудові є актуальною задачею.
Розглянемо для прикладу сайт безкоштовних оголошень besplatka.ua. На
рисунку 1 відображено модель сайту безкоштовних оголошень.
Під час роботи з сайтом, можна його розглядати через алгоритм роботи з
HTML кодом. Побудований алгоритм веб-ресурсу besplatka.ua було реалізовано
у вигляді прикладного програмного забезпечення, архітектуру якого наведено
на рисунку 2.
Програмне забезпечення включає в себе чотири основних компоненти:
програмний компонент А відповідає за побудову моделі веб-сайту та обробку
даних. Компонент B забезпечує зберігання веб-графу сканованого besplatka.ua у
вигляді списку суміжності у форматі CSV. Компонент C слугує для візуалізації
графа, його укладання для поліпшення сприйняття та для обчислення деяких
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статистичних даних. Компонент D здійснює перетворення списку суміжності в
матрицю суміжності та пошук унікальних вершин.

Рисунок 1 – Модель сайту безкоштовних оголошень besplatka.ua

Рисунок 2 – Діаграма компонентів сайту безкоштовних оголошень
besplatka.ua
З аналізу літературних джерел стає зрозуміло, що для проведення
аналітичних досліджень веб-простору та його сегментів можливе застосування
результатів розширеного пошуку, здійсненого відомими пошуковими
системами, використання відкритих баз даних. Моделі веб-сайту можуть
слугувати аналітичним інструментом, пояснювальним інструментом, а також
інструментом для прогнозування подальшого розвитку ресурсу.
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РОЛЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ
БРОНЮВАННЯ
Головним фактором ефективної роботи туроператорських і турагентських
компаній є кількість і якість продаж. Вплинути на продажі, покращити їх
якість, максимально підвищити ефективність роботи можливо шляхом
застосування систем бронювання і резервування в діяльності підприємств
туристичного бізнесу.
Зростання пропозицій на туристичному ринку привели до необхідності
створення і використання комп’ютерних систем бронювання, які стали
основним інструментом для резервування авіаквитків. Комп’ютерні системи
бронювання дозволяють суттєво покращити якість обслуговування клієнтів за
рахунок скорочення часу на оформлення квитків, забезпечити їх бронювання,
підвищити якість і ефективність роботи персоналу.
Комп’ютерні системи бронювання мають великий вплив на всю
туристичну сферу, оскільки надають не лише послуги проживання в готелях, а і
авіапослуги, оренду автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про місце
перебування, курси валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і
залізничне сполучення.
У зв’язку з цим, метою дослідження є визначення місця і ролі
комп’ютерних систем бронювання в діяльності підприємств туристичної
індустрії. Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань, як:
дослідження теоретичних аспектів сутності бронювання;
охарактеризування найбільш популярних комп’ютерних систем
бронювання в туризмі.
Бронювання за різними визначеннями представляє: резервування частини
ресурсів, засобів для їх наступного використання в спеціальних цілях, в
особливих ситуаціях певним колом осіб, попереднє закріплення за певним
туристом (пасажиром) місць в готелях або на транспортних засобах, квитків в
культурно-видовищних закладах на певну дату.
Останнім часом, з динамічним розвитком комп’ютерної техніки,
можливістю вільного доступу підключення до мереж, появою і використанням
різноманітних новітніх інформаційних технологій в різних галузях економіки,
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з’явилась і знайшла своє широке розповсюдження комп’ютерна система
бронювання (КСБ).
КСБ – автоматизована система, яка вміщує інформацію щодо розкладів
авіапідприємств, пасажиромісткості, тарифів і супутніх послуг, за допомогою
якої може бути зроблено бронювання та/або можуть бути виписані квитки, яка
робить деякі або всі ці можливості доступними для туристичних агентів.
Впровадження систем бронювання дозволило суттєво скоротити час на
обслуговування клієнтів, забезпечити резервування в режимі он-лайн, знизити
собівартість послуг, оптимізувати формування маршруту туристів за ціною,
часом польоту і іншими завданнями. Розповсюдження комп’ютерних систем
резервування CRS (Computer Reservation System) пов’язане в перше чергу, зі
збільшенням обсягів послуг та розширенням їх асортименту, скороченням
вартості електронних послуг бронювання і резервування.
Крупними комп’ютерними системами резервування (бронювання) на
міжнародному ринку туризму є системи: Amadeus, Galileo, Sabre.
Система Amadeus, яка була створена в 1987 році крупними європейськими
авіакомпаніями Air France, Iberia, Lufthansa, SAS є однією із найбільш
розповсюджених систем резервування. Вона включає ряд модулів по
бронюванню:
польотів (Amadeus Air);
автомобілів (Amadeus Car);
місць в готелях (Amadeus Hotel);
квитків на спортивні і культурні заходи (Amadeus tickets)
а також надає широкий набір послуг подорожуючим на поромі
(Amadeus Ferry);
забезпечує пошук готелю за вибраними визначними місцями (Amadeus
Pro Tempo);
виводить на екран монітору карту місцевості, де визначено місце
розташування готелю, яким зацікавився клієнт (Amadeus Mapping);
забезпечує зв’язок між турагентами і споживачами (Amadeus Videotext).
Однією із крупних CRS в світі є система Galileo, заснована в 1987 році
авіакомпаніями British Airways, Swissar, KLM та Covia. Дана система
розповсюджена в ста країнах світу і дозволяє забезпечувати туриста і турагента
інформацією про туристичні продукти і послуги, автоматизувати процес
бронювання авіаквитків, замовлення додаткових послуг, прямий обмін
повідомленнями.
Не менш відома в світі система бронювання Sabre, яка створена в 1964 р.
авіакомпанією American Airlines. Підсистема бронювання місць в готелях
створена в 1976 р. Система забезпечує доступ до широкого спектру
туристичних послуг, здійснює продаж туристичних продуктів, дистрибуцію і
розробку технологічних рішень для туристичної сфери. Sabre працює в 45
країнах світу і забезпечує:
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інформування про надання послуг перекладачів, багатомовних гідів,
оренди автомобілів, бронювання місць в готелях, організацію екскурсій,
відвідування культурних заходів, прогноз погоди, курси валют і т.д.;
спрощений пошук самих низьких цін за переліт (за допомогою запиту
по критеріям);
введення нової програми по бронюванню місць на залізничних шляхах,
автобусах і пасажирських судах;
демонстрацію географічних карт, відео та фотознімків місць
відпочинку, готелів і визначних місць з використанням приблизно 150
критеріїв для вибору потрібного клієнту розміщення.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ-ЗАМОВЛЕНЬ ЮВЕЛІРНИХ
ПРИКРАС
Сучасний інтернет-магазин – це вже далеко не тренд, хоча деякі
підприємці продовжують сприймати його в такому вигляді. Тепер це вже
необхідність. Її можна ефективно використовувати не тільки для продажу
товарів і отримання клієнтів на послуги, це ще і чудовий канал для поширення
інформації про свій бренд і підвищення його популярності [2].
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Ювелірні прикраси – товар особливого попиту, для якого немає поняття
сезонності або актуальності. Ювелірні вироби купують завжди. Створити
інтернет-магазин ювелірних виробів – прекрасна можливість вивести офлайнпродажу в цифровому просторі. Проєктування програмного забезпечення
системи інтернет-замовлень – це процес вирішення задач та планування для
створення програмного рішення. З кожним роком кількість українських
інтернет-користувачів зростає, а з ними зростає кількість онлайн-покупок.
Розробка інтернет-магазину ювелірних виробів буде актуальна для тих, хто
починає свій бізнес і лідерів офлайн-індустрії. Веб-представництво вашої
компанії дозволить отримати більше потенційних клієнтів за меншу вартість і
менший час [3].
Сучасний етап розвитку Інтернет-економіки обумовив зростання потреб в
інформації, оскільки остання все більше відіграє роль в будь-якій сфері.
Питаннями проєктування програмного забезпечення займались такі науковці,
як: Ю. Беліков, А. Голіцина, І. Гутенберг, І. Ушакова, Г. Федорова та ін.
Процес проєктування перетворює вимоги до розробки в послідовність
проєктних рішень щодо способів реалізації вимог: формування загальної
архітектури програмної системи та принципів її прив’язки до конкретного 3
середовища функціонування; визначення детального складу модулів кожної з
архітектурних компонент [1].
Наступним етапом в проєктуванні є реалізація. Перетворення проєктних
рішень на програмну систему, яка реалізує такі рішення.
Останнім етапом – тестування. Перевірка кожного з модулів та способів
їхньої інтеграції; тестування програмного продукту в цілому (так звана
верифікація); тестування відповідності функцій працюючої програмної системи
вимогам (requirements), поставленим до неї замовником (так звана валідація).
На сьогоднішні існує велика кількість реалізацій Інтернет-магазинів
ювелірних виробів. Кожен з них індивідуальний, так як призначений для
конкретних виробників. Оскільки даний Інтернет-магазин розроблявся для
використання одним підприємством, то знайти його аналоги практично
неможливо.
Для того щоб спроєктувати програмне забезпечення інтернет-замовлень
необхідно пройти стадії (табл.1).
Таблиця 1 – Етапи проєктування інтернет-магазину [1-3]
Етап

Характеристика
Цілі
Які завдання будуть поставлені, залежить від того, новий це проєкт або є
вже офлайн-точка продажу
Збір даних
Збір необхідної інформації для того щоб оцінити ситуацію стосовно
ринку, споживачів, конкурентів
Маркетингове Дослідження спрямовано на дві категорії: конкуренти та цільова
дослідження
аудиторія. Аналізуємо, як реалізували проєкт конкуренти, у чому їх слабкі
та сильні сторони, як просуваються, а також відзначаємо тенденції вашої
сфери діяльності. Вивчення цільової аудиторії – процес складний,
оскільки використовується відразу кілька методик
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Етап
Характеристика
Проєктування Являє собою розробку структури сайту. Інформаційна архітектура буває
інформаційної різною: категорії, завдання, час, пошук і інші типи. Найпопулярнішою,
системи
безумовно, виступає інформаційна архітектура за категоріями, оскільки
вона показує відвідувачеві групи товарів відразу з головної сторінки
Сценарії
Допомагають визначити помилки в розробці розв’язання проблем для
поведінки
користувача
User Journey На цьому етапі розробляємо карту подорожі покупця на інтернетMap
замовлення
Розробка
Трудомісткий
етап
проєктування
інтернет-магазину.
Спочатку
прототипу
розробляємо макет головної сторінки (шапка, каркас, підвал), потім
приступаємо до розробки меню (вертикальному або горизонтальному), а
завершується етап розробки прототипу розробкою картки товару
ЮзабілітіДопомагає визначити недоліки інтерфейсу ще до розробки
тестування
Технічне
Завершальна стадія проєктування інтернет-магазину. По суті, це опис всіх
завдання
макетів, алгоритмів роботи, бізнес-логіки

Сайт обробляє всі сторінки через файл index.php і контент сторінки
визначається змінною id. В такому випадку алгоритм роботи буде мати вигляд,
який показаний на рисунку 1.

Рисунок 1 – Алгоритм роботи інтернет-замовлення [1-3]
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Схема роботи сайту полягає у тому, що за допомогою браузера клієнт
звертається до сервера і отримує головну сторінку сайту. Сервер аналізує запит
на відповідний файл. Після чого сервер передає файл на обробку
інтерпретатору PHP. Після чого інтерпретатор передає дані серверу, який
передає html-розмітку клієнту.
Сьогодні розробка програмного забезпечення системи інтернет-замовлень
ювелірних виробів та його використання є актуальним питанням на
сьогоднішній день, оскільки мільйони людей щодня, не виходячи з дому,
купують різні товари в електронних магазинах. У світі, а зокрема в Україні
величезними темпами росте кількість користувачів Інтернет і, як наслідок,
кількість «електронних» покупців [1].
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ
ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ ЦИФРОВОЇ ТЕХНІКИ
У час всесвітньої пандемії Covid-19 та впровадження карантинних заходів
в Україні та світі електронна комерція набула надзвичайної актуальності. Через
вплив пандемії Covid-19 набрав швидких обертів розвиток інтернет-торгівлі,
збільшилися обсяги продажів через інтернет, відбулися зміни в асортименті
товарів та послуг інтернет-магазинів. Сьогодні для виживання на ринку
потрібно мати можливість працювати онлайн. Велика кількість компаній
почали вести бізнес онлайн, почали створювати та впроваджувати бізнеспроцеси онлайн-офісів та інтернет-магазинів.
Для того щоб не втрачати прибутки та клієнтів, сьогодні треба діяти
швидко. Автоматизація процесів інтернет магазину допомагає прискорити
роботу, спростити взаємодію з клієнтами, налагодити комунікацію всередині
компанії і знизити витрати. Існуючим інтернет-магазинам може бути потрібен
реінжиніринг або оптимізація бізнес-процесів, для того щоб підвищити
ефективність роботи, усунути слабкі місця, випередити конкурентів та
ліквідувати проблемні процеси, які гальмують всю роботу і заважають йти до
поставленої мети. Особливо важливим при цьому є чітке розуміння ролі
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моделювання бізнес-процесів. Саме тому надзвичайно актуальним в наш час є
використання бізнес-процесного підходу при створенні та в процесі
функціонування інтернет-магазинів.
Аналіз літератури за тематикою роботи підтвердив актуальність
електронної комерції та побудови інтернет-магазинів на основі бізнеспроцесного підходу.
Бізнес–процес – це логічна послідовність дій, протяжна у часі, що
приводить до зміни проміжних станів системи, у якій цей процес протікає і
перетворює початкові (вхідні) ресурси в кінцеві (вихідні). Бізнес–процесний
підхід в компанії – це розгляд всієї діяльності компанії, як мережі взаємодіючих
процесів, що протікають всередині організаційної структури компанії та
реалізують ціль її існування .
Головним принципом процесного підходу є структурування діяльності
організації відповідно до її бізнес-процесів, а не за функціональною або
організаційно-штатною структурою. Саме бізнес-процеси, що формують цінний
для користувача результат, є важливими при організації системи управління, і
від їх якості залежить ефективність всієї системи управління. Цілі
використання процесного підходу можуть бути різні. Фахівці виділяють три
основні: це для досягнення цілей підприємства, пов’язаних з оптимізацією своєї
діяльності, з організацією раціонального документообігу, складання положень
про підрозділи та посадових інструкцій, що закріплюють оптимальну
організацію роботи підприємства; досягнення кардинальних змін в організації
роботи підприємства та суттєвого стрибка в підсумкових показниках
Існує ряд суттєвих принципів, на яких базується процесний підхід. Вся
діяльність підприємства, може бути розділена на технологічно послідовні
роботи і їх елементи - бізнес-процеси.
Використання бізнес-процесів для оптимізації роботи підприємства
передбачає зміну методології аналізу і проєктування структури. В теорії бізнеспроцесів за основу беруться об’єктивні економічні взаємодії, які передбачають
наявність двох суб’єктів (покупця і продавця, виробника і споживача,
замовника і виконавця тощо).
Для реалізації бізнес-процесу необхідні ресурси. Серед ресурсів виділяють
персонал, інформацію, маркетингову діяльність, товари тощо. Структура
програмного комплексу визначається як сукупність дій, робіт в ході виконання,
яких, при використанні ресурсів, досягається результат, який має цінність для
споживача. Споживач може бути як зовнішнім, так і внутрішнім по
відношенню до організації. Зовнішній споживач – це споживач, який не
входить до складу даної організації, а внутрішній – той споживач, який
знаходиться в рамках даної організації.
Інтернет-магазин можна визначити як програмний продукт, спеціально
розроблений для зручності покупок і продажів з веб-сайту. Власне, Інтернетмагазин є сайтом, тільки з набором програм, спеціально орієнтованих на
електронну комерцію. Інтернет-магазин має ряд переваг у порівнянні зі
звичайним магазином:
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1) необов’язково мати в наявності товар (але в цьому випадку обов’язково
мати мережу постачальників, що працюють за принципом «точно вчасно»);
2) не потрібно приміщення для продажів;
3) свобода пересувань продавця;
4) Інтернет-магазин дозволяє розширити географію свого бізнесу аж до
світових ринків.
Підводячи підсумок вище зазначеного, можна виокремити вагомі тенденції
відносно розвитку в сучасному моделюванні програмного комплексу інтернет
магазину в сучасному світі – основний інструмент електронної торгівлі – це
Інтернет-магазин. Однак відкриття Інтернет-магазина повинна передувати
розробка стратегії відкриття бізнесу в Інтернеті. Серед найважливіших питань,
які належить вирішити компанії, можна відзначити розробку асортиментної
політики, розробку бізнес-процесів і організаційної структури, вибір способу
розробки і супроводу інформаційної системи Інтернет-магазину, організацію
маркетингової діяльності
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ЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ КАДРІВ
НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Функціонування будь-якої підприємства залежить на пряму від управління
персоналом та рівня виконання завдань. Задача обліку наявності та руху кадрiв
займає провідне місце в системі управління. Щоб підвищити продуктивність
праці необхідно автоматизувати процес обліку кадрів. Ефективність
функціонування системи управління персоналом значною мірою залежить від
інформаційної бази. Будь-який процес управління - перш за все, інформаційний
процес, який передбачає виконання функцій збору, передачі, обробки, аналізу
інформації та прийняття відповідних рішень.
Сучасне підприємство повинно займається збором, обробкою та аналізом
інформації по обліку наявності та руху кадрiв підприємства. Так як це один з
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найскладніших та трудомістких частин обліку праці. Необхідність
проєктування обліку кадрів на підприємстві займає основну задачу на
підприємстві, так як ця система допоможе обробляти великий обсяг облікової
інформації та складними розрахунками, наявності та руху кадрiв з
використанням. При автоматизації за допомогою інформаційної системи
зростає продуктивність роботи працівників відділу кадрів.
Проблему проєктування інформаційної системи управління персоналом
розглядали у своїх працях українські та закордонні автори: Е.А. Алімарина,
І.В. Журавльова,
І.Л. Латишева,
Н.Л. Маренкова,
В.С. Пономаренко,
В.О. Романішин, В.В. Юрченко та ін.
Процес проєктування системи обліку кадрів багато в чому ще не
формалізовано. Вміння правильно створити систему чи окрему задачу, виявити
і коректно сформулювати критерії і обмеження потребують професійних
навичок. Сутність впровадження автоматизованої системи обліку робочого часу
полягає в усуненні нагальних проблем, що виникають під час ручного
виконання більшості рутинних процесів, людського фактору, впровадження
неефективних інструментів контролю робочого часу та оптимізації бізнеспроцесів компанії в цілому.
Основу системи обліку персоналу повинен становити єдиний масив, що
відображає інформацію про кожного працівника, його оточення і зовнішніх
щодо нього умови роботи, що, своєю чергою, вимагає певної організації
інформації і методів операції з масивом даних. Велике значення має ув’язка
кадрової інформації з інформацією про структуру робочих місць, з вимогами,
що висуваються до працівника цими робочими місцями, з можливим рівнем
оплати праці, зі станом умов праці і т. д. Для цього необхідно розуміти
інформаційно-пошукові задачі (пошук працівників із заданими ознаками в
інформаційному масиві), угрупування, перегруповування працівників
відповідно до запитів користувача [3].
Система обліку кадрів призначена для швидкої реєстрації часу приходу і
відходу співробітників з роботи. Ця система забезпечує керівництво
підприємства і його окремих підрозділів оперативною інформацією про
відсутніх або залишили робоче місце співробітників. Система веде облік
загальної кількості відпрацьованих годин кожним співробітником, проводить
облік відряджень, відгулів, лікарняних, відпусток. У будь-який момент система
дозволяє отримувати звіти по всіх перерахованих параметрах і складати табель
робочого часу.
Для виконання розрахунків з обліку наявності та руху кадрiв
передбачається застосування системи класифікації і кодування (рис.1).
Бази даних, які використовуються для системи ―Облік кадрiв‖,
організовані на основі реляційної моделі даних, тобто у вигляді відношення, де
кожному елементу рядка відповідає тільки один елемент стовпця. Дана модель
підтримується засобами СУБД FoxPro, у середовищі якої створені і
функціонують БД.
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Інформаційне забезпечення
Інформаційна база
Методичні матеріали
та інструкції

Система класифікації та
кодування:
- код підрозділів;
- код освіт;
- код видів прийому;
- код посад;
- код військго обліку.
- код професій;
- код статі;
- код спеціальностей;
- код причин звільнення;
- код сімейний стан

Позамашинна

Нормативнодовідкові
документи.

Інформаційні повідомлення

Вхідні документи
1. Наказ про прийом на
роботу.
2. Паспорт.
3. Диплом.
4. Трудова книжка.
5. Наказ про переміщення.
6. Наказ про звільнення.

Вихідні документи
Відомість кількості
прийнятих та
звільнених робітників
по видам прийому та
категорії за певний
період.

Внутрішньомашинна

Інформаційні
масиви:
- ―Кадр‖;
- ―Переміщення‖
- ―Диплом‖;
- ―Звільнення‖;
- ―Стать‖;
- ―Спец-ть‖;
- ―Освіта‖;
- ―Посада‖;
- ―Прийом‖;
- ―Категорія;
- ―Причина
звільнення‖;
- ―Професія‖.

Рисунок 1 – Структура інформаційного забезпечення системи облік
кадрiв
Найважливіший засіб управління кадровими процесами – система кадрів.
Оскільки ряд кількісних і якісних характеристик персоналу, а також зміст
кадрових технологій підлягають формалізації, то мова йде про проєктування
системи обліку кадрів організації, підприємства, галузі промисловості.
Необхідно відповідально підходити до вибору системи обліку кадрів, так як при
загальній схожості, кожна має свої унікальні якості, які в певних ситуаціях
можуть виступати як плюсами, так і мінусами. Перед прийняттям рішення про
впровадження такої системи необхідно провести повний аналіз існуючих
процесів на сучасному підприємстві, зрозуміти, які джерела даних можуть бути
використані для обліку робочого часу співробітника.
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ОНЛАЙН-БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання
кількості інформації дедалі більше визначають сутність нашої епохи.
Інформаційно-комунікативні технології мають визначальну роль у забезпеченні
взаємозв’язку між різними суспільними структурами й соціальними групами,
громадянським суспільством і владою, а також у системах підготовки та
поширенні інформації, орієнтованої на масового користувача. Розвиток
інформаційних технологій має центральне місце в процесі інтелектуалізації
суспільства, розвитку освіти, науки й культури. Сама ж інформація є
глобальним, невичерпним потенціалом людства, яке ввійшло в нову епоху
розвитку цивілізації, а саме в епоху становлення інформаційного суспільства.
В Україні прийнята Концепція Державної цільової національно-культурної
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека –
XXI», що спрямована на вирішення проблеми ефективності використання і
забезпечення доступності документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних
та музейних фондах.
Бібліотеки вузів та наукових установ акумулюють в своїх фондах твори в
різних формах подання, створені викладачами та науковими співробітниками.
Одночасно з цим розвиваються електронні бібліотеки для доступу до наукових
та гуманітарних знань, що представляють досить потужний мережевий ресурс.
Особливу роль у розширенні доступу науковців до інформації відіграють
електронні бібліотеки, які забезпечують подання інформаційних ресурсів в
електронному вигляді. Вони на даний момент є частиною освітнього
інформаційного простору, а також національного бібліотечно-інформаційного
фонду країни [5, с. 330].
Поява і швидкий розвиток Інтернету визначило пріоритетний розвиток
технологій онлайнового доступу. Прикладом такої поширеної технології
Web 2.0. Однак Web 2.0. передбачає роботу з неорганізованими нестабільними
ресурсами, які вимагають значних зусиль для їх семантичного опису,
розвинутих пошукових засобів та інформаційних сервісів.
Електронний ресурс є головним елементом онлайн-бібліотек, які, крім
повних текстів документів, мають надавати користувачам і функціональні
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можливості роботи з ними. Умовою перетворення зібрання цифрових
матеріалів на онлайн-бібліотеку є її спрямованість на збереження та ефективне
використання інформації згідно з певними вимогами: системність у
комплектуванні мережевого документного фонду (полягає в наявності
тематичного профілю, взаємопов’язаності документів у колекції, визначеності
їх виду(ів), відповідності науковому, технічному, культурному і соціальному
рівню суспільства); надання користувачам точно відтворених і забезпечених
засобами ідентифікації вихідних відомостей і засобів навігації, пошуку,
перегляду й експорту інформації [1, с. 48].
Інформація в електронному вигляді надає додаткові можливості з боку
зручності роботи із нею: ефективна навігація в матеріалі, пошукові індекси
тощо. Для представлення документів в електронних бібліотеках можуть
використовуватися
різні
формати,
серед
них
варто
назвати
найрозповсюдженіші, зокрема: PDF, DjVue, DOC, TXT, TIFF, JPEG, HTML,
XML, FB2, FB3 (FictionBook), CHM, SWF (FLASHдокументи) тощо [3, с. 142].
Показовим у цьому плані є інформаційна модель «Українська бібліографія в
особах» (далі – УБО): так, аналіз форматів, найпридатніших для її створення і
позиціонування специфічної інформації, наявної у ній, дає змогу виділити
найзручніші й найприйнятніші для формування ресурсів електронної бібліотеки
цього ресурсу.
Так, продуктивними є формати PDF, DjVu [3, с. 144]:формат PDF
(абревіатура від англ. Portable Document Format) розроблений фірмою Adobe
Systems з використанням низки можливостей мови PostScript як незалежний від
платформи формат подання в електронному вигляді поліграфічної продукції,
різної електронної документації (в тому числі електронних книг) і презентацій.
Натомість формат DjVu був створений фірмою AT&T передусім для
розміщення в Інтернеті відсканованих зображень, проте він є доволі
продуктивним і для текстових масивів.
При цьому, що окрім форматного забезпечення електронної бібліотеки,
основну увагу необхідно приділити користувацькому інтерфейсу, домінантною
рисою якого має стати інтуїтивність його побутування. Так, вже на початку
виникнення загальнодоступних інформаційних систем стало очевидним, що
основним навігаційним засобом у сучасному інтернет-просторі є технологія
гіпертексту [2, с. 15].
У процесі формування електронних ресурсів, можлива реалізація кількох
методичних підходів (моделей), зокрема:
─ суцільне оцифрування фондів бібліотеки;
─ переведення активно використовуваної частини документів в
електронну форму;
─ формування певних електронних колекцій, підібраних за окремими
критеріями;
─ логічна й продумана політика інформатизація бібліотечного інституту;
─ створення комплексної культурної освітньої програми й бази знань
[4, с. 67].
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Для сучасного інформаційного дослідження найприйнятнішою й
найорганічнішою є модель формування онлайн-бібліотеки як інформаційного
осередку, тобто джерела бази знань. Однак така модель є однією з
інтелектуальноємних, а відтак – надзвичайно складною для втілення у
практику. Це пов’язано з необхідністю стратифікації й оцінювання масиву
наукових досліджень, яка своєю чергою спричиняє проблему віднаходження
кандидатів, які були б здатні виконати це складне завдання.
Відкритий доступ до онлайн-бібліотек значно полегшує користувачам
пошук необхідної навчальної та наукової літератури, тому що сьогодні
недостатня забезпеченість навчальною літературою дуже добре компенсується
електронними ресурсами, і, що найголовніше, сприяє збереженню традиційного
бібліотечного фонду.
Отже, сучасна бібліотека в умовах розвитку інформаційного суспільства
має всі шанси на існування та зайняття ключових місць серед джерел
інформації лише за умови переосмислення місії бібліотек та її трансформації у
центр надання сучасних інформаційних послуг, що задовольнятимуть потреби
суспільства.
Список використаних джерел:
1. Гуцул Г. Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв,
бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права. Вісник Книжкової
палати. 2019. № 10. С. 48–49.
2. Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного
агрегування інформації. Бібліотечний вісник. 2018. № 2. С. 12– 17.
3. Попик В. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний
досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку :
монографія. Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського. Київ, 2018. 520 c.
4. Резніченко А.В. Електронні бібліотеки : інформаційні ресурси та
сервіси. Проблеми програмування. 2018. № 4. с. 60-72.
5. Cтрунгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі:
змістовий
аналіз.
Наук.
пр.
Нац.
б-ки
України
ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 46. C. 329–344
Сергій Поліщук, 4 курс, група ІСТ-41д
Науковий керівник: Римма Яцковська, асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕРНЕТ-КАБІНЕТ КЛІЄНТА БАНКУ
У сучасному світі основним механізмом досягнення високої економічної
ефективності будь якої організації є вміння реагувати на зміни ринку та його
ресурсної бази. В час інформаційного суспільства та швидкого зростання
економічної та технологічної обізнаності людини, організації впроваджують
нові ресурсні бази для задоволення нових потреб споживача. Так виникає
потреба в інноваціях. Банківська сфера кожної країни з ефективно працюючою
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економікою є осередком інноваційних продуктів та результатів інтелектуальної
діяльності людини. Впровадження технологій у країнах з перехідною
економікою, в тому числі і в Україні, є досить складним процесом, адже
потребує значних фінансових ресурсів. Зважаючи на це, дослідження світової
практики впровадження інноваційних продуктів є актуальним.
Спільною рисою в технологічному розвитку банківської системи України
та Європи є активне інвестування в покращення операційної діяльності,
оптимізацію взаємодії з клієнтом та покращення рівня інтеграції банків з
іншими системами (соціальними мережами, онлайн-покупками тощо).
Вітчизняні і зарубіжні науковці та практики, такі, як О. Барановський,
І. Бланк, М. Бунятян, Р. Вальдес, І. Голдфайн, Р. Дорнбуш, Г. Камінскій,
М. Кондратьєв, К. Рейнхарт, О. Терещенко, Г. Хаберлер, Г. Хульсман, та багато
інших вивчали питання інтернет-кабінету клієнта банку.
Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення oснoвних aспектiв прoєктування
інтернет-кабінету клієнта банку.
Прагнення банку досягти максимального ефекту стабільної прибутковості
нерозривно пов’язане з клієнтом. Клієнт став основним двигуном розвитку
банківських інновацій. Інтегрованість людини в сучасні процеси автоматизації
та інформатизації відображується і на діяльності банків. Таким чином
з’являються інновації, орієнтовані на послуги з управління коштами клієнта
(аналіз витрат, інструменти бюджетування) і соціальні інтернет-мережі
(соціальний банкінг).
Особливу увагу, на нашу думку, заслуговують інноваційні технології, які
використовуються банківськими установами. Так, наприклад, дистанційне
управління банківськими рахунками можна здійснювати різними способами: за
допомогою телефону – телебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг;
інтернету – інтернет-банкінг; портативних засобів – мобільний банкінг [3].
Важливим є той факт, що інтернет банкінг як інновація має власні
особливості та потребує відповідного зовнішнього середовища. Так у
пострадянських країнах ця тенденція має свої особливості. Багатьом
споживачам не притаманне сприйняття банку як фінансового радника і
консультанта, тому банки, більшою мірою концентруються на інноваціях, що
спрямовані на створення нових потреб, активно запозичуючи при цьому
зарубіжний досвід. Також характерним для банківських інновацій в
пострадянських країнах є те, що вони найчастіше створюються на вимогу
корпоративних клієнтів. Крім того, існують проблеми використання інтернеттехнологій як способу надання послуг на інноваційній платформі, що
суперечливо сприймається топ-менеджментом банків, перебудови ІТінфраструктур банків, забезпечення високого ступеня надійності й безпеки
віддаленого банківського обслуговування клієнтів [1].
Поряд з інтернет-банкінгом, можна зазначити важливий вплив інновації
так званого «мобільного банкінгу». Послуги мобільного банкінгу вперше були
реалізовані в 1992 році шведсько-фінським фінансовим об’єднанням Merita
NordBanken та почали використовуватися в 90-х роках в банках Європи та
США [2].
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У наш час досвід банку розповсюдився серед найбільших банків світу та
зазнав значних змін в ході поетапного розвитку та удосконалення. Мобільний
банкінг, у загальному розумінні, може виконувати досить диверсифіковані
функції: автоматичне сплачування комунальних послуг, сплачування відсотків
по кредитам, онлайн-купівлі продуктів, тощо. Нині більшість експертів
вважають мобільний банкінг найбільш перспективним електронним каналом
доставки банківських послуг, оскільки він дозволяє реалізувати ефективну
маркетингову концепцію «банк, який завжди з тобою». Останні роки
характеризуються стрімкою появою нових технологічних можливостей і на
зміну SMS-банкінгу та Java-додатку поступово приходять мініатюрні
картрідери. Вони можуть використовуватись, якщо є необхідність у розрахунку
банківською картою, але відповідного POS-терміналу в безпосередній
близькості немає.
Сучасний бізнес потребує простих і зручних інструментів дистанційного
банківського обслуговування. Клієнт-банк в цьому сенсі вже давно перестав
бути лише каналом передачі платежів, що забезпечує безперебійність та
безпеку.
Переваги системи «Клієнт-Банк»:
1. Комплексне дистанційне банківське обслуговування – для здійснення
платежів не потрібні візити в банк – достатньо сформувати платіжний документ
у системі.
2. «Клієнт-Банк iFOBS» підтримує повний спектр банківських документів
та реалізований із урахуванням всіх вимог Національного банку України.
3. Зниження ймовірності операційних помилок – не потрібно заповнювати
платіжні доручення вручну, що дозволяє уникнути механічних помилок.
4. Економія – тарифи на проведення платежів із використанням системи
«Клієнт-Банк iFOBS» нижчі за тарифи на проведення платежів на паперовому
носії.
5. Гарантований рівень безпеки – високий рівень захисту інформації від
несанкціонованого доступу. Для операцій використовуються сертифіковані
криптографічні засоби.
6. Можливість здійснювати платежі з будь-якої точки світу навіть у
неробочий час банку за умови підключення послуги «Цілодобове проведення
платежів» [3].
Вхід у «Клієнт-банк» захищений механізмом двофакторної аутентифікації.
Це знижує ймовірність несанкціонованого доступу до системи дистанційного
обслуговування. Для використання цього сервісу користувачу необхідно при
вході в систему «Клієнт-Банк» окрім звичайних параметрів (ім’я та пароль для
захисту секретного ключа) ввести унікальний PIN-код, отриманий в SMSповідомленні від банку. Новий PIN-код потрібно вводити при кожній новій
спробі входу в систему «Клієнт-Банк».
Порядок входу в систему «Клієнт-Банк» за методом двофакторної
аутентифікації:
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1. Ввести ім’я та пароль. Сервер перевірить відповідність ключів клієнта.
Якщо перша частина аутентифікації пройшла успішно, починається друга
частина процедури аутентифікації.
2. Клієнту пропонується підтвердити параметри нового підключення
шляхом введення нового PIN-коду. У момент появи форми двофакторної
аутентифікації клієнт отримує PIN-код у SMS-повідомленні на мобільний
телефон.
3. Підключення вважається підтвердженим, якщо PIN-код, введений у
полі, збігається з отриманим через SMS-повідомлення.
Таким чином, система «Клієнт-Банк» – це форма банківського
обслуговування клієнтів, яка побудована на використанні інформаційних
технологій, що забезпечують клієнтам можливість дистанційного отримання
фінансової інформації та управління банківськими рахунками.
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ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ
Області використання інтернет-технологій у діяльності підприємства чи
організації різноманітні: від створення єдиного внутрішнього інформаційного
середовища до повної інтеграції бізнесу в середовище Інтернету та зовнішньої
взаємодії з суб’єктами ринку через глобальну інформаційну мережу.
Електронна комерція зараз – це важливий напрямок розвитку, як світової
економіки, так і окремих країн. Інтернет магазин розглядається як основний
засіб здійснення електронної комерції (комерційної діяльності з використанням
інтернету) в секторі B2C. Тоді як у секторі B2B основними засобами
електронної комерції є електронні біржі та майданчики для оптової торгівлі.
Інтернет-магазин належить до комерційних сайтів, основна мета якого – це
надання відвідувачам зручного сервісу з купівлі-продажу товарів і послуг [1].
До завдань інтернет-магазину входить:
1. формування та підтримання іміджу;
2. пошук нових клієнтів та утримання постійних;
3. надання інформації про товари та послуги, а також про виробників;
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4. організація зручного сервісу для здійснення покупок;
5. доставка та після-продажне обслуговування;
6. надання необхідної додаткової інформації щодо товарів, послуг,
виробників.
Можливості сучасних медіа-технологій дозволяють уявити товар з усіх
сторін, дозволяючи користувачеві порівнювати різні моделі, а також донести
актуальну інформацію, не вдаючись до послуг консультантів та продавців.
Процес розробки інтернет-магазину загалом схожий на процес розробки
веб-сайту, однак має свою специфіку, оскільки він є засобом ведення торгівлі в
Інтернет.
Етапи проєктування інтернет-магазину:
1. Вибір доменного імені та хостингу.
2. Організація інформаційного заповнення (контенту).
3. Розробка системи навігації.
4. Опрацювання системи замовлення, оплати та доставки.
5. Побудова дизайн-концепції.
6. Розробка інструментів роботи з аудиторією (інтерактивність) [2].
Зупинимося на деяких специфічних моментах проєктування інтернетмагазину.
Інформаційне наповнення інтернет-магазину, як правило, включає:
1. Опис інтернет-проєкту: відомості та структура даного інтернетмагазину, правила користування, порядок реєстрації та оформлення
замовлення, порядок оплати, доставки та повернення замовлення та інші
необхідні відомості для роботи з цим сайтом.
2. Перелік товарних категорій, товарів та послуг із зазначенням цін.
3. Опис характеристик товару та його зовнішнього вигляду. Для
демонстрації зовнішнього виду товару використовуються його фото з різних
ракурсів, причому краще, якщо товар показаний ще й у «дії». Додатково до
опису товару можуть додаватися інструкції, технічні характеристики, відомості
про виробника, правила користування, навчання користування та ін.
4. Форми здійснення інтерактивності. Важливо передбачити способи
зв’язку з власником інтернет-магазину та взаємодії між клієнтами. Таким
чином, знизиться ризик при здійсненні купівлі товару та, як наслідок, знизиться
кількість повернень. Якщо у відвідувачів буде можливість дізнатися про товар
не тільки з опису, а й з відгуків тих, хто вже купив і користується цим товаром,
це значно підвищить довіру до інтернет-магазину. До того ж у власника
з’явиться можливість побачити товари, які не купуються, і, можливо, зняти їх із
продажу, порекомендувати виробнику покращити товар.
5. Додаткова інформація, що формує позитивне враження та створює
передумови повернення до інтернет-магазину. Це можуть бути різні цікаві
статті про товари, про способи їх використання; новини; розважальні елементи
та інше.
6. Рекламна інформація. На сторінках інтернет-магазину може
розміщуватись реклама товарів та послуг, інших інтернет-проєктів, акцій
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даного інтернет-магазину: знижки, бонуси, рейтингові товари, святкові акції та
інше.
Для інтернет-магазину найважливішим є правильне структурування
товарів та послуг. Одиниці, що продаються в інтернет-магазині, можна
розділяти за товарними категоріями, типами товарів і послуг, за принципом
призначення товарів і послуг, за виробником та ін. Основна вимога зробити
пошук товарів і послуг крані простим і доступним для користувачів.
Результатом структурування має стати ясна та проста структура сайту із
зазначенням розділів та типів сторінок.
В рамках інтернет-магазину можуть бути такі великі розділи: каталог
товарів; персональні сторінки замовлень; взаємодій персональні сторінки
замовлень; взаємодія з виробниками чи постачальниками (цей розділ, як
правило, не доступний роздрібним споживачам); інтерактивність (форуми,
сторінки питань та відповідей). Останній розділ може бути інтегрований до
каталогу товарів.
Вибрані товари та послуги, спосіб оплати та доставки є закінченим
замовленням, яке оформляється на сайті шляхом повідомлення мінімально
необхідної інформації про покупця. Інформація про покупця може зберігатися в
базі даних інтернет-магазину, якщо бізнес-модель магазину розрахована на
повторні покупки.
Для здійснення покупки в інтернет-магазині, як правило, необхідно
зареєструватися, для того щоб отримати доступ до персональної сторінки
замовлення (особистого кабінету).
Реєстрація в інтернет-магазині має свої особливості. Необхідність
реєстрації при замовленні товару або послуги часто заважає користувачам
купувати в інтернет-магазинах. За такої реєстрації запитується досить багато
інформації про користувача. Більшість цих даних розглядається покупцем як
інформація особистого характеру, якою він ділитися який завжди готовий.
Форма реєстрації містить ряд полів, які можуть ввести в оману навіть
досвідченого користувача. Можливий варіант вирішення цього питання –
покроковий збір інформації. Спочатку потрібно запитувати у покупця лише
ім’я та адресу електронної пошти. При наступному відвідуванні можна
поцікавитись номером телефону для зв’язку. Адреси краще вимагати при
оформленні першого замовлення.
В інтернет-магазинах, розрахованих на повторні покупки, також ведеться
відстеження повернення відвідувачів та історія покупок. Відстеження
здійснюється за допомогою методів аналітики в мережі. Часто при оформленні
замовлення передбачається можливість повідомити про деякі додаткові
побажання від покупця продавцю.
Під час створення звичайних сайтів встановлюються спеціальні
лічильники обліку кількості відвідувачів. У даному випадку власника проєкту
цікавитиме розширена статистика. Можна інтегрувати статистику щодо обсягів
продажів у розрізі днів, середнього чека і так далі.
Вибравши необхідні товари або послуги, користувач зазвичай має
можливість відразу на сайті вибрати метод оплати та доставки.
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Після відправлення замовлення з покупцем зв’язується продавець та
уточнює місце та час, у який слід доставити замовлення. Доставка може
здійснюватися одним із таких способів: власною кур’єрською службою;
компанією, яка надає послуги доставки; поштою – посилкою або бандероллю;
самовивіз від продавця Електронні товари, такі як програмне забезпечення або
ключі до них, тексти, статті, фотографії, коди доступу та поповнення рахунків
можуть доставлятися електронними каналами – електронною поштою,
доступом до файлу FTP, доступом до захищеної області сайту та ін.
Отже, інтернет- магазин є ефективним засобом ведення бізнесу в мережі
Інтернет, маючи ряд переваг і обмежень. Інтернет-магазин оцінюється за
такими характеристиками: легкість освоєння; запам’ятовуваність; ефективність
використання; надійність використання; задоволеність користувача.
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ЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ
ОЦІНОК СТУДЕНТІВ
Сьогодні все актуальнішим стає попит на інтелектуальність в освіті. Тим
самим диктуючи нові вимоги до системи освіти в суспільстві та її
інституційний статус. Освіта в різних країнах світу є не лише інструментом
взаємопроникнення знань і технологій, а й капіталом, засобом боротьби за
сучасний ринок, розв’язання високотехнічних завдань.
Суспільство намагається досягти основних завдань в освіті – це підготовка
компетентних фахівців, які будуть постійно самовдосконалюватись, навчатись
різним іноземним мовам та підвищувати професійний досвід. Зрозуміло, що все
це залежать від уміння належним чином інтегруватися в сучасний світ, а далі
показати такі якості, які сприятимуть подальшій активній еволюції в
зазначених середовищах. Останні події в світі показали, що б отримати знання,
бути обізнаним в деяких подіях, зрозуміти важливі речі без використання
сучасних технологій неможливо. Нині новітні технології для роботи та
навчання посідають важливе місце в суспільстві. На багатьох сайтах окремих
навчальних закладів і розробників програмного забезпечення представлено
описи, інструкції та деякі нормативні документи, які дають уявлення про
алгоритми, особливості та результати застосування програмних навчальних
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продуктів, які можна вважати електронними журналами обліку успішності
слухачів [2], однак методичні засади їх розробки не розкриваються.
Програми проєктування електронних пристроїв (англ. Electronic Design
Automation, EDA) – комплекс програмних засобів для автоматизації розробки
електронних пристроїв, створення мікросхем і друкованих плат, моделювання
перехідних процесів, підготовки виробництва. Комплекс дозволяє створити
принципову електричну схему проєктованого пристрою за допомогою
графічного інтерфейсу, створювати і модифікувати базу радіоелектронних
компонентів, перевіряти цілісність ланок, сигналів на ній. Сучасні програмні
пакети дозволяють виконати автоматичну розстановку елементів і автоматично
розвести доріжки на кресленні багатошарової друкованої плати, поєднуючи тим
самим виводи радіоелектронних компонентів відповідно до принципової схеми.
Введена схема безпосередньо або через проміжний файл зв’язків («netlist»)
може бути перетворена в заготовку проєктованої друкованої плати з різним
ступенем автоматизації [3].
Можна сформувати основні вимоги до електронного журналу обліку
успішності: об’єктивність і неупередженість – відповідність основній структурі
і змісту прийнятого в навчальному закладі друкованого варіанту журналу;
гнучкість – можливість подальшого удосконалення й адаптації електронного
журналу обліку успішності до особливостей робочої навчальної програми з
навчальної дисципліни безпосередньо кінцевими користувачами; доступність –
безкоштовність для користувачів, необхідність мінімальних навичок роботи
НПС з ПЕОМ, використання поширеного в академії програмного забезпечення;
зручність – простота у використанні, зрозумілість за логікою розрахункових
формул, наявність інших корисних функцій (допуск до складання звітності,
прогнозування результатів навчання і формування звітів); автоматичне
проведення всіх розрахункових операцій; використання візуальних ефектів для
покращення сприйняття й аналізу; можливість використання без прив’язки до
робочого місця користувача та ін.; захищеність захист від змін окремих комірок
і аркушів електронного журналу обліку успішності; збережуваність –
можливість ведення архіву електронного журналу обліку успішності з
доступом за необхідності [1].
Щоб виставити оцінки в електронній системі необхідно розглянути дані
системи. До найпопулярніших систем в Україні можна віднести [1-3]: Moodle;
Zoom; Ms Teams; LotusLearningSpace; BlackboardLearningSystem; REDCLASS;
Prometheus; ГЕКАДЕМ; e-University.
Необхідно розуміти, що від вибору системи багато в чому залежать
характер і ефективність навчання майбутніх фахівців.
Для того, щоб ефективно працювала система необхідно розуміти зв’язок
між такими користувачами застосунка як студент, деканат, викладач (рис. 1).
Змодельована система відповідає всім поставленим задачам та реалізовує
відповідні бізнес-процеси, такі як:
процес збору даних (введення);
процес обробки даних;
процес аналізу даних;
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процес збереження даних;
перегляд даних.

Рисунок 1 – Відношення між користувачами
Впровадження електронних систем обліку оцінок студентів у навчальний
процес спрямоване на формування таких компетенцій як: комунікативні
(безпосереднє спілкування і за допомогою засобів мережі), інформаційні
(пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення).
У закладі вищої освіти повинна функціонувати електрона система обліку
оцінок студентів (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає
здійснення таких процедур і заходів: 1) визначення принципів та процедур
забезпечення якості вищої освіти; 2) оцінювання здобувачів вищої освіти та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті
ЗВО.
Отже, потреба в формуванні людини майбутнього тисячоліття – це
серйозний виклик світовій системі освіти. Наскільки ясно і адекватно ми
зможемо визначити і реалізувати нову технологію навчання, і його форми, що
поліпшують якість і збільшують масовість освіти, настільки продуктивно
вітчизняна школа освіти виконає це історичне замовлення створення в нашій
країні нового громадянського суспільства [3].
Впровадження електронної системи обліку оцінок студентів у навчальний
процес спрямоване на формування таких компетенцій як: комунікативні
(безпосереднє спілкування і за допомогою засобів мережі), інформаційні
(пошук інформації з різних джерел та можливість її критичного осмислення).
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стабільність функціонування підприємств будівельної галузі особливою
мірою залежить від ефективних інструментів управління. Для їх реалізації
виникає потреба використання величезного обсягу інформації, можливість
формування з’явиться лише за умови створення необхідного обліково аналітичного забезпечення розвитку ринку будівельних послуг. Використання
інформаційних технологій дозволяє отримувати необхідну інформацію у
найкоротші строки та підвищує оперативність прийняття управлінських рішень
на підприємстві такої галузі.
На сьогоднішній день від розвитку інформаційних технологій будівельної
галузі залежить ефективність організації обліку та проведення аналізу усіх
господарських
процесів
підприємства
даної
галузі.
Застосування
автоматизованих облікових систем дозволяє спростити розрахункові операції,
зменшити кількість помилок, підвищити впорядкованість інформації в
облікових регістрах.
Вивченням автоматизації будівельних підприємств займаються такі вчені:
М.С. Барабаша, С.А. Баркалова, В.М. Васильєва, Д.Б. Виноградова,
А.С. Городецького, В. В. Костюченко, О. Н. Охоба, О.І. Пакідова, В.А. Попова,
Г.Ф. Пеньковського, В.І. Теличенко та інших.
У діяльності сучасних будівельних підприємств інформаційні системи
відіграють значну роль, сприяючи підвищенню продуктивності праці і
поліпшенню якості прийнятих рішень. Розроблено велику кількість програмних
систем, що використовуються на різних стадіях будівельного процесу.
Практичним впровадженням BIM-технологій для рішення задач
проєктування займаються розробники сучасних САПР (наприклад, Autodesk,
Bentley Systems, Nemetschek, Graphisoft, TEKLA, ЛИРА САПР та ін.).
Існує три основні причини, через які будівельні підприємства приходять до
висновку про необхідність комплексної автоматизації бізнес-процесів [1-3]:
стандартизація процесів будівельного виробництва, яка включає
процеси автоматизації кошторисних розрахунків і створених на їх основі
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календарних планів будівництва;
інтеграція фінансових даних з метою створення єдиної картини
фінансового стану організації;
єдина регламентація кадрової інформації – в будівельних компаніях з
великою кількістю об’єктів будівництва, які часто знаходяться на значній
відстані від офісу компанії, вельми складно обробити дані про відпрацьований
час працівників на різних об’єктах будівництва.
Завдання створення ефективної інформаційної системи в будівництві
ускладнюється різноманіттям компонентів будівельних програмних систем
(сьогодні на ринку представлено безліч варіантів програмного забезпечення для
тих чи інших завдань, наприклад, для кошторисних розрахунків або управління
будівельними проєктами), необхідністю їх інтеграції, вимогою обліку
специфічних особливостей будівельної галузі.
У будівельних проєктах на етапі проєктування об’єктів використовуються
сучасні системи автоматизованого проєктування, в процесі управління
застосовуються професійні програмні засоби, серед яких є лідерами такі
системи управління проєктами: Open Plan Professional, BAS Будівництво. ERP,
«Бухгалтерія будівельної організації», «Підрядник будівництва 4.0. Керування
фінансами», «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним
виробництвом», Primavera, Microsoft Project, Spider Project, Artemis, Niku, Plan
View и Business Engine [1-3].
Кошторисна
програмне
забезпечення
багаторазово
підвищує
продуктивність праці інженера-кошторисника, дозволяє обмінюватися
інформацією, проводити експертизу кошторисних проєктів, відображати
результати виконання будівельно-монтажних робіт, формувати звітні
документи з мінімальними витратами часу, контролювати виконання
будівельних кошторисів. Програмне забезпечення для календарного
планування широко використовується при управлінні будівельними проєктами
і дозволяє внести значні зміни в організацію процесу будівництва.
Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє здійснювати облік, аналіз,
звітність в умовах будівельної галузі. Фахівці-проєктувальники широко
застосовують системи, як загального призначення, так і вузькоспеціалізовані
для проєктування [2].
Комплексне рішення ERP-класу, що охоплює всі основні контури
управління та обліку в будівництві, і дозволяє організувати єдину інформаційну
систему для управління різними аспектами діяльності будівельної організації.
Дана система вирішує завдання автоматизації всіх основних бізнес-процесів в
апараті управління підприємств, а також автоматизації всіх видів будівельної
діяльності, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів, які реалізують
повний цикл будівництва [3].
Пакет програм, які постачає «ІМПУЛЬС-ІВЦ» для будівельних
організацій: «Бухгалтерія будівельної організації» «Підрядник будівництва 4.0.
Керування фінансами» «Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним
виробництвом» Ці програмні рішення дозволяють автоматизувати всі етапи
будівельного процесу, організувати управління та контроль за діяльністю
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всього підприємства. Для автоматизації підприємств будівельної галузі
необхідна комплексна система, що дозволяє вести: облік витрат в розрізі
об’єктів будівництва облік розрахунків у генпідрядника, субпідрядника і
замовника будівництва облік витрат допоміжного виробництва облік роботи
автотранспорту, будівельних машин і механізмів формування календарних
планів будівництва комплексне управління фінансами будівельної компанії
кошторисні розрахунки і договірні відносини [1].
Отже, для високої якості роботи будівельної компанії потрібна гнучка
інформаційна система, яка враховує особливості галузі: постійний контроль
термінів, бюджету, простою машин і устаткування і прогнозувала б ризики.
Комплексна автоматизація будівельної компанії передбачає охоплення всіх
бізнес-процесів, що відбуваються в ній, включаючи регламентований і
управлінський облік, бюджетування, управління виробництвом, персоналом,
продажами та інші.
Результати комплексної автоматизації бізнес-процесів: підвищення
продуктивності праці підвищення ефективності допоміжних процесів
збільшення оборотності дебіторської заборгованості зниження і виключення
збитків через простої та несвоєчасне виконання робіт підвищення якості
створення, обробки, передачі та зберігання інформації якісне забезпечення
інформаційної безпеки підприємства.
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ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ
БРОНЮВАННЯ СТОЛИКІВ ТА ЗАМОВЛЕННЯ СТРАВ МЕНЮ
РЕСТОРАНУ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
Стрімкий зріст сучасних технологій вимагає нових підходів до організації
діяльності підприємств, направлених на задоволення потреб клієнтів.
Найголовнішим фактором ефективної роботи ресторанів є кількість і якість
продаж. Для того, щоб підвищити продажі, покращити їх якість, максимально
збільшити ефективність роботи потрібно застосовувати системи бронювання
столиків і замовлення страв через інтернет.
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Зростання попиту у замовленні страв через інтернет чи бронюванню
столиків привели до необхідності створення і використання комп’ютерних
систем бронювання. Зручність автоматизації та інформатизації процесів у
ресторанному бізнесі очевидна не тільки з точки зору «ведення справ», але і з
позицій клієнтів, так як інформаційні системи дозволяють більш оперативно
здійснювати розрахунки з відвідувачами, черговість обслуговування,
забезпеченість пропонованого меню усіма необхідними інгредієнтами.
У зв’язку з цим, метою дослідження є максимально автоматизувати роботу
даного закладу, щоб більше часу приділяти продумуванню нового меню,
покращенню сервісу, масштабуванню бізнесу та збільшенню клієнтської бази.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань, як:
- дослідження теоретичних аспектів сутності бронювання та замовлення
страв через інтернет;
- дати характеристику найпопулярнішим комп’ютерним системам
бронювання столиків та замовлення страв меню ресторану.
Програми
для
автоматизації
ресторану
повинні
бути
багатофункціональними системами для підвищення прибутковості та зниження
витрат, що є основною темою нашого дослідження та розробки, стає все більш
популярним. Використання мобільних додатків в ресторанному бізнесі є
прикладом автоматизованих систем управління (АСУ). У більшості випадків
ресторатори вважають АСУ додатковими капіталовкладеннями, що є
стратегічною помилкою власників, адже капіталовкладення в АСУ – це
інвестиції у майбутнє закладу, його розвиток, концепцію, персонал, що в
сукупності дозволяє не лише полегшити управління підприємством, але й
підвищити його конкурентоспроможність.
У даний час дуже важливо автоматизувати ресторанний бізнес, оскільки це
набагато спрощує процес роботи і допомагає звести до мінімуму зайві витрати.
В результаті автоматизації підвищується якість сервісу і престиж закладу;
забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування відвідувачів;
поліпшується узгодженість і контроль за роботою персоналу; ведеться облік
руху товарів. Найпопулярніші програмні продукти, які використовуються для
автоматизації ресторанів.
Розглянемо деякі онлайн-сервіси та додатки для мобільних телефонів, що
використовуються як АСУ в сучасному ресторанному бізнесі для бронювання
столиків та замовлення страв. Автоматизація діяльності закладів ресторанного
господарства відбувається зазвичай за допомогою формування комп’ютерної
системи управління (Restaurant Management System), яка обслуговує
ресторанний цикл у двох зонах: обслуговування й управління. Взаємозв’язок
цих двох зон, пристроїв та програмного забезпечення дає змогу сформувати
єдину базу даних підприємства, яка акумулює всю оперативну інформацію
щодо діяльності закладу. Важливість та ефективність використання АСУ
пояснюється, насамперед, можливістю формування єдиної бази даних,
інформація в якій постійно систематизується та оновлюється, й на основі якої
керівник може приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення.
Основними структурними елементами єдиної бази даних є POS-термінали,
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призначені для автоматизації роботи операторів, касирів, барменів, офіціантів,
що значно прискорює процес обслуговування клієнтів, і POS-принтери, які
встановлюються на кухні для друку замовлень, робочому місці бармена,
офіціанта для друку чеків і рахунків.
Сервіси онлайн-бронювання столиків в закладах активно розвиваються з
початку 2000-х років. Найбільший з таких сайтів – міжнародний сервіс
OpenTable, який співпрацює з 25 000 ресторанів в різних точках світу. З 1999
року через сервіс було заброньовано понад 325 млн. відвідувань. Успішна
західна модель традиційно знайшла наслідувачів в Україні. За останні пару
років зʼ явилося відразу кілька Копікет OpenTable для київських закладів.
Серед найбільш популярних міжнародних сервісів бронювання столів можна
назвати Open Table, Reserve.com, EZTable, Reserve out, Zomato Book.
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Яна Цимбалюк, 4 курс, група ІСТ-41д
Науковий керівник: Римма Яцковська, асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
OСOБЛИВOСТI ФУНКЦIOНУВАННЯ IНТЕРНЕТ-СИСТЕМ В
САЛOНАХ КРАСИ
Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій передбачає
наявність у молодих фахівців із інженерії програмного забезпечення та
комп’ютерних наук знань та навичок з проєктування, моделювання та аналізу
програмного забезпечення цих систем. Ця галузь характеризується постійним
розвитком та вдосконаленням багатьох методологій, що містять сукупність
моделей, методів та програмного забезпечення. А спрямованість сучасних
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розробок на підтримку інтернету речей потребує більш глибоких знань в галузі
програмного забезпечення вбудованих систем.
Вивченням проблеми інтернет-систем у сфері сучасної ринкової
інфраструктури займались такі вітчизняні науковці: Барицька Л., Дубовик Т.,
Грехов А., Краморенко Н., Тяганова Н., Чучко Н. та інші. Проте дане питання
не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей управління
туристичним підприємством.
Галузеве рішення «Салон краси» призначено для автоматизації управління
та обліку в одиночних і мережевих салонах краси, перукарнях, манікюрних і
масажних салонах, студіях засмаги, лазнях, саунах та інших оздоровчих
установах [1].
Мобільна прикладна програма (доступно в Gооgle Plаy, Аpp Stоre)
дозволить скоротити витрати на автоматизацію салону і використовувати в
роботі звичний інструмент повсякденного життя – Ваш телефон. Власник
салону отримає інформацію про виручку, виконання запланованих результатів,
повернення і багатьох інших показників. Адміністратор зможе запланувати
візит, встановити графік майстрам. Для майстра доступний журнал його записів
і можливість у візиті вказати матеріали [2, с. 15].
Основні можливості:
1. Відображає фінансові показники по касам, виручці, продажам,
середньому чеку за обраний період
2. Відображає кількість нових клієнтів і середню заповнюваність салону за
обраний період
3. Відображає сумарну кількість записів, а також виводить дані за видами
візитів
4. Виводить на екран діаграми показників по всім перерахованим вище
параметрам з можливістю варіанта відображення за місяць, день, тиждень
5. Відображає на екрані статистичне порівняння з аналогічною датою
попереднього періоду
6. Можливість перегляду журналу запису щодо доступних співробітників і
приміщень, а також можливість перегляду візитів
7. Можливість одночасної роботи з декількома салонами
8. Можливість створення, редагування і скасування візитів
9. Можливість перегляду списку співробітників і планування їх графіка
роботи [3].
Журнал попереднього запису клієнтів на обслуговування – зручний
планувальник записів, статуси візитів клієнтів, фільтри по майстрам. Запис під
контролем, немає помилок, перепланування, видно недозавантаження
персоналу.
Ведення бази клієнтів – при звільненні майстра вся інформація
залишається у вас. Відображення в картці клієнта для адміністратора салону
повної інформації про нього – статус клієнта, фотографія, контактна
інформація, теги, посвідчення особи, родичі, договори, взаєморозрахунки та
багато іншого.
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Функціональність рішення включає в себе всі необхідні механізми
проведення маркетингових заходів і контролю лояльності клієнтів:
1. Розсилки сервісних повідомлень щодо подій – запис на візит, пропозиція
записатися на повторний візит, оцінка візиту, постановка задачі відповідальній
особі при отриманні негативної оцінки від клієнта
2. Аналіз ефективності рекламних джерел. Автоматичне заповнення
рекламних джерел при онлайн-запису. Можливість підключення коллтрекінга
для визначення рекламних джерел при вхідному дзвінку
3. Знижки та бонусні програми з умовами нарахування – день народження,
тривалість візитів, кількість наданих послуг або придбаних товарів, наявність
придбаного пакету послуг, кожна N-покупка, сума покупок, знижка за внесення
на особовий рахунок
4. Реферальна однорівнева маркетингова система «приведи друга» з
нарахуванням рекомендаційних бонусів на рахунок за задану кількість
візитів [1].
Таким чином, сучасне галузеве рішення для автоматизації управління та
обліку в незалежних і мережевих салонах краси, перукарнях, манікюрних і
масажних салонах, студіях засмаги, лазнях, саунах та інших підприємствах
індустрії краси.
Керуйте бізнесом в одній програмі – продажі, закупівлі, склад, фінанси,
управлінська зарплата, звітність і CRM, можливості віддаленої роботи за
наявності Інтернет, а також контроль роботи салону в режимі онлайн на
смартфоні або планшеті.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Римма Яцковська, асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ ОБЛІКУ РЕЙСІВ НА АВТОПІДПРИЄМСТВІ
Автоматизація розрахунково-облікових задач у різних областях практичної
діяльності є одним із основних напрямків застосування обчислювальної техніки
і персональних комп’ютерів зокрема. На основі сукупності апаратних засобів і
спеціалізованого
прикладного
програмного
забезпечення
будуються
автоматизовані робочі місця спеціалістів різного профілю [1].
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Підсистема Облік автотранспорту призначена для (рис. 1):
− обліку наявності та роботи автотранспорту, в тому числі надання
транспортних послуг;
− обліку палива і паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ);
− облік роботи водіїв;
− обліку пробігу автомобільних шин;
− обліку акумуляторів;
− планування технічного обслуговування автомобілів.

Рисунок 1 – Модель підсистеми
Основним документом підсистеми є Подорожній лист, на підставі якого
організовано облік. Для обліку роботи автотранспорту створені кілька модулів:
Заявки на перевезення, Облік транспортних послуг. Для організації обліку
автомобільних шин в підсистемі створений модуль Облік пробігу шин, в ньому
зберігається необхідна інформація про встановлення і зняття шин. У картці
автомобільної шини автоматично (з закритих подорожніх листів)
розраховується пройдений пробіг з моменту встановлення шини на робоче
колесо. Крім цього в підсистемі існує можливість обліку акумуляторів на
основі інвентарних карток.
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Підсистема Облік автотранспорту тісно пов’язана з іншими підсистемами
Системи:
− Загальні довідники – надається можливість підтягувати прайс-листи
(формування цін на паливо, що відпускається), довідник контрагентів,
номенклатурний довідник;
− Логістика. Управління збутом – підготовка вантажу в подорожніх листах
проводиться на підставі товарних накладних на відвантаження. Реквізити ТТН
заповнюються на підставі даних подорожніх листів;
− Логістика. Управління запасами – передбачена видача палива за
відомістю з автоматичним формуванням видаткового ордера на складі;
− Облік основних засобів – довідник автотранспорту може бути
сформований на підставі картотеки основних засобів, дані про пробіг
використовуються при нарахування зносу автотранспорту;
− Облік персоналу. Облік праці й заробітної плати – можуть
використовуватися графіки роботи та види оплати, налаштовані в підсистемі
Облік праці й заробітної плати. Для розрахунку оплати праці водіїв, дані із
закритих подорожніх листів експортується в підсистему [2].
Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним додатком
масштабу підприємства, дозволяє директору по ІТ і фахівцям ІТ-підрозділу
підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності і
масштабованості системи. ІТ-спеціалісти отримують зручний інструмент для
реалізації завдань, необхідних підприємству і супроводу створеної при
впровадженні системи [3]. Етапи створення показані на рис. 2.

Рисунок 2 – Етапи створення інформаційної системи
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ МЕДИЧНИХ ТОВАРІВ FARMASHOP
З розвитком інформаційних технологій створення власного сайту дає дуже
велику кількість переваг. Сайт допомагає підтримувати існуючі та
встановлювати нові ділові контакти. Інтернет значно спрощує процес ділового
листування та ділового спілкування. Факт існування інтернет-сайту компанії
дає можливість уникнути стандартних процедур ознайомлення з діяльністю
компанії на її території.
Після публікації інтернет-сайт стає доступним для користувачів інтернету
в усьому світі. Це дає можливість ознайомитися з діяльністю компанії
потенційним діловим партнерам з інших регіонів. Власний інтернет-сайт стає
потужною рекламною площадкою для просування товарів, робіт і послуг
компанії на ринку. До того ж, це є потужним інструментом поширення
інформації про компанію та її бізнес [1].
Повноцінний інтернет-сайт компанії може надавати всім бажаючим
документи, фото-, аудіо- та відеоматеріали, необхідні для формування
правильного уявлення про діяльність і можливості компанії.
В рамках інтернет-ресурсу є можливість миттєво проінформувати
мільйони користувачів (наприклад, акціонерів, клієнтів, потенційних
інвесторів) про нові продукти та послуги, події та документи. Власний сайт
допоможе будь-якій компанії збільшити обсяги реалізації та знайти нових
споживачів продукції та послуг. Сайт працює цілодобово сім днів на тиждень
без вихідних і свят. Потенційний або існуючий клієнт може отримати всю
необхідну йому інформацію в будь-який день тижня і час доби, не відволікаючи
своїми питаннями працівників підприємства.
Правильно розроблений сайт призводить нових клієнтів і є набагато
ефективнішим і економнішим інструментом, ніж зовнішня реклама.
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автоматизує роботу фірми і економить час співробітників. Він дозволяє
тримати в курсі потенційних клієнтів про нові продукти та події.
Мережеві технології дозволяють використовувати досить широкий спектр
різних інструментів, які дозволяють рекламодавцю, як просто нагадувати про
себе досить великій аудиторії людей, так і доносити свої рекламні
повідомлення безпосередньо до цільової аудиторії, що значно полегшує продаж
продукції та послуг.
Сайт farma-shop вирішує питання налагодженого зв’язку між компанією та
клієнтами, полегшує роботу компанії, зацікавлює та інформує більшу
аудиторію користувачів. За допомогою сайту людина дистанційно може
дізнатися про послуги фармацевтичної компанії, новинки, а також переглянути
сторінку актуальних для себе товарів та проконсультуватися з фахівцями.
Власний сайт дає можливість компанії всебічно розвивати свій бізнес,
якісно, швидко, надійно обслуговувати користувачів та постійно бути в режимі
реального часу.
Метою дослідження є вивчення особливостей проєктування та аналізу
програмних комплексів за визначеним темою курсової роботи напрямком з
використанням CASE-технологій.
Завданням дослідження є:
аналіз теоретичних засад проєктування програмного забезпечення;
аналіз та опис вимог користування;
методи 7 модулювання функцій та поведінки системи;
проєктування об’єктної структури системи;
фізичне моделювання програмних комплексів;
кодогенерація із моделей.
Предметом дослідження є можливості застосування CASE-засобів
проєктування програмного забезпечення. Об’єктом дослідження є методи та
засоби проєктування програмного забезпечення та уніфікація процесу
проєктування.
У процесі виконання розглядалися принципи роботи серверної частини та
зовнішнього вигляду сайту. Розробка серверної частини базується на мові
програмування Node.js з використанням фреймворка Express.js. Для роботи та
зберігання даних використовувалась база даних MongoDB. Зовнішня частина
сайту була реалізована на основі CSS-фреймворку Meterialize з додаванням
JavaScript-коду, за допомогою якого реалізовано зовнішній вигляд кнопок,
меню, пошуку, товару та інше. Адаптивність сайту забезпечена за допомогою
Meterialize, CSS Flexbox та Media-queries.
На головній сторінці сайту розміщена інформація про різні фармакологічні
товари (рис. 1). В каталозі сайту реалізована фільтрація даних для зручного та
швидкого пошуку.
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У ході розробки було створено основні діаграми (рис. 2 і 3) з
використанням Unified Modeling Language (UML) – уніфікована мова
моделювання. UML описує об’єкт в єдиному заданому синтаксисі, тому де б ви
не намалювали діаграму, її правила будуть зрозумілими для всіх, хто знайомий
з цією графічною мовою – навіть в іншій країні [2].

Рисунок 1 – Головна сторінка
Одне із завдань UML – служити засобом комунікації всередині команди та
при спілкуванні з замовником. Давайте розглянемо можливі варіанти
використання діаграм.
Проєктування. UML-діаграми стануть у пригоді при моделюванні
архітектури великих проєктів, в якій можна зібрати як великі, так і дрібніші
деталі і намалювати каркас (схему) програми. По ньому пізніше буде
будуватись код.
Реверс-інжиніринг – створення UML-моделі з існуючого коду додатку,
зворотна побудова. Может застосовуватися, наприклад, на проєктах підтримки,
де є написаний код, але документація неповна або відсутня.
З моделей можна витягувати текстову інформацію і генерувати відносно
читабельні тексти – документувати. Текст і графіка будуть доповнювати один
одного.
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Рисунок 2 – Діаграма прецедентів
У результаті дослідження розроблено інтернет-магазин farma-shop.
Проведено обґрунтування актуальності даного програмного продукту.
Поставлено та реалізовано основні задачі, які має виконувати сайт. Шляхом
опису та порівняння описано вибір найпопулярніших технологій верстки та
динамічного функціоналу.
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Рисунок 3 – Діаграма активностей
Сайт farma-shop вирішує питання налагодженого зв’язку між компанією та
клієнтами, полегшує роботу компанії, зацікавлює та інформує більшу
аудиторію користувачів. Власний сайт дає можливість компанії всебічно
розвивати свій бізнес, якісно, швидко, надійно обслуговувати користувачів та
постійно бути в режимі реального часу.
Список використаних джерел:
1. Сучасні
інформаційно-комунікаційні
технології.
URL:
https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf (дата звернення: 20.10.2021).
2. Діаграми UML-моделювання. UML. URL: https://evergreens.com.ua/
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Секція №4
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анастасія Гребень, 2 курс, група М-21мб
Науковий керівник: Наталя Махначова, к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Кадрова політика – це є система усвідомлених та аргументованих правил
та норм, які приводять людські ресурси у відповідність зі стратегією
підприємства.
Метою кадрової політики є формування такої системи роботи з кадрами,
яка б оpiєнтувалась на отримання як економічного, так і соціального ефекту
найвищого результату. Погоджуючись з таким визначенням мети кадрової
політики, а саме прогнозування та програмування кадрового забезпечення
спрямованого на формування професійного розвитку та раціонального
використання управлінських кадрів [4, с. 16].
Таблиця 1 – Елементи кадрової політики [2, с. 41]
Елементи кадрової політики
1.Планування кар’єри
2.Організація праці
3.Мотивація праці
4.Добір та наймання персоналу
5.Підготовка та навчання
Основними завданнями кадрової політики на підприємстві є:
– своєчасне забезпечення організації персоналом певної якості і кількості
відповідно до стратегії розвитку;
– створення умов реалізації, передбачених трудовим законодавством прав і
обов’язків громадян;
– раціональне використання персоналу;
– формування і підтримка ефективної роботи підприємства [2, с. 37].
Ефективна кадрова політика – це політика по роботі з працівниками, яка
відповідає концепції розвитку підприємства.
Задля формування ефективної кадрової політики доволі важливо також
врахувати фактори, що властиві зовнішньому та внутрішньому середовищу
підприємства, які здійснюють безпосередній вплив на його функціонування та
розвиток [3, с. 3].
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Таблиця 2 – Фактори середовища [3, с. 3]
Фактори зовнішнього середовища
Фактори внутрішнього середовища
1.Тенденції економічного розвитку
1.Цілі та стратегії підприємства
2.Національне трудове законодавство та 2.Стиль управління персоналом
нормативно правове середовище
3.Ситуація
на
ринку
праці
та 3.Фінансові ресурси
перспективи його розвитку
4.Науково технічний прогрес
4.Кадровий потенціал
5.Організаційна культура
Оскільки рівень безробіття в Україні почав знижуватися, то ефективна
кадрова політика стала важливим питанням сьогодення. Пошуки робочої сили
стають все дорожчими і з цієї причини багато компаній вирішують запровадити
контроль персоналу також у процесі підбору та відбору працівників. Це
дозволяє планувати, вибирати, а потім оцінювати різні джерела та форми
пошуку нового персоналу. Завдяки цьому вдається зменшити витрати, які
виділені на дані цілі.
Отож, на сьогодні ефективна кадрова політика спрямована на те, щоб
сформувати таку систему роботи з персоналом, яка була б спрямована не лише
на отримання економічного ефекту, а й соціального. Було визначено, що під час
формування ефективної кадрової політики необхідно врахувати ряд вимог,
факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, а
також, що дуже важливо, його кадровий потенціал.
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Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1(2). С. 38–44. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmef_2012_1%282%29__8 (дата звернення: 23.10.2021).
2. Пушкар З.М., Пушкар Б.Т., Осадца Ю.В. Кадровий менеджмент:
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ефективної кадрової політики. Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. 2019. №2. С. 52-56. URL:
https://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/01/12-15.pdf
(дата
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Олексій Каракулов, 2 курс, група М-21мб
Науковий керівник: Галина Іванченко, к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Одним із основних та ключових факторів розвитку будь-якого
підприємства чи організації, їх економічного благополуччя та зростання ,
позитивного розвитку є створення фактору особливого мікроклімату або
фактору високої культури управління ними. На сучасному етапі життя це
питання є дуже актуальним , оскільки від нього залежить успішність роботи
будь-якої компанії, яка зацікавлена в отриманні більших прибутків, та ведені
успішного бізнесу.
Культура управління – це також механізм, який заохочує усі підрозділи
цілого підприємства, окремих співробітників для мотивації у досягненні
спільної цілі. Для цього створюючи сприятливий мікроклімат у колективі.
Управлінський процес приймає достатньо великий шлях еволюції і
зорієнтований на досвід найбільш успішних західних компаній. Він абсолютно
відрізняється від філософії управління підприємством за радянських часів, коли
існувала система управління, побудована на командних принципах та
примушеної ієрархії.
Для того, щоб здійснювати управління на сучасному етапі, керівник
повинен бути досить гнучким. Також комунікабельність, з великим
потенціалом енергії та розумінням тих завдань, які перед ним стоять,
формуючи в результаті всього корпоративну культуру, яка буде мати свій
індивідуальний характер та відрізнятися від корпоративної культури інших
підприємств. Ще в радянські часи казали, що кадри вирішують усе, але у той же
час протирічили собі тим, що «люба кухарка може керувати державою».
В наш час, коли доступ до найсучасніших технологічних процесів,
сировини є у всіх, основним ресурсом, для за допомогою якого організація
може стати конкурентоспроможною є люди. Людський фактор, а також
мікроклімат у будь-якому підприємстві грають найважливішу роль.
Взаємовідносини між керівниками компаній, їх співробітниками, а також
клієнтами є основою з основ. Поняття та термін управління має досить велику
розгалужену систему, але незважаючи на відмінність формулювань та поглядів
на це поняття, все зводиться в кінцевому результаті на ефективність роботи
будь-якого підприємства впливає правильне прийняття рішень.
Якщо сформулювати своїми словами, то культура управління – це
сукупність як теоретичних, так і практичних норм, що мають загальний
характер і стосуються практично всіх аспектів людської діяльності, оскільки
впливають на свідомість, мотивацію, вчинки підлеглих осіб, а в кінцевому
випадку на успіх в управлінні та отриманні позитивного результату.
Культура управління передбачає планування необхідної чисельності
кадрів, розробки стратегії управління персоналом, формування кадрового
складу з поняттям відбору, прийманні на роботу, заміщення, скорочення,
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переміщення кадрів, звільнення з роботи, розподіл функціональних обов’язків
та прав підлеглих, оцінка діяльності персоналу, турбота про моральний клімат у
колективі тощо. Справжня культура управління залежить від індивідууму
керівника, його морально-етичних якостей, інтелектуально-культурних та є
вирішальним чинником успіху в управлінні підприємством.
Метою культури управління є розроблення теоретичних та методичних
підходів щодо формування корпоративної культури, що буде сприяти
практичній реалізації принципів сталого розвитку підприємств в умовах
сучасних умов господарювання. Культура управління впливає на всі процеси
будь-якого підприємства, незважаючи на галузь та сферу роботи даної
організації. Корпоративна культура певною мірою показує складові управління
підприємством: стратегію, цілі, ринкові ніші, стан продуктивності праці, якості
товарів, відношення до споживачів, конкурентів тощо.
Особливості корпоративної культури управління зводяться до таких
компонентів:
− людські цінності, які сполучають інтереси персоналу (співробітництво,
новаторство, довіра тощо) з корпоративними інтересами (ріст та можливості
високої конкурентоспроможності, завоювання ринкової ніші та ін.);
− ринкові вимоги до управління підприємством (пріоритетність
споживача, якість та ефективність даної роботи та ін.) і вимоги до персоналу
(відданість підприємству, акцент на почутті спільності, причетності до
загальної справи підприємства та ін.).
Метою корпоративної культури є формування функціональної поведінки
персоналу, яка спрямована на досягнення цілей підприємства. Для досягнення
цієї мети в процесі управління потрібно вирішувати такі завдання:
− розуміння у персоналу почуття причетності до справ підприємства;
− заохочення та залучення персоналу у згуртовану діяльність на благо
підприємства;
− спільної стабільності системи соціальних відносин;
− підтримка з керуючої сторони ініціативи працівників;
− надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху;
− створення особливої атмосфери єдності та спільності менеджерів і
персоналу у підприємстві;
− делегування відповідальності та інших розподільчих обов’язків;
− зміцнення корпоративної родини (поздоровлення персоналу із
сімейними, трудовими святами, подіями тощо)
В даному процесі велику роль приділяється менеджерам, їхній
організаційній культурі та вмінню працювати з персоналом. Керівництво
корпоративною культурою у підприємстві здійснює, насамперед, весь
менеджерський склад на принципах безперервності і тривалого впливу [3]. Як
об’єкт вивчення та управління корпоративна культура: регулює поведінку
працівників; є соціальною, тому що на процес її формування впливають
працівники підприємства; є багатогранною; є результатом дій та думок
персоналу; здатна змінюватися; усвідомлено або не усвідомлено сприймається
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всіма працівниками; має багато традицій, тому що проходить певний
історичний процес розвитку; знаходиться в постійному розвитку.
Отже, добре керовані підприємства використовують корпоративну
культуру як ефективний інструмент управління або замученості персоналу.
Система цінностей, стандартів та звичок впливає на поведінку та результати
діяльності всіх працівників. Позитивна корпоративна культура сприяє
готовності працівників брати участь у цілях підприємства, зміцнювати їх
ініціативність та якість роботи, підтримувати їхню лояльність та
відповідальність перед підприємством та робити комунікації всередині
підприємства більш ефективна.
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Останнім часом зміни у функціонуванні вітчизняних та зарубіжних
підприємств, глобалізаційні процеси зумовили виникнення нового підходу до
формування системи управління ризиками, чи ризик-менеджменту, а саме –
стратегічного. Згідно з цим підходом управління ризиками повинно
здійснюватися на довгострокову перспективу. Зрозуміло, що таке бачення може
мати дискусійний характер, оскільки виникнення ризиків зумовлене
невідомістю та непередбачуваністю, а також конфліктністю умов розвитку
підприємства. При цьому вона виникає не тільки у довгостроковому періоді, а й
у короткостроковому. Тому можливість стратегічного управління ризиками
може піддаватися сумніву: як можна передбачити цей процес у довгостроковій
перспективі, якщо невідомо з повною достовірністю, яка ситуація складеться
завтра.
Дослідженням питань управління ризиками займаються як вітчизняні, так
й іноземні вчені, зокрема: П.В. Пашко, А.Д. Войцещук, П.Я. Пісной,
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П.К. Грабовський, Ю.В. Столєтов та інші. Але дане питання залишається
актуальним і потребує подальшого дослідження.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів стратегії
управління ризиками на підприємстві.
Ризики є невід’ємною частиною діяльності будь-якої організації, тому
ефективне управління ризиками повинне сформувати адекватну систему
виявлення, ідентифікації, оцінювання та нейтралізації відповідних ризиків у
фінансового-господарській діяльності підприємства [1, с. 37].
Завдання керівника полягає не в тому, щоб уникати будь-якого виду
ризику, а в тому, щоб уміло управляти ризиком, тобто обирати оптимальне
співвідношення між прибутковістю дій (безпечністю продукції, рівнем
безпеки), які плануються, і рівнем ризику. Якщо управляти ризиком за
допомогою стандарту, це дає можливість зробити процес управління більш
ефективним. Тому в Україні назріла проблема впровадження національного
стандарту з управління ризиками.
Ризик – це ймовірність загрози втрати підприємством частини своїх
ресурсів, недоодержання доходів чи поява додаткових витрат у результаті
здійснення певної виробничої і фінансової діяльності [2].
В свою чергу, стратегія управління ризиком – це мистецтво управління
діяльністю підприємством у невизначеній господарській ситуації, засноване на
прогнозуванні ризику і прийомах його зниження. Як форма підприємницької
діяльності це означає, що управління ризиком є творча діяльність, яка
здійснюється фінансовим менеджером.
Управління ризиками сьогодні – один із видів професійної діяльності, що
динамічно розвивається. У штаті багатьох західних фірм є особлива посада –
менеджер з ризику (ризик-менеджер), в обов’язки якого входить забезпечення
зниження усіх видів ризику. Ризик-менеджер поряд із відповідними фахівцями
приймає участь у прийнятті ризикованих рішень (наприклад, видача кредиту чи
вибір об’єкту інвестування) і шукає способи того, як уникнути небажаних
ризиків.
У стратегії ризик-менеджменту застосовуються наступні правила.
1. Максимум виграшу. Сутність правила полягає в тому, що з можливих
варіантів ризикових вкладень вибирається варіант, що дає найбільшу
ефективність результату (виграш, дохід, прибуток) при мінімальному або
прийнятному для інвестора ризику.
2. Оптимальна ймовірність результату. Сутність даного правила полягає в
тому, що з можливих рішень вибирається те, при якому імовірність результату
є прийнятною для інвестора. Задовольняє фінансового менеджера.
3. Оптимальна коливання результату. Коливання показників виражається
їх дисперсією, середнім квадратичним відхиленням і коефіцієнтом варіації.
Сутність правила оптимального коливання результату полягає в тому, що з
можливих рішень вибирається те, при якому імовірності виграшу і програшу
для одного і того ж ризикового вкладення капіталу мають невеликий розрив,
тобто найменшу величину дисперсії, середнього квадратичного відхилення,
варіації.
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4. Оптимальне поєднання виграшу і величини ризику. Сутність правила
полягає в тому, що менеджер оцінює очікувані величини виграшу і ризику
(програшу, збитку) і приймає рішення вкласти капітал в той захід, який
дозволяє отримати очікуваний виграш і одночасно уникнути великого ризику
[3, с. 90].
В умовах невизначеності господарської ситуації основними стратегічними
цілями управління підприємством, на нашу думку, повинні бути не лише
забезпечення збалансованого співвідношення між ризиком та вигодою для
захисту інтересів власників. керівництва; інвесторів та кредиторів, а також
розробка та реалізація стратегії управління ризиками, що значно підвищить
динамізм роботи підприємства. Одна з особливостей сучасної української
ситуації полягає в тому, що функціонування даної стратегії стає все більш
актуальним переважно через потребу бажаного стратегічного розвитку
підприємства. Причому в стратегічній перспективі значимість управління
ризиками буде зростати.
Стратегія управління ризиками повинна бути тісно пов’язана з усіма
основними видами діяльності підприємства: виробництвом, фінансами,
маркетингом, персоналом тощо. Так. наприклад, фахівці з виробництва повинні
забезпечувати розробників стратегії управління ризиками необхідною
інформацією про виробничий процес, технологи – повідомляти про зміни на
ринку технологій, маркетологи – про збут продукції, фінансисти – про
забезпечення підприємства фінансовими ресурсами і т.д. Стратегія управління
ризиками поряд з іншими функціональними стратегіями повинна бути
ключовою функціональною стратегією на всіх підприємствах, оскільки
дозволить створити управлінські орієнтири для досягнення намічених
функціональних цілей підприємства.
Таким чином, стратегія ризик-менеджменту за економічним змістом являє
собою систему управління ризиком і фінансовими відносинами, що виникають
в процесі цього управління. Як система управління ризик-менеджмент включає
в себе процес вироблення мети ризику і ризикових вкладень капіталу,
визначення ймовірності настання події, виявлення ступеня і величини ризику,
аналіз навколишнього оточення, вибір стратегії управління ризиком, вибір
необхідних для даної стратегії прийомів управління ризиком і способів його
зниження.
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УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
В умовах динамічних інноваційних перетворень в Україні, загострення
ринкової конкуренції і глобалізації економічних процесів персонал виступає
важливим фактором підвищення ефективності функціонування та
конкурентоспроможності сучасних промислових підприємств. Економічна
криза спонукає до використання нових підходів до управління персоналом, які
можуть забезпечити стабільний розвиток підприємства. Особливе місце у
забезпеченні соціально-економічної ефективності управління персоналом
підприємства належить управлінню його кар’єрним зростанням.
Невизначеність національного економічного середовища відзначається не
тільки на формі господарювання, орієнтуючи його на ефективне використання
обмежених ресурсів, у тому числі трудового потенціалу особистості, а й самої
природи людської діяльності, її цілей, структури, спрямованості, характеру
переваг і цінностей. У системі цих змін усе більш важливе місце займає
кар’єрне зростання, яке дозволяє підприємству більш повно розкривати та
використовувати потенціал працівників, а персоналу – задовольнити широкий
спектр потреб.
Вивченню питань, що пов’язані з управлінням персоналом, та
особливостями кар’єрного розвитку, значну увагу приділяли вітчизняні й
зарубіжні вчені, серед яких: О. Амоша, М. Дороніна, О. Коренков, М. Мескон,
Б. Мізюк, М. Новікова, В. Пономаренко, С. Пучкова, Т. Синиця та ін. Такі
вчені-теоретики та практики, як Г. Зайцев, Дж. Зітковський, О. Касьянік,
О. Кісельова, К. МакДональд, Г. Назарова, Т. Поспєлова, В. Савєльєва, Д. Ткач,
О. Ястремська та інші, у своїх дослідженнях економічного, соціологічного,
психологічного спрямування вивчали питання управління персоналом через
його кар’єрне зростання.
Ефективне формування, реалізація та розвиток кар’єрного зростання
персоналу господарюючих суб’єктів набуває все більшого значення в сучасних
економічних умовах, коли зростає роль людського фактору у виробництві та
управлінні. Досліджені теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо
управління кар’єрним зростанням персоналу можуть бути корисні як для
менеджерів з персоналу, так і для наукових працівників, аспірантів і студентів
вищих навчальних закладів у процесі їх наукової і практичної діяльності.
Складність кар’єри визначається обумовленістю її безліччю чинників,
передусім пов’язаних з особливостями працівника, що робить кар’єру, і
середовища, в якому розвивається кар’єра, а так само особливостями та рівнем
розвитку суспільства, в якому діють людина й організація. Для повнішого
вивчення, розуміння та опанування механізмів дії на характер кар’єри
необхідно враховувати як складні зв’язки утворюваних елементів, так їх
складність та особливості.
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Багатоаспектність кар’єри виражається в її наповненості різними
складовими. Вона комбінує в собі такі напрями діяльності, як удосконалення
рівня професійного, особового, загального культурного розвитку, заходи щодо
самопрезентації, самореклами, формування, зміцнення і підтримки необхідних
зав’язків, які сприятимуть тому, щоб реальне внутрішнє зростання було
відзначене, по праву оцінене в середовищі службовця і відбите у формі
зовнішнього зростання. Кар’єра, як і трудовий потенціал працівника, тісно
пов’язана з особою індивіда, його цілями, ціннісними орієнтаціями,
накопиченим досвідом.
Між організаційна кар’єра відображає особливості проходження
працівником шляхів оволодіння знаннями, вміннями й навичками в певній або
різних галузях професійної діяльності в процесі роботи на різних посадах, у
різних організаціях. Внутрішньо-організаційна кар’єра відображає динаміку
переміщень і розвиток працівника в конкретній організації.
За типом кар’єрної моделі автори виділяють кар’єру «трамплін», «сходи»,
«змія», «роздоріжжя».
1. Модель кар’єри «сходи» полягає у такому: кожна сходинка становить
певну посаду, займану працівником фіксований час.
2. Модель кар’єри «змія» реалізується шляхом горизонтального
призначення працівника з однієї посади на іншу.
3. Модель кар’єри «трамплін»: життєвий шлях працівника складається з
тривалого підйому по ієрархічній службовій градації.
4. Модель кар’єри «роздоріжжя» припускає проходження керівником або
фахівцем комплексної оцінки після закінчення певного фіксованого або
змінного строку роботи.
Головним завданням управління персоналом у цілому та кар’єрним
зростанням зокрема є досягнення економічних і соціальних цілей управління
персоналом, при якому в задовільних розмірах можуть бути реалізовані обидва
види ефективності. Найбільш раціонально це досягається за рахунок
кібернетичного підходу до управління кар’єрним зростанням персоналу.
Враховуючи, що трудовий потенціал персоналу становить сукупність
внутрішніх якостей і характеристик працівників, які вони реалізують в трудовій
діяльності, та за наявності певних умов будують своє кар’єрне зростання, є
необхідним дослідити динаміку якісних та кількісних показників трудового
потенціалу.
Таким чином, в умовах економічної кризи, управлінському складу
підприємств необхідно виявити активну турботу про своїх працівників, сприяти
їх кар’єрному зростанню, що дозволить зберегти висококваліфіковані кадри, які
здатні та мотивовані до праці в складних умовах, та збільшить результативність
їх діяльності
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ Й УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Контроль є обов’язковою функцією управління будь-якою складною
системою. На підприємстві контролю підлягають усі матеріальні та грошові
потоки, виробничі процеси, діяльність людей, витрати ресурсів і результати.
Такий глобальний контроль дає змогу з’ясувати, наскільки діяльність
підрозділів усіх ієрархічних рівнів відповідає чинному регламенту,
установленим завданням і наскільки вона ефективна. У процесі контролю
збирається й аналізується необхідна інформація, виявляються відхилення
фактичних показників від установлених (планових, стандартних) та їх причини.
У процесі діяльності підприємства контроль являє собою ланку
управлінського циклу, яка покликана гарантувати зворотній зв’язок, завдання
якого полягає у кількісній та якісній оцінці і звіті результатів діяльності
підприємства. Інструментами контролю є спостереження, перегляд, облік і
аналіз, використання яких на практиці дає можливість виявити слабкі місця у
діяльності підприємства і своєчасно прийняти рішення щодо використання
можливих резервів та відповідного корегування наявних планів. Одночасно
контроль дає змогу виявити та поширювати позитивні починання, підтримувати
найбільш ефективні напрями діяльності підприємства. Контроль та планування
діяльності підприємства взаємопов’язані, бо планування без дієвого контролю
щодо виконання планів немає сенсу, оскільки контроль є невід’ємною
складовою частиною та передумовою планування. Аналогічно і контроль без
планування є неможливим. Зв’язок між цими двома управлінськими процесами
можна назвати обернено пропорційним.
Метою діяльності будь-якого підприємства є одержання прибутку, яке, у
свою чергу, може бути гарантоване за умови раціонального використання
наявних ресурсів та оптимальної орієнтації на зовнішньоекономічні умови, що
покладено в основу розробки планів. Тоді як формування мети діяльності
підприємства і його планування ефективні лише настільки, наскільки
ефективним є контроль, який має бути стратегічно спрямованим та своєчасним.
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Тільки за таких умов він сприятиме зближенню фактичних і бажаних
результатів діяльності, тобто забезпечення досягнення цілей, що стоять перед
підприємством. Отже, контроль можна розглядати як спеціальну регульовану
систему взаємопов’язаних інструментів, послідовне використання яких
спрямоване на функціональну підтримку задля високої результативності
діяльності підприємства загалом та у розрізі всіх її видів. Загалом контроль та
планування діяльності підприємства є двома найважливішими функціями у
діяльності підприємства. Без синтезу планування та контролю існує велика
загроза низькоякісної оцінки можливих ризиків пов’язаних із підприємницькою
діяльністю, що слугуватиме поштовхом для прийняття хибних управлінських
рішень та дій. Оскільки планування забезпечує зв’язок управлінських рішень з
майбутніми результатами, то його метою є встановлення певного порядку дій
для підготовки ефективної діяльності конкурентоспроможного підприємства.
Комплексно позитивний вплив контролю і планування проявляється в усіх
аспектах діяльності підприємства.
Управління персоналом – це частина кадрової політики підприємства, яка є
цілеспрямованою діяльністю його керівників усіх рівнів щодо забезпечення
кадрами, оплати праці, дисципліни праці, її гігієни, безпеки тощо.
Система управління персоналом включає низку функцій:
розрахунок планової потреби у певних категоріях персоналу;
пошук, відбір і набір персоналу;
встановлення рівня оплати праці та певних пільг;
створення можливостей адаптації працівників до конкретних умов їх
роботи;
створення умов для навчання персоналу;
оцінка результатів трудової діяльності і мотивація за професійні
успіхи;
«просування» працівників по кар’єрній драбині, пониження у посадах,
переміщення або звільнення.
Методи управління персоналом є методами управління підприємством і
поділяються на економічні, адміністративно-правові і соціально-психологічні.
За допомогою цих методів виробляються способи впливу на колективи і
окремих працівників для забезпечення їх продуктивної роботи та ефективної
діяльності. Всі види методів управління персоналом пов’язані між собою.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Фінансово-економічний спад, що має місце в Україні, вимагає системного
дослідження проблем і задач виведення підприємств з кризового стану,
адаптації їх діяльності до мінливих ринкових умов та подальшого виробничого
розвитку. При цьому важливого значення набуває розробка системи економікоматематичних моделей і методів антикризового управління підприємствами, що
основана на всебічному аналізі поточного стану підприємства та особливостей
його діяльності, та запобігає виникненню кризових явищ на підприємстві.
Над проблемами управління підприємством працювали багато відомих
вчених світу: Іріков В.О., Канторович Л.В., Леонтьєв В.В., Немчинов В.С.,
Треньов В.М., а також провідних вчених України: Бакаєв О.О., Глушков В.М.,
Костіна Н.І., Ляшенко І.М., Михалевич В.С. та багато інших. Разом з тим,
питання цього наукового напряму, що стосуються антикризового управління
підприємством, залишаються ще недостатньо вивченими.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів
використання економіко-математичних моделей і методів антикризового
управління підприємством.
Антикризове управління – це система управлінських заходів по
діагностиці, упередженню, нейтралізації і подоланні кризових явищ та причин
їх виникнення на всіх рівнях економіки. Антикризове управління базується на
загальних принципах і методах, які притаманні управлінським процесам.
Головною метою антикризового управління є забезпечення стійкого
фінансового стану в результаті своєчасного реагування на зміни, викликані
зовнішнім середовищем (економічні, політичні, соціальні, міжнародні
метаморфози) через введення в дію антикризових інструментів, що дають змогу
усунути тимчасові фінансові ускладнення на підприємстві та подолати
симптоми банкрутства [1, с. 9].
Фактори кризи – це внутрішні та зовнішні умови діяльності підприємства,
настання яких призводить до кризового стану.
Залежно від стадії розвитку кризи антикризове управління доцільно
поділити на:
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- запобіжне антикризове управління, яке використовується в процесі
зародження кризи та спрямоване на попередження виникнення та розвитку
кризових ситуацій;
- корегуючи антикризове управління, яке використовується в процесі
розгортання кризи та спрямоване на прогнозування розвитку кризової ситуації
та розробку антикризових заходів;
- стабілізаційне антикризове управління, яке використовується в період
загострення кризи та спрямоване на зменшення її негативних наслідків [3].
Таким чином, антикризове управління – це постійно організоване
управління, в основу якого покладена система методів, принципів розробки та
реалізації специфічних управлінських рішень, що приймаються відокремленим
суб’єктом в умовах суттєвих ресурсних та часових обмежень, підвищеного
ризику, фінансових та інтелектуальних витрат для відновлення життєздатності
та недопущення ліквідації. Антикризове управління повинно здійснюватися не
тільки в період загострення кризи, а і у період її зародження та розгортання.
Антикризове управління підприємством повинно включати такі основні
заходи: діагностика поточного стану підприємства, аналіз його фінансової
спроможності й виробничого потенціалу, можливостей підвищення
ефективності функціонування підприємства, розробка стратегічного плану
антикризового управління, створення системи антикризового управління
фінансовими ресурсами, а також ефективної системи маркетингового
управління, вибір прибуткової продукції та її виробництво, створення
ефективної автоматизованої інформаційної системи антикризового управління
підприємством [2, с. 148].
Методологія антикризового управління підприємством повинна спиратись
на наукові світові і вітчизняні надбання за напрямами: оптимізаційні методи,
методи математичної статистики і теорії ймовірностей, елементи теорії
математичного програмування, людино-машинних систем, програмноцільового планування, математичної взаємодії і кооперативного формування
рішень, теорії нечітких множин, стратегічного управління, управління
підприємством на основі аналізу економічної ефективності, евристичні методи.
В умовах антикризового управління основними вимогами до планування й
управління функціонуванням підприємства є усунення і запобігання кризовим
явищам в усіх видах діяльності підприємства, забезпечення його ефективного
функціонування. Ці вимоги можна відобразити в структурі економікоматематичних моделей підприємства за напрямами його діяльності:
виробничої, логістичної, маркетингової, фінансової, кадрової, організаційної.
Відповідно до цих напрямів моделі повинні містити відповідні механізми
діяльності підприємства, джерела їх формування, обернений зв’язок між
обсягом випуску і реалізації продукції та ресурсами виробництва.
Моделювання діяльності підприємства починається з його дослідження.
Досліджуються основні напрямки діяльності підприємства: виробництво,
фінанси, маркетинг, логістика, інновації, персонал, аналізуються ефективність
побудови організаційної структури підприємства, показники його конкурентоспроможності та іміджу. На основі результатів цього дослідження виявляються
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слабкі місця функціонування підприємства, розробляються можливі шляхи
подолання кризової ситуації, будується стратегія антикризового управління
підприємством [3].
Таким чином, функції, фактори антикризового управління підприємством,
визначивши основну суть антикризового управління, можна зробити висновок,
що рання діагностика кризового стану підприємства є умовою уникнення
банкрутства та має важливе значення для ефективної діяльності та перспектив
на майбутнє. Для цього слід здійснювати спостереження за фінансовим станом
підприємства, розробляти системи превентивних заходів, реалізовувати
політику антикризового фінансового управління.
Впровадження антикризового управління дозволяє своєчасно виявляти
проблемні питання, що стоять перед підприємством, а удосконалення
економіко-математичного апарату дозволить з високою ймовірністю
прогнозувати шляхи поліпшення фінансово-економічного стану у
майбутньому.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У сучасному світі, розуміння ведення бізнесу є напрочуд широким та
доступним. Підприємці створюють та виробляють власну одиницю товару чи
послуг, яка в майбутньому повинна приносити прибуток. Але сама конструкція
побудови бізнесу є величезною та клопіткою системою провідних фахівців.
Розроблення бізнес плану, впровадження ефективних стратегій та тактик на
підприємстві, концентрація на попит споживача, підбір висококваліфікованих
кадрів, створення власного бренду, залучення інвестицій та чітка
організованість виробництва – це основні чинники успішного ведення бізнесу.
Проте, є ще важливі та обов’язкові аспекти, які повинні враховувати та
дотримуватися керівники підприємств, серед них – це соціальна
відповідальність виробника.
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Сьогодні підприємства все більше сприяють поступовій деградації
існуючих екосистем, викидаючи величезну кількість небезпечних
забруднювачів та надмірно використовуючи наявні природні ресурси, що
завдає серйозної загрози біорізноманіттю нашої планети. Отже, виникає
необхідність приймати різноманітні та ефективні заходи щодо зупинки
деградації навколишнього середовища, внаслідок діяльності людини.
Ініціативи, спрямовані лише на нейтралізації вироблених забруднювачів більше
не достатньо. Необхідно шукати рішення, що зменшить екологічний тягар
підприємницької діяльності на всіх фазах виробничого процесу, починаючи з
етапу проєктування та планування.
Ключова подія, яка вплинула на усвідомлення важливості корпоративної
соціальної відповідальності – це публікація Європейської Комісії 2004 року,
документ під назвою ―Зелена книга про Комерційну соціальну
відповідальність‖. Документ передбачає, що соціальна відповідальність стала
невід’ємною частиною управління на європейських підприємствах і
повсякденної практики, якої дотримуються власники та менеджери усіх
підприємств[1].
Соціальна відповідальність ведення бізнесу стосується як соціуму, так і
навколишнього середовища, що його оточує. Насамперед, це питання – життя
та здоров’я людей, які тим чи іншим способом є пов’язані з підприємством, та
екології.
Корпоративна соціальна відповідальність щодо природного середовища –
це концепція проведення підприємницької діяльності, згідно з якою, компанії в
суворій відповідності із законом і в той час, отримуючи прибуток – добровільно
беруть до уваги вплив їх діяльності на навколишнього середовища у своїх
бізнес-рішеннях. Такий підхід сприяє підвищенню якості життя та реалізація
концепції сталого розвитку. Соціально відповідальні організації беруть на себе
відповідальність за екологічні наслідки своєї діяльності, прагнуть до ліквідації
забруднення та викидів шкідливих речовин та намагаються підвищити
ефективність використання природних ресурсів, таким чином, полегшуючи їх
екологічні сліди.
Слід пам’ятати, що швидке економічне зростання пов’язане з інтенсивною
експлуатацією, тому природні ресурси знаходяться у відвертій суперечності з
необхідністю збереження даних ресурсів для майбутніх поколінь. Насправді,
кожна нація може використовувати наявні ресурси на благо свого народу,
проте, є і нації відповідальні за їх охорону та збереження для наступних
поколінь. Огляд літератури з питань корпоративної соціальної відповідальності
показує, що значна частина досліджень, проведених до цього часу, стосувалася
цілих організацій та їх впливу на різні групи зацікавлених сторін. Соціальну
відповідальність розглядали в контексті прибутковості для підприємств.
За даними служби статистики, на кінець 2020 року в Україні активно
функціонує 697 282 підприємства [2]. Наша держава багатофункціональна у
різних сферах діяльності. Зокрема, кожному регіону притаманна певна галузь
виробництва, це зумовлено розташуванням корисних копалин, певним
особливостям геолокації та іншим. Найбільший негативний вплив на
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середовище мають виробництва важкої промисловості, що знаходяться на
Сході України. Протягом їх діяльності здійснюється великий обсяг викидів
забруднюючих речовин у навколишнє середовище – про це свідчить високий
показник забрудненості ґрунту, повітря та води у даному регіоні. Зокрема,
спостерігається стабільний рівень забрудненості сульфатами, марганцем,
хромом, цинком та іншими речовинами, які несуть шкідливий характер на
життя та здоров’я людей. Україна посідає одне із першим місць за показником
смертності від забруднення навколишнього середовища у Світі [3]. Щоб
покращити ситуацію, потрібно впровадити дієві інструменти та методи
моніторингу, щоб оцінити як різні чинники впливають на екологію та
сформувати аспекти про їх кумулятивний вплив на життєдіяльність нації.
Отже, здійснивши теоретичний аналіз досліджуваної проблеми, можна
стверджувати, що в Україні є нагальні проблеми екології, які необхідно
вирішувати вже зараз. Наша держава посідає провідне місце серед показника
смертності населення через забруднення навколишнього середовища у світі.
Україна є багатою на різні корисні копалини, які дають змогу функціонувати
підприємствам. Але, на жаль, не всі виробництва є соціально-відповідальними
по відношенню до довкілля і велика їх кількість просто нехтує усілякими
правилами та забруднює навколишнє середовище великим викидом хімікатів,
які не аби-як впливають на здоров’я нації та екологію в цілому.
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ЗНАЧЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Соціально-економічна ситуація, що сформувалася в нашій країні складна,
зміни в економічній й політичній системах одночасно несуть як великі
можливості, так і серйозні погрози для кожної особистості, для стабільності її
існування, вносять значну невизначеність у життя практично кожної людини.
Керування персоналом у такій ситуації набуває особливу значимість - дозволяє
узагальнити й реалізувати широкий спектр питань по адаптації індивіда до
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зовнішніх умов і урахуванню особистісного фактору в побудові системи
керування персоналом підприємства.
Необхідність удосконалювання системи керування на сучасному етапі
визначається багатьма факторами. Це й оптимізація чисельності апарата
керування, його функцій; впровадження автоматизованих систем керування й
розробка систем ухвалення рішень.
Глобальна конкуренція, мінливі ринки, збільшення витрат, обережність
споживачів, упереджене ставлення до топ-менеджерів і власників компаній,
постійний публічний нагляд, миттєве поширення інформації, обмеження
природних ресурсів, побоювання майбутнього – все це накладає відбиток на
менеджмент і працю менеджерів.
Управлінська праця – це планомірна діяльність працівників
адміністративно-управлінського персоналу, спрямована на організацію,
регулювання, мотивацію і контроль за роботою співробітників організації.
Зміст управлінської праці залежить від його об’єкта і визначається структурою
виробничих процесів, прийомами праці, її технічним оснащенням, а також
взаєминами, що виникають у процесі виконання управлінських функцій.
Центральною фігурою сучасного менеджменту є менеджер. Варто
зазначити, що на сьогоднішній день не склалося єдиного підходу до розуміння
сутності терміну «менеджер».
Праця менеджера – це є цілеспрямований специфічний вид розумової
діяльності щодо забезпечення ефективної роботи керованої системи.
Організацію праці менеджера слід розуміти як процес підготовки і здійснення
відповідних заходів, спрямованих на досягнення поставленої перед системою
мети. Предметом праці менеджера є інформація про об’єкти управління і
зовнішнє середовище.
Об’єктом праці менеджера є персонал керованої системи та відносини, які
складаються в ньому в процесі виконання певних функцій. Засобами організації
праці менеджера є сукупність організаційної та облікової техніки для
отримання, фіксації, передавання, копіювання, розмноження, оброблення
інформації, яка необхідна для здійснення процесу управління системами. Праця
менеджера відрізняється від праці інших працівників апарату управління
системами.
Діяльність людини в обраній професії є частиною життєвої стратегії, тобто
індивідуальної організації і регулювання ходу життя згідно з цінностями особи.
Розвиваючи свою професійну діяльність на основі життєвої стратегії,
досягаючи визнання через кар’єру, людина відчуває задоволення, що підіймає її
професійну діяльність на новий рівень, поглиблює трудову мотивацію, впливає
на інші сфери життя особи.
У все більшій мірі ефективність діяльності підприємства визначається
професійними здібностями керівника (менеджера), його умінням реалізувати
свій потенціал в повній мірі, адекватно реагувати на умови зовнішнього
середовища, що постійно змінюються, ефективно поєднувати технологію
менеджменту, а також займатися постійним нарощуванням своїх здібностей,
можливостей (самоудосконалюватися).
188

Ефективність управлінської праці – категорія соціально-економічна, вона
розкриває взаємозв’язок результатів управлінської діяльності, виражених
техніко-економічним і соціальним результатом, з витратами на їх досягнення.
Одним з головних методів здійснення ефективної діяльності колективу є
координація різних дій, тобто таке їх розподіл, щоб вони не заважали один
одному, а слідувала підготовка одних дій за допомогою інших. Таким чином,
одним з критеріїв ефективної управлінської праці є правильне визначення
найбільш послідовного способу розподілу дії в групі спільно працюючих і
дійових осіб. Дуже важливо правильно встановити загальне порозуміння у
питанні виконання роботи членами одного колективу. При цьому доцільно
виходити зі складу працівників, встановленого для виконання обсягу робіт;
робочої зони, засобів праці, наданих ресурсів.
Обсяг і зміст управлінської праці менеджерів визначається виконуваними
ними управлінськими ролями (певними наборами дій і правил поведінки), які
поділяються на три основні групи: міжособистісні (головний керівник, лідер,
сполучна ланка), інформаційні (приймач інформації, розповсюджувач
інформації, представник інформації) та ролі з ухвалення рішень (підприємець,
ліквідатор порушень, розподілювач ресурсів, ведучий переговори).
Отже, управлінська праця являє собою вид трудової діяльності щодо
здійснення адміністративно-управлінським персоналом функцій управління на
підприємстві. Істотна особливість управлінської праці полягає в тому, що вона
пов’язана з перетворенням у продукт праці такого специфічного предмета
праці, як інформація. Виробнича ж праця перетворює у продукт споживання
такі предмети праці, як природні ресурси, сировина, паливо, матеріали тощо.
Управлінська праця характеризується також вираженим творчим характером,
суттєвим переважанням у трудовому процесі елементів розумової діяльності,
докладанням чималих нервово-психологічних зусиль.
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Тривалий час об’єктом управління був стабільний виробничий процес,
незмінна виробничо-технічна база, відносно стійка номенклатура продукції з
високим рівнем стандартизації. Інноваційний процес мав короткостроковий
локальний характер і реалізувався завдяки знанням спеціалістів і керівників із
залученням ресурсів і методів, сформованих для стабільних процесів. Однак
нові економічні умови, що склалися сьогодні, вимагають інтенсивної
інноваційної діяльності, підвищення уваги до ефективності організації
досліджень і розробок, організації нововведень на всіх стадіях життєвого циклу
продукції, зниження інноваційних ризиків, скорочення термінів упровадження
інновацій.
Управління інноваційним процесом – невід’ємна складова діяльності
сучасного підприємства, що охоплює планування, організацію та стимулювання
інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів, розрахованих на
здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.
Інноваційні завдання передбачають:
зниження витрат;
поліпшення якості продукції або послуг;
виведення на ринок нового товару;
формування нової стратегії збуту, яка сприяє підвищенню інтересу
споживачів до нового товару тощо.
Залучення чи створення інновацій повинно відбуватися цілеспрямовано, з
метою формування конкурентних переваг на тому сегменті ринку, де працює
фірма. Важливо не лише своєчасно визначити перспективність певної ідеї та
оцінити її комерційну вигідність, а й створити умови для оперативного
впровадження новації на підприємстві.
Тому управління нововведеннями охоплює різноманітні функції, кожна з
яких спрямована на вирішення специфічних питань щодо взаємодії між
підрозділами фірми, які здійснюють конкретні види інноваційної діяльності.
Залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення
власними силами реалізується через систему інноваційного менеджменту.
Інноваційний менеджмент – підсистема менеджменту, метою якої є
управління інноваційними процесами на підприємстві. Функціонально
інноваційний менеджмент являє собою сукупність економічних, мотиваційних,
організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною
діяльністю конкретного об’єкта управління з метою одержання
найоптимальнішим способом економічних результатів цієї діяльності.
Система менеджменту організацій, які використовують підприємницький,
інноваційний підхід до свого функціонування і розвитку, покликана вирішувати
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низку завдань, інколи суперечливих і навіть таких, що виключають одне
одного:
постійне оновлення асортименту продукції, послуг;
оновлення і створення нових виробничих систем;
підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності передусім
через підвищення продуктивності праці персоналу і зниження всіх
видів витрат;
розроблення і реалізація стратегії і тактики боротьби за лідерство на
основі концентрації зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямах
розвитку техніки, технології, потреб тощо;
підпорядкування діяльності всіх підрозділів виробничих систем
режиму складного відтворювального конвеєра нововведень;
поєднання гнучкості та адаптивності дрібносерійного виробництва з
високою ефективністю, низькими витратами і високою продуктивністю
масового виробництва.
Узгоджене
вирішення
цих
завдань
забезпечує
поступальний,
пропорційний, ефективний розвиток підприємства, його економічну стійкість.
Інноваційна діяльність підприємства - це не тільки розв’язання технічних
завдань зі створення нового продукту, нової технології чи удосконалення
наявних, а й відбір перспективних науково-технологічних досягнень, своєчасне
патентування винаходів, просування наукомістких товарів на ринок. Провідна
роль у реалізації цих завдань належить менеджерам. Саме тому, за
статистикою, у провідних країнах світу на одного вченого припадає десять
менеджерів. Чим вищий рівень поширення інновацій, тим більш ―автоматично‖
працюють канали дифузії інновацій. Для регулювання інноваційних процесів у
різних фазах використовується різні методи, оскільки в цих фазах
переслідуються різні цілі [1].
Інновація, відповідно до загальновизнаного визначення, є процес розробки,
освоєння, експлуатації і вичерпання виробничо-економічного і соціальноорганізаційного потенціалу, що лежить в основі новації. У вузькому значенні
під інновацією розуміється фаза введення новації, а момент першого
виробничого освоєння новації вважається моментом її введення. Під інновацією
розуміється щось нове, і воно близьке до поняття винаходу між заявою новації і
перетворенням її в інновацію існує значний часовий лаг.
Гіпотезу про те, що інновації заявляються в економічній системі не
рівномірно, а у вигляді кластерів вперше висловили І. Шумпетер і Г. Менш.
Інновації впливають на динаміку економічного росту з одного боку,
відкривають нові можливості для розширення економіки, з іншого боку –
унеможливлюють продовження цього розширення в традиційних напрямках.
Інновації руйнують економічну рівновагу, вносять збурювання і невизначеність
в економічну динаміку. Згідно І. Шумпетера, інновація супроводжується
творчим руйнуванням економічної системи, обумовлюючи її перехід з одного
стану рівноваги в інший.
До об’єктів інновації відносять:
продукція;
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матеріали;
засоби виробництва;
технологічні процеси;
людський фактор;
соціальна сфера;
розвиток організації.
Інноваційними є будь-які технічні, організаційні, економічні й
управлінські зміни, відмінні від існуючої практики в даній організації. Вони
можуть бути відомі і використовуватися в інших організаціях, але для тих
організацій, у яких вони ще не основні, їхнє впровадження є новою справою і
може привести до чималих труднощів. Організації мають різну сприятливість
до інновацій. Їхній інноваційний потенціал залежить від параметрів
організаційних структур менеджменту, професійно-кваліфікаційного складу,
промислово-виробничого персоналу, зовнішніх умов господарської діяльності й
інших факторів [2].
Список використаних джерел:
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ТОРГІВЛІ ЛІЦЕНЗІЯМИ
В умовах ринкової економіки інтелектуальна власність особи, чи групи
людей стає об’єктом угод, укладених на комерційних засадах на певний термін.
їх умови виконуються при укладенні ліцензійного договору щодо передачі прав
на використання та експлуатацію об’єкта ліцензійної угоди. При купівліпродажу об’єктів інтелектуальної власності, укладена ліцензійна угода – це
дозвіл, відповідно до якого одна особа, або організація – власник об’єктів
інтелектуальної власності - ліцензіар надає іншій юридичній чи фізичній особі
– ліцензіатові виключне, або невиключне право на використання об’єкта
ліцензійної угоди. Ліцензійна угода, укладена між суб’єктами, має забезпечити
повноцінне право на використання об’єкта інтелектуальної власності лише для
учасників угоди і не допускає незаконне використання об’єкта, зазначеного в
угоді, конкурентами на ринку. Правова форма, яка гарантує збереження та
захист виключних прав щодо використання результатів інтелектуальної
діяльності, – ліцензійна торгівля. Торгівля ліцензіями – один із найбільш
ефективних способів розвитку та поширення інновацій у різних галузях
виробництва.
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Ліцензування комерційної діяльності є об’єктом дослідження таких
вітчизняних дослідників, як Б. Данилишина, В. Євтушевського, О. Кукліна,
І. Кукурудзи, О. Сидоренко, Т. Фінікова.
Метою даного дослідження є аналіз особливостей ліцензування
комерційної діяльності.
Ліцензування відноситься до однієї з форм державного регулювання
діяльності організацій і підприємств, спрямованої на її упорядкування й
удосконалювання. В даний час в багатьох країнах світу шляхом видачі ліцензій
на будівництво фабрик і заводів, відкриття фірм та торгових організацій власті
регулюють територіальне розміщення виробництва, здійснюють контроль за
безпечним веденням робіт фірмами та підприємствами. Разом з тим видача
ліцензій служить джерелом доходів державного бюджету, так як при
оформленні стягуються різні збори і мита [1].
Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на
провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж
визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.
Ліцензійні умови – встановлений з урахуванням вимог законів вичерпний
перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог,
обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню [2, с. 157].
Ліцензії бувають патентні, тобто такі, що підтверджують передачу права
використання патенту без відповідного ноу-хау, і безпатентні, тобто такі, котрі
підтверджують право використовувати ноу-хау без патентів на винахід.
Основна частка світової торгівлі технологіями припадає на продаж
безпатентних ліцензій, оскільки вони не потребують проведення додаткових
НДДКР і передбачають мінімальний комерційний ризик.
Торгівля ліцензіями – надання на певних умовах якомусь суб’єкту прав на
використання винаходів, "ноу-хау" і т.д. протягом визначеного терміну за
відповідну винагороду. Якщо технічні нововведення не захищені патентом, то
мова йде про безпатентну ліцензію. Найбільш поширеними стали ліцензійні
угоди, що передбачають комплексний міжнародний технологічний обмін з
наданням "ноу-хау", інших послуг. У ліцензійній угоді чітко й однозначно
визначаються вид ліцензії (безпатентна чи патентна), обсяг прав на
використання переданої технології (повна, проста чи виняткова), форма
розрахунків ("роялті" або паушальні платежі), сфера і межі застосування
технології, термін дії ліцензійного договору. Важливо пам’ятати, що в період
дії ліцензійної угоди приймаюча сторона зобов’язана інформувати продавця
(ліцензіара) про всі зміни у технології [3].
Вартість ліцензій залежить від ступеня їх технічної проробки та
патентного захисту. Вартість безпатентних ліцензій у середньому на 10-20 %
нижча, ніж на винаходи, захищені патентами; ціни на виключні ліцензії
зазвичай більш ніж у 2 рази перевищують ціни простих ліцензій.
В Україні діє дозвільний порядок продажу ліцензій, згідно з яким держава
дає дозвіл за кордон кожної конкретної ліцензії. При підготовці ліцензійної
угоди повинна бути підтверджена патентна чистота об’єкта ліцензії.
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Торгівля ліцензіями може здійснюватися безпосередньо між власниками і
споживачами патентів та "ноу-хау" або через посередників. Посередниками
виступають, як правило, спеціалізовані брокерські фірми, які виконують
комплекс послуг патентування і захисту винаходів, укладання угод і
забезпечення умов їх дотримання. Окремі спеціалізовані фірми купляють за
свій рахунок ліцензії, розробляють технології для промислового використання і
передають їх у комплексі з обладнанням та послугами [1].
Таким чином, одним із найважливіших питань при укладанні ліцензійної
угоди є визначення ціни ліцензії та вибір форми платежів, що безпосередньо
пов’язано з питанням визначення ефективності ліцензування як способу виходу
на міжнародні ринки.
Ціна ліцензії визначається часткою продавця в прибутку покупця ліцензії.
Ліцензійна угода укладається, якщо прибуток ліцензіара від продажу ліцензії
буде більшим, ніж від інших форм освоєння ринку об’єктом ліцензії, а
прибуток ліцензіата від реалізації закупленої ліцензії буде вищим, ніж прибуток
його конкурентів, навіть з урахуванням виплати ліцензійних платежів. На
практиці використовуються декілька видів ліцензійних платежів: періодичні
(роялті), паушальні, комбіновані, на компенсаційній основі, фіксовані.
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Секція №5
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ
Іва Баліцька, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Едуард Ковтун, к.е.н., доцент
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність,
інновації є основою формування конкурентних переваг. Вони сприяють
підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємств на внутрішньому
та зовнішньому ринках, залученню іноземних інвесторів, освоєнню нових
ринкових ніш. Для того, що ефективно реалізовувати зовнішньоекономічну
діяльність, необхідно мати чіткий план дій, стратегію розвитку
зовнішньоекономічної діяльності на основі інновацій. [1, с. 25]
Інновації є основою економічного розвитку виробничої сфери
підприємства. На проведення технічних інноваційних заходів впливають,
передусім, конкуренція, прагнення утриматися та зміцнити позиції на ринку,
зростання вимог споживачів до якості продукції. [4, с. 84]
Стратегія інновацій підприємства формується на всіх рівнях виробничої та
управлінської діяльності. Розробка і впровадження інноваційної політики
залежать від можливостей самого підприємства, обсягів виробництва,
номенклатури продукції, рентабельності, фінансового стану.
Проблематику інноваційного розвитку підприємств з метою його
активізації та розробки відповідної стратегії досліджували такі науковці, як
Краус Н. М., Микитюк П. П., Джеджула В. В., Бойчук А. Б. та інші.
Наразі важливою є стратегія, що забезпечуватиме адаптацію підприємства
до мінливих умов конкурентного середовища. Так, стратегія інновацій має
попереджувальний характер та спрямована на одержання значних
конкурентних переваг в перспективі.
На спосіб вибору підприємством інноваційної стратегії мають вплив
параметри його інноваційного потенціалу, тобто здатність підприємства
найбільш ефективно досягати своїх цілей при максимальному використанні
наявних ресурсів.
Так, інноваційний потенціал підприємства, насамперед, визначають:
- інтелектуальні ресурси (технічні рішення, технології, винаходи,
ліцензії);
- матеріальні ресурси (технічне забезпечення інноваційних розробок,
експериментальне та лабораторне обладнання);
- фінансові ресурси (кошти, що спрямовуються на створення
інноваційного продукту чи технології);
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- кадрові ресурси (кваліфікований та інноваційно орієнтований персонал);
- інфраструктурні ресурси (раціональна управлінська структура
підприємства, спрямована на інноваційну діяльність). [3, с. 179]
Таким чином, при розробці інноваційних стратегій та визначення
інноваційного потенціалу підприємства, варто оцінювати не лише інноваційні
можливості, але й аналізувати достатність ресурсів для поточного розширеного
відтворення, що здійснюється на основі інновацій.
При дослідженні перспективи розвитку підприємства, відправною точкою
має стати оцінка його стану та конкретизація напрямку розвитку. Отже,
основою формування інноваційного потенціалу підприємств є його стратегія,
яка визначається, насамперед, конкурентними позиціями як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринку. Процес впровадження інноваційної продукції
обумовлює потребу у змінах як у внутрішньому середовищі підприємства, так і
у зовнішньому. Тому інновація, що впроваджується, може сформуватись за
межами того підприємства, що її впроваджує.
Процес впровадження інновації має забезпечувати реалізацію стратегії
інновації, в основі якої лежать потреби ринку. Розробки та дослідження на
перспективу необхідні підприємству для визначення напрямку розвитку на
довгострокову перспективу. Це передбачено стратегічним аналізом теперішньої
ситуації на внутрішньому і зовнішньому ринках, визначенням конкурентних
переваг та перспективами подальшого розвитку підприємства з врахуванням
ринкових вимог і потреб. [2, с. 31]
Головними факторами розвитку підприємства є вірний вибір напрямку
активного розвитку, освоєння інноваційних технологій та сучасних видів
обладнання, впровадження сучасних методів організації та управління
виробництвом.
Отже, інноваційна діяльність розглядається як один з методів забезпечення
достатнього рівня конкурентоспроможності підприємств. При розробці
стратегії інноваційного розвитку підприємство враховує як ринковий, так і
ресурсний компонент. Інноваційна стратегія являє собою модель розвитку
підприємства, що робить в конкурентній боротьбі ставку на нововведення.
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ОЦІНКА ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність є невід’ємною
часткою світової економіки. Лібералізація торгівлі надала вільний доступ до
зовнішньоекономічної діяльності підприємствам. Глобалізація світової
економіки призвела до того, що більшість підприємств зустрічаються з дуже
сильною конкуренцією на державному ринку. Шукаючи шляхи зміцнення своїх
позицій, вони виходять за межі цього ринку.
Виходячи з цього, відносини з іншими країнами набувають все більшого
значення для підприємств. Власники підприємств тепер більше зацікавлені в
співробітництві з іноземними компаніями. Це відкриває більше можливостей
підприємцям підвищити свій рівень ведення бізнесу за рахунок міжнародного
співробітництва, що також зміцнює конкурентоспроможність підприємства.
У сучасних реаліях експортний потенціал є досить важливим, тому
підприємствам потрібно завчасно мати інформацію про їхнє зовнішнє оточення.
Дослідивши розвиток зовнішніх зв’язків і конкуренції, було виявлено, що
на міжнародних ринках досить ефективно використовується експорт який став
основою для розвитку підприємства. Є декілька факторів, що впливають на
різницю між зовнішньоекономічною діяльністю та діяльністю на внутрішньому
ринку і несуть декілька особливостей при підготовці до виходу на міжнародний
ринок. Однією з таких особливостей є залежність підприємства від різниці
іноземної валюти та державної тому, як увесь дохід від експорту іде в іноземній
валюті.
Для успішної конкуренції підприємство повинно:
- виготовляти якісну продукцію
- мати стабільний попит на внутрішньому ринку,
- мати конкурентоспроможних постачальників,
- мати заздалегідь чіткий план дій.
Експорт підприємств приносить в державу іноземну валюту що є
позитивним фактором як для самого підприємства так і для держави. З
підвищенням експорту відбувається розвиток виробництва що сприяє
зростанню конкуренції.
В Україні експорт товарів за підсумками 2020 року у порівнянні з
аналогічним періодом 2019 року Зменшився на 9% і склав $5,9 млрд. На даний
момент український експорт є не стабільним. Динаміку експорту товарів та
послуг України на протязі 2013 – 2020 років надано на рис. 1.
На нашу думку, формування експортного потенціалу на сьогоднішній день
є першочерговою задачею підприємства для існування на міжнародному ринку.
Успішна зовнішньоекономічна діяльність потребує використання складних
методів оцінки експортного потенціалу.
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Рисунок 1 – Експорт товарів та послуг України на протязі 2013-2020 років
(млн. дол.)
Для комплексного дослідження стану експортного потенціалу
підприємства постає питання поєднання певних існуючих методик у контексті
розбудови прогнозної моделі оцінки цього потенціалу. Такий підхід врахує
переваги існуючих методик і дозволить створити оптимальну модель оцінки
експортного потенціалу підприємства з урахуванням умов сучасних
інтеграційних процесів України.
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ВПЛИВ МІЖУРЯДОВИХ УГОД НА СТАБІЛІЗАЦІЮ БІРЖОВИХ
ЦІН
Ціни міжнародних бірж є цінами постійно діючого оптового ринку
масових, однорідних товарів. Біржові ціни публікуються і розраховуються
котирувальною комісією біржі в біржових бюлетенях, телеграфними
агентствами тощо. В міру розвитку глобалізаційних процесів в сучасних біржах
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основна маса угод відбувається зовсім не заради купівлі-продажу реального
товару, а в основному це укладання контрактів на купівлю та продаж товарів з
метою хеджування.
Детальніше процес формування біржової ціни наведено на прикладі
організації біржової торгівлі (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема організації біржової торгівлі
*зроблено автором на основі джерел [1, 2, 3]
Ціна на товар на біржі формується спекулятивними операціями учасників з
метою отримання прибутку в результаті купівлі-продажу контрактів. Джерело
прибутку при цьому – різниця між ціною контракту в день його укладення і в
день виконання при сприятливій зміні ціни.
Торгівля багатьма сировинними товарами на світовому ринку
здійснюється на біржах, а ціни на такі товари у зовнішній торгівлі орієнтуються
на біржові поставки. Деякі товари продаються на аукціонах, які визначають
світові ціни. Динаміка світових цін значною мірою залежить і від
зовнішньоторговельної політики країн-експортерів і країн-імпортерів
сировинних товарів, наприклад використання тарифного і нетарифного
регулювання, субсидування експортної продукції і т.д.
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У зв’язку з великими коливаннями світових цін на сировинні товари на
міждержавному рівні приймаються різні заходи щодо стабілізації окремих
товарних ринків. Це і міжнародні товарні угоди, в яких беруть участь імпортери
та експортери товарів, і створення різних організацій виробників і експортерів
окремих сировинних товарів.
У сучасній системі міжнародного регулювання світової торгівлі важливе
місце займають міжнародні товарні угоди (МТУ), що представляють собою
багатосторонні міжурядові договори, в рамках яких держави-учасники
координують і узгоджують спільну політику з експорту та імпорту
найважливіших сировинних товарів. Фактично МТУ є одним із засобів
міждержавного регулювання цін на світових ринків сировинних товарів.
Міжнародні товарні угоди, на базі яких діють міжнародні організації, є
багатосторонніми міжурядовими угодами, які укладаються з метою
збалансування попиту і пропозиції, стабілізації цінових параметрів, обмеження
монопольної діяльності транснаціональних корпорацій.
Що стосується безпосередньо регулювання цін, то в ньому зберігається
двоїстий підхід – «глобалізм-регіоналізм». З одного боку, розвиток
регіональних інтеграційних процесів і підписання регіональних торговельних
відносин охоплює близько 2/3 об’єму всієї світової торгівлі. З іншого – в
рамках СОТ тривають спроби вироблення єдиних правил торгівлі не тільки
товарами, але і послугами, технологіями та іншими видами інтелектуальної
власності.
Сьогодні в глобалізованому світі світову торгівлю потрібно контролювати
та застосовувати усі можливі способи для регулювання цін та координації
відносин. Саме для такої потреби і створюються урядові угоди, які покликані не
тільки стимулювати торгівлю між країнами, але й стежити за дотриманням
норм та стандартів. Важливість міжурядових угод у регулюванні біржових цін
виявляється у тому, щоб на ринку була здорова конкуренція і щоб країни не
маніпулювали цінами на свої товари, все працювало як злагоджений і цілісний
механізм [4].
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Розвиток міжнародних господарських зв’язків суб`єктів господарювання
обумовив необхідність ефективного захисту майнових інтересів суб`єктів
зовнішньоекономічної діяльності від різноманітних ризиків, викликаних
випадковостями і силами природи. Страхування зовнішньоекономічних
операцій з боку суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в
Україні на договірних засадах і є добровільним, якщо інше не передбачено
законами України.
Створення дієздатної системи страхового захисту економічних інтересів
окремих громадян, суб’єктів підприємництва, підприємств що в своїй
діяльності застосовують зовнішнє середовище та держави в цілому неможливе
без ефективного функціонування розвинутого національного ринку страхових
послуг, на якому працюватимуть висококваліфіковані фахівці. У сучасних
умовах страхування можна розглядати як засіб захисту бізнесу та добробуту
людей; як комерційну діяльність, що приносить прибуток в системі
зовнішньоекономічної діяльності.
Страхування зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється
комерційними
страховими
компаніями
(державними,
акціонерними,
іноземними, змішаними, та іншими), а також іншими суб`єктами
зовнішньоекономічної діяльності, до статутного предмету діяльності яких
входять страхові операції (страхування). Вибір страхової компанії (страхувача)
здійснюється суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно.
В умовах динамізації зовнішньої торгівлі, диверсифікації географії
експортно-імпортних потоків, особливого значення для розвитку вітчизняного
бізнесу набуває ефективне функціонування ринку транспортних послуг.
Транспортне забезпечення діяльності підприємств, спрямоване на координацію
товарних потоків з різних куточків світу у часі та просторі, є обов’язковою
вимогою забезпечення результативності міжнародної комерційної діяльності
вітчизняних компаній. З огляду на це, дослідження проблем управління
міжнародними транспортними операціями у сучасних умовах набуває
особливого значення, що свідчить про актуальність обраної теми.
Сьогодні при виконанні міжнародних перевезень застосовуються два види
страхування:
обов’язкове
і
добровільне.
Метою
страхування
зовнішньоторговельних вантажів є покриття збитків, що можуть виникнути
внаслідок часткової втрати, ушкодження або повної втрати товарів при доставці
їх від вантажовідправника до вантажоодержувача.
Послугами страхування користуються також і перевізники – для
відшкодування втрат через аварії на транспорті. За договором транспортного
страхування вантажу страхова організація зобов’язується за певну плату
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(страхову премію) при настанні зазначених у договорі небезпек або випадків,
яких зазнає вантаж, відшкодувати страхувальнику (власнику вантажу), на
користь якого укладений договір, завданий збиток.
Об’єктом транспортного страхування може бути як сам вантаж, так і
майнові інтереси, юридично пов’язані з перевезенням вантажу (наприклад,
очікуваний прибуток і комісія, фрахт та інші витрати, пов’язані з
перевезенням).
Страхувальником може бути власник вантажу, заставоутримувач,
перевізник. Страхові компанії здійснюють страхування вантажів, які перевозяться автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним
транспортом, а також які перебувають у проміжному складському зберіганні.
На страхування приймаються вантажі будь-якої групи: промислові;
продовольчі; твори мистецтва та антикваріат; вироби з дорогоцінних металів та
каменів; грошові знаки та цінні папери тощо [1].
Договір страхування укладається на основі письмової заяви
страхувальника. У заяві мають бути зазначені: інформація про вантаж (вид,
вага, число місць, вид пакування), вид транспорту, спосіб перевезення
(поштучно, у пакетах, у контейнерах), час відправлення вантажу, перевізні
документи, страхова сума вантажу, умови страхування.
Правилами транспортного страхування вантажів при міжнародних
перевезеннях передбачається три види умов страхування:
1. "З відповідальністю за всі ризики". Ця умова страхування є
найповнішою. Відшкодуванню підлягають:
— всі збитки від пошкодження чи повної втрати усього або частини
застрахованого вантажу;
— усі необхідні й доцільні витрати на рятування і збереження вантажу та з
запобігання подальшим його ушкодженням.
Не відшкодовуються збитки внаслідок:
— будь-яких воєнних дій чи військових заходів і їх наслідків,
пошкодження чи знищення мінами, торпедами, бомбами й іншими знаряддями
війни; піратських дій, а також унаслідок страйків, конфіскації, реквізиції,
арешту;
— прямого чи непрямого впливу атомного вибуху, радіоактивного
зараження, пов’язаного з будь-яким застосуванням атомної енергії і
використанням матеріалів, що розщеплюються;
— умислу чи грубої необережності страхувальника чи його представника,
а також унаслідок порушення встановлених правил перевезення, пересилання і
збереження вантажів;
— впливу температури, трюмного повітря чи особливих і природних
властивостей вантажу, включаючи усушку;
— упакування вантажів з порушенням стандартів і відправлення вантажів
в ушкодженому стані;
— пожежі чи вибуху внаслідок навантаження з відома страхувальника чи
його представника, але без відома страховика самозаймистих і
вибухонебезпечних речовин і предметів;
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— нестачі вантажу при цілісності зовнішнього упакування;
— ушкодження вантажу хробаками, гризунами, комахами. Страхування
від цих ризиків здійснюється окремо шляхом сплати додаткового внеску [2].
Пред’являючи вимогу страхового відшкодування, страхувальник
зобов’язаний документально довести свій інтерес у застрахованому вантажі
(майні), наявність страхового випадку, розмір своїх претензій відповідно до
збитків. Заявляючи претензію, страхувальник повинен представити в страхову
компанію (агентство) комплект претензійних документів:
— оригінал страхового поліса;
— оригінал коносамента, чартеру або накладної;
— інвойс(рахунок-фактуру);
— документи, що підтверджують наявність страхового випадку: аварійний
сертифікат, акт повідомлення, акт експертизи, морський протест, виписку із
суднового журналу з обов’язковою вказівкою причини страхового випадку;
— розрахунок збитку, документально обґрунтований актами експертизи.
Страхувальнику необхідно чітко дотримуватись терміну пред’явлення
претензії і документів, що додаються до нього. При втраті вантажу страховий
поліс має бути поданий перевізнику не пізніше трьох днів із дня вивантаження
вантажу з транспортного засобу. Огляд вантажу аварійним комісаром має бути
проведений протягом десяти днів із моменту вивантаження вантажу. При
проведенні зовнішньоторговельних операцій термін пред’явлення претензій
складає: 1 рік — при експортних постачаннях, 6 місяців — при імпортних
постачаннях із моменту встановлення страхового випадку [2].
Таким чином, становлення страхового ринку в Україні, подальший його
успішний розвиток залежатиме від розширення видів страхових послуг,
підвищення їхньої конкурентоспроможності, розширення інфраструктури,
удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, підвищення вимог
до порядку створення діяльності страхових організацій, подальшої інтеграції
України у міжнародні структури, а також створення оптимальної структури
співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення
страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального
страхування;
збільшення
інвестиційних
можливостей
страховиків,
впровадження системи мотивацій їх інвестиційної діяльності, перетворення
накопичувальних страхових резервів у надійне джерело інвестування
національної економіки; приведення вітчизняного страхового ринку у
відповідність зі світовими стандартами.
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних ринкових умовах ефективна господарська діяльність
підприємства набуває надзвичайно важливого значення, адже вона стає
вирішальною передумовою його подальшого функціонування. Для подолання
існуючих негативних тенденцій на внутрішньому ринку України, підприємство
повинно адаптуватися до реального стану і виходити на зовнішні ринки,
здійснюючи експортно-імпортні операції.
Зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою
складовою господарської діяльності підприємства, незважаючи на зміни в
економічній кон’юнктурі та правовому середовищі. Недостатній рівень
наукової та прикладної розробленості здійснення зовнішньоекономічної
діяльності і визначив вибір теми дослідження.
Експортно-імпортні
операції
підприємства
є
складовою
зовнішньоторговельних операцій і найбільш поширені в міжнародній торгівлі.
Ефективне здійснення зовнішньоторговельних операцій забезпечує стабільний
економічний стан і подальший розвиток господарської діяльності підприємства.
Дослідження проблем здійснення зовнішньоторговельних операцій
підприємства проводилось багатьма вченими, такими, як: М. Дудченко,
С. Савельєв, А. Філіпенко, Е. Янковський, Л. Стровський, С. Казанцев,
В. Мамутов, В. Кравченко, В. Новицький, В. Кравцова та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів система
формування та здійснення зовнішньоторговельних операцій на підприємстві.
Згідно закону України, зовнішньоекономічна діяльність – діяльність
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має
місце як на території України, так і за її межами. Саме на основі цього
визначення на підприємстві повинен формуватися та функціонувати
організаційно-економічний механізм управління ЗЕД [3, с. 31].
Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві – це дуже
складна та кропітка робота, яка вимагає детального вивчення таких основних
питань як кон’юнктура ринку, потенційні покупці та конкуренти, пошук
іноземних партнерів та налагодження ділових контактів з ними, проведення
переговорів, укладання договорів, підписання угод і т.д. Тому, для ефективного
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, підприємству необхідно
побудувати адекватну структуру управління ЗЕД [2, с. 47].
Процес обміну між зовнішньоторговельними агентами відбувається
шляхом операцій купівлі-продажу. Щоб здійснити проведення обміну потрібно
виконати певні взаємопов’язані дії, такі як:
1) знайти покупця, узгодити усі умови та укласти угоду;
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2) виконати умови договору, тобто підготувати товар для здійснення
поставки;
3) здійснити поставку покупцю;
4) виконати розрахунки за постачання.
З-поміж основних операцій купівлі-продажу у процесі здійснення ЗЕД
виокремлюють експортні, імпортні, реімпортні та реекспортні.
Загалом, експортні операції передбачають продаж та вивезення товарів за
кордон з метою їхнього подальшої передачі у власність іноземному
контрагенту.
Імпортні операції розглядаються як закупівля та ввезення іноземних
товарів з метою їхньої реалізації на внутрішньому ринку країни, до якої цей
товар імпортується, чи виробничого споживання підприємством-імпортером.
Суттєво нагадати, що усі експортно-імпортні операції поділяються на дві
основні групи:
1) торгівля товарами (тобто, матеріальними продуктами), а зокрема
взуттям, посудом, меблями та ін. Такого роду товари розглядають як «видимі
експортом та імпортом», тому що їхнє переміщення з країни до країни
піддається зоровому сприйняттю;
2) торгівля послугами (тобто, нематеріальними продуктами), а зокрема
банківськими, транспортними або консалтинговими послугами, які
розглядаються як «невидимі експортом та імпортом», тому що
не мають
конкретного матеріального вираження [1, с. 31].
Імпорт та експорт послуг змістовно відрізняється від товарного експорту
та імпорту. Важливо зауважити, що одержання доходу від продажу послуг
іноземним резидентам називають експортом послуг, в той час як плата за
послуги – їхнім імпортом.
Первинні суб’єкти господарювання здійснюють різні операцій купівліпродажу, які передбачають одержання ними позитивних результатів від
здійснення такої міжнародної економічної діяльності у різних формах. Щодо
базових форм прояву ефекту від здійснення зовнішньоекономічних операцій, то
серед них виокремлюють зокрема такі:
1. Зовнішньоторговельний ефект (проявляється у якості реалізації переваг
у міжнародних торговельних операціях, що утворюється базуючись на
існуючих розбіжностей у рівні витрат виробництва певного товару і тим самим
спричиняють відмінності структури цін, а отже дають можливість отримати
корисний результат від порівняння цін самого виробника з цінами середньосвітового рівня) [1, с. 147].
2. Науково-технічний ефект (проявляється у якості сукупності ефектів, а
саме: ефекту отриманого безпосередньо від експорту або імпорту результатів
науково-технічної діяльності; ефекту отриманого від супутніх (емерджентних
чи резонансних) ефектів, наприклад, від формування наукомісткої спеціалізації
виробника, змоги започаткувати нові дослідження базуючись на попередніх,
підвищення кваліфікації робітників та ін.).
3. Ефект спеціалізації та кооперування (так, спеціалізація спричиняє
стійкий економічний ефект за допомогою принципів орієнтації на конкретного
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споживача, а також всебічного врахування усіх його потреб; кооперування, у
свою чергу, передбачає появу стійкого ефекту від оптимізації господарської
взаємодії учасників зовнішньоекономічних відносин у ситуації наростання
складності (а саме: індивідуалізації потреб, товарної диверсифікації, збільшень
частки науково-технічної компоненти у споживній вартості товарів і т.п.) та,
перш за все, проявляється у якості економії витрат у розрахунку на одиницю
товару).
4. Ефект часових переваг (у процесі здійснення експорту даний ефект
проявляється у якості змоги отримувати додатковий прибуток за рахунок
підвищення цін на новітню продукцію, послугу чи об’єкт інтелектуальної
власності, а також збільшення сегменту зовнішнього ринку, на якому
здійснюється реалізація товарів торговельного підприємства, посилення
ринкової влади і т.п.; у процесі імпорту цей ефект проявляється у якості змоги
пришвидшення реконструкції чи практичного застосування нових виробничих
потужностей компанії, виготовлення, а також реалізація товарів споживчого
призначення враховуючи використання закордонної сировини, комплектуючих
частин та ін., застосування ліцензій, різноманітних ноу-хау, тощо. Зауважимо,
що визначення цього ефекту вимагає використання методів дисконтування, а
також врахування кредитного впливу) [3, с. 32].
5. Ефект оптимізації ресурсів (проявляється у якості змоги збільшити на
зовнішньому та внутрішньому ринках обсяги продукції та послуг, а також
підвищення їхньої якості за допомогою збалансованого поєднання українських
та зарубіжних трудових, матеріальних, науково-технічних, інвестиційних
ресурсів).
Таким чином, можемо зробити висновок, що до зовнішньоторговельних
операцій на підприємстві відносять імпортні, експортні, реекспортні, а також
реімпортні операції. У свою чергу, серед експортних операцій виділяють
операції, які передбачають здійснення продажу та вивезення товарів за кордон з
метою їхньої передачі у власність іноземному контрагенту. Щодо імпортних
операцій, то до них відносять закупівлю й ввезення іноземних товарів з метою
їхньої подальшої реалізації на внутрішньому ринку країни-імпортера чи
безпосередньо виробничого споживання підприємством-імпортером.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення ефективного механізму здійснення зовнішньоекономічної
діяльності підприємством є одним з важливих аспектів на шляху нарощення
його конкурентоспроможності. Такий важіль діяльності потребує значних
організаційних вкладень та затрат часу для побудови ефективної системи
організації, управління і контролю. Така система передбачає необхідність
виконання підприємством багатьох важливих функцій, а саме: розробку
стратегії зовнішньоекономічної діяльності, аналіз зовнішніх та внутрішніх
чинників, що впливає на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємством, оцінку ризиків, розробку послідовності дій, моніторинг і
контроль, збір інформації, перевірку відповідності сучасним вимогам та
тенденціям тощо.
Механізм управління можна розглядати як довгостроковий, послідовний,
раціональний, стійкий до змін в зовнішньому середовищі план, який
спрямований з певною метою на досягнення ефективного успіху господарської
діяльності підприємства [2, с. 82].
Дослідження особливостей механізму управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства є досить актуальною проблемою, оскільки період
зростання міжнародної конкуренції на ринку вимагає переорієнтування на
сучасні системи менеджменту, що дозволить підвищити рівень
конкурентоспроможності підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є найбільш успішною лише
в тому випадку, коли механізм управління діяльністю буде не тільки добре
продуманих, всебічно обґрунтований, але й випливатиме з довгострокових
цілей.
Отже, основне завдання механізму управління зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства полягає у зміцненні і нарощуванні експортного
потенціалу,
підвищенні
конкурентоспроможності
його
виробничогосподарської діяльності.
Потрібно відмітити, що особливо актуальною проблемою розробки
методологічних засад впровадження ефективного механізму управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є недостатність наукових
досліджень в цій сфері.
Практичний
досвід
вітчизняних
підприємств
дає
можливість
використовувати
для
удосконалення
механізму
управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства такі основні функції
менеджменту, актуальні в сучасний період, а саме:
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- розробка на підприємстві стратегічних і тактичних цілей господарської
діяльності;
- розробка пропозицій по здійсненню ефективної діяльності підприємства;
- використання новітніх інформаційних технологій в реалізації
планування та контролю щодо здійснення діяльності [3, с. 308].
Відповідно, на сьогодні концепція впровадження ефективного механізму
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства переживає
еволюційний розвиток, - це уміння передбачати через управлінські рішення
прибуткову діяльність на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
включає такі елементи:
- розробка стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
- обов’язкове здійснення маркетингових досліджень на зовнішньому
ринку;
- розробка, укладання та виконання міжнародних контрактів;
- врахування вимог споживачів продукції, аспектів ціноутворення на
зовнішньому ринку;
- облік зовнішньоекономічної діяльності (виконання контрактів, контроль
за діяльністю конкурентів, вивчення ризиків та проблем тощо) [4, с. 85].
Якщо зовнішньоекономічна діяльність підприємств є невід’ємною
частиною його господарської діяльності, то механізм управління діяльністю,
його комплексний показник ефективності управління – це платіжний баланс.
Відповідно,
механізм
управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства потребує вдосконалення всього механізму діяльності в цілому.
Існує п’ять головних перешкод на шляху освоєння підприємством нових
зовнішніх ринків збуту:
- відсутність довіри до компанії або його керівництва. Проблема полягає в
обмеженні у фінансуванні і небажанні партнерів укладати довгострокові
контракти тощо;
- невідповідність продукції вимогам зовнішнього ринку. Продукція
мусить пройти досить складну і тривалу процедуру сертифікації. Товар мусить
відповідати європейським стандартам якості, маркування, пакування,
екологічним та іншим вимогам;
- складнощі із залученням фінансування. Це, насамперед, пов’язано з тим,
що іноземні інвестори розглядають українська компанії як ненадійних бізнеспартнерів;
- нерозуміння ринку. Ринки країн ЄС – одні з най конкурентніших у світі.
Тому важливим аспектом є проведення петельного аналізу конкурентного
середовища, переваг і вподобань споживачів, доступних джерел фінансування
тощо;
- нетрадиційні для українських компаній ринки. Окрім наведених вище
традиційних проблем, під час освоєння зовнішніх ринків постає багато
нестандартних викликів (не володіння іноземними мовами, зависокі стандарти
обслуговування тощо). Реалізація вказаних заходів на зовнішньому ринку
208

здійснюється на основі таких факторів: забезпечення конкурентоспроможності
продукції з високою якістю та доступною ціною, формування попиту та
стимулювання збуту, формування іміджу підприємства [1, с. 351].
Отже, добре розрахована та правильно обрана стратегія механізму
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства окреслює
найраціональніший шлях та найпродуктивніші способи досягнення поставленої
мети. Важливим етапом ефективного використання механізму управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є організаційно-економічна
реалізація конкурентної стратегії, що поєднує розробку та виконання тактичних
планів функціонування в конкурентному середовищі, які відображають цілі
діяльності підприємства в цілому.
Отже, в сучасних умовах ведення виробничо-господарської діяльності
підприємства можливість вчасно, достовірно та адекватно оцінити ефективність
механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства надає можливість
діагностувати проблеми, які стають на заваді підвищенню рівня одержаних
результатів. В подальшому, базуючись на даних проблем формуються
пропозиції, шляхи та методи щодо їх вирішення. Таким чином, для
ефективного механізму ЗЕД підприємства необхідно систематично здійснювати
оцінювання ефективності діяльності та підвищувати її рівень.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
Кожне підприємство на етапі активного розвитку та стабільної ділової
активності починає розширювати горизонт господарських зв’язків і ставить
собі за мету вихід на зовнішній ринок. На теперішній час підприємства та
організації все більше усвідомлюють необхідність застосування стратегічного
управління зовнішньоекономічною діяльністю та розробки комплексної
ринкової стратегії. А в період нестабільності економічної і фінансової ситуації
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на підприємстві застосування стратегічного управління має особливо важливе
значення та є необхідною складовою для виходу підприємства на зовнішній
ринок та його успішного функціонування.
Серед існуючих форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
найбільш переважаючою є міжнародна торгівля, що являє собою міжнародний
обмін товарами і послугами. Торгівля на зарубіжному ринку має ряд
специфічних особливостей, які відрізняють її від внутрішніх торгівельних
операцій. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності зумовлює появу нових
цілей, що пов’язані з освоєнням нових ринків. Суб’єкт господарювання
повинен мати цілі діяльності та вміти їх досягти.
Стратегічне управління на підприємстві має на меті, насамперед,
попередити несприятливий вплив зовнішніх чинників та своєчасно вирішувати
виникаючі проблеми. Визначаючи бажані і можливі орієнтири своєї майбутньої
діяльності на світовому ринку, підприємство зменшує можливість
непередбаченої дії основних чинників, що діють на світовому ринку.
За
умов
становлення
ринкової
економіки
формування
конкурентоспроможності підприємства не можливе без здійснення відповідних
економічних реформ та включення України у світові інтеграційні процеси.
Особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній
діяльності, що є важливою і невід’ємною частиною господарської діяльності
усіх учасників ринкових відносин, які створюють сприятливі умови для
здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, підвищення рівня та
обсягів виробництва.
Незважаючи на велику зацікавленість суб’єктів підприємницької
діяльності у використанні права виходу на зовнішній ринок і здійсненні
експортно-імпортних операцій та отриманні валютних коштів, практика
показує, що результати цієї діяльності не завжди є позитивними. Тому, перед
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності постають проблеми аналізу
динаміки, кон’юнктури міжнародних і внутрішніх ринків і на цій основі –
розробки стратегії, яка б забезпечила достатню гнучкість в поведінці суб’єктів
господарювання та оперативності у прийнятті ними відповідних рішень.
Ефективна стратегія є однією із ключових складових досягнення успіху
підприємства на іноземних ринках, вона здатна відповідати на різноманітні
виклики
та
вимоги
середовища
функціонування
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, максимально використовуючи і розвиваючи
усі можливості та ліквідовуючи загрози зовнішніх і внутрішніх умов
функціонування [1].
Варто зауважити, що розробка стратегії в умовах зовнішньоекономічної
діяльності є достатньо складним і багатогранним процесом, що вимагає
комплексного інформаційного забезпечення щодо усіх впливових факторів
внутрішньо організаційного, національного та іноземного середовища. Поряд з
цим, складність функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання у
міжнародному
середовищі
також
зумовлена
невизначеністю
та
непередбачуваністю розвитку подій. Саме тому розробка і впровадження
ефективних стратегій функціонування підприємства на зовнішньому ринку є
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актуальним та важливим завданням в сучасних умовах.
Стратегія багатьох підприємств передбачає постійне розширення
географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом
двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре
вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі.
Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з
виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.
Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і
взаємопов’язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові
втрати підприємства при досягненні цілей. У основі стратегічного планування
лежить ряд базових концептуальних положень [2]:
–початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія
підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на
достатньо тривалий період його розвитку;
–стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш
ефективним способом;
–у найбільш загальному вигляді можна уявити, що змістом стратегічного
плану, його ключовими складовими є наступні компоненти – набір заданих
стратегічних цілей, проєктів і програм дій на довгострокову перспективу;
–в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване дерево
цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і
зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу;
–стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про
альтернативи розвитку, коли неможливо передбачати всі можливості
конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і
короткострокових планів;
–стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових
показників, які повинні бути взаємоузгодженими;
–найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально
корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення",
тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є
інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного
стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення
капіталу протягом періоду дії стратегічного плану;
–збереження традиційного принципу стратегічного планування за схемою
"від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному методі,
можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями;
–найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на виявлення
неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є надійною основою
потенційного зростання компанії. Тим самим досягаються формування і
перерозподіл капіталу і інших ресурсів підприємства.
Слід зазначити, що незважаючи на те, що стратегічний план є орієнтиром
для встановлення і досягнення цілей підприємства, він може коригуватися при
зміні
цілей
підприємства.
Отже,
між
стратегічним
планом
зовнішньоекономічної діяльності і цілями підприємства повинен бути
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зворотний зв’язок. Саме тому, постановка цілей і планування повинні бути
окремими але пов’язаними між собою елементами стратегічного управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
Таким чином, щоб досягти стратегічного бачення в умовах інноваційного
розвитку економіки при здійсненні діяльності на зовнішньому ринку,
менеджерам слід гнучко і своєчасно приймати управлінські рішення на основі
функцій планування, мотивації, організації та контролю, ситуаційно реагувати
на зовнішні впливи і адаптуватися в умовах складної, мінливої, некерованою і
турбулентної міжнародної зовнішнього середовища, приймати рішення з
урахуванням різного роду ризиків, які можуть виникнути при веденні
міжнародного бізнесу, дотримуватися при розробці зовнішньоекономічної
стратегії комплексності різних процесів (процесу осмислення, формального
процесу, аналітичного процесу, ментального процесу, переговорного процесу,
колективного процесу, реактивного процесу, процесу трансформації),
розглядаючи їх в сукупності. Беручи до уваги все вищевикладене,
підприємство, орієнтоване на здійснення діяльності на зовнішньому ринку,
забезпечить собі гідне конкурентне становище в довгостроковій перспективі.
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ УГОД ПРИ
КУПІВЛІ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
Договір (угода) купівлі-продажу – договір, між продавцем та покупцем, в
результаті якого відбувається обмін майном за визначену плату.
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або
зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а
покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за
нього певну грошову суму.
Предметом договору купівлі-продажу є будь-які матеріальні предмети
(майно), продаж яких не заборонений законом. Предметом договору можуть
бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав
застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не
випливає із змісту або характеру цих прав [1].
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Ознаки договору:
договір напрямлений на передачу майна у власність;
при даному договорі покупець завжди сплачує зазначену ціну
продавцеві;
договір є двостороннім— продавець має право вимагати оплату,
водночас зобов’язаний передати товар у власність, покупець має право
вимагати передачу товару у власність при цьому зобов’язаний
оплатити його за вказаною ціною.
сторонами договору є продавець і покупець;
мета договору — перенесення права власності на річ, яка є товаром,
покупцеві;
належить до традиційних договорів у цивільному праві [2].
Перехід права власності. Загальне правило: момент передачі майна. Однак,
угода може визначати інший етап переходу права власності, наприклад етап
остаточної чи попередньої оплати товару. Якщо етапи переходу права власності
та передачі товару не збігаються, то треба прописати в договорі
відповідальність за збереження об’єкта купівлі-продажу.
Момент передачі товару. Загальне правило: 7 днів. Однак, у договорі
можна прописати й інший строк: 3 тижні, 50 днів, 4 дні тощо. Перегляньте яким
документом хочете посвідчити такий етап. Це може бути видаткова накладна, а
може бути й акт приймання-передачі. А можуть бути й обидва. Наприклад, під
об’єкт купівлі-продажу є визначена технічна документація, яку теж треба
передати. Передати видатковою накладною її не можна, так як вона не має
окремої вартості.
Штрафні санкції за невиконання умов договору. Своєчасно не проплачено
об’єкт договору, своєчасно не забрано чи не передано товар. Продумайте хто і
як сповіщає про готовність передати об’єкт купівлі-продажу.
Ціна об’єкту купівлі-продажу. Ціну можна зазначати як у самій угоді, так і
в додатку до нього. Якщо об’єктів мало, то краще все зазначити у договорі.
Приділити увагу ПДВ: якщо продаж здійснюється платником ПДВ, то ціна має
містити в собі ПДВ і краще точно зазначити в договорі ту вартість, яку треба
виплатити покупцю з урахуванням цього податку.
Можливість ідентифікувати об’єкт купівлі-продажу. Об’єкт повинен бути
визначений з такою детальністю, щоб запобігти його підміну. Точний зразок
устаткування, його номер за техпаспортом, можливо номер кузова автомобіля
(VIN-код) і т.д. Можна навіть внести колір чи інші фізичні, технічні
характеристики об’єкта. У разі потреби можна описати й якість, технічний стан
об’єкта, якщо вони піддаються опису чи можуть бути вказані. Деколи сюди
долучають та вносять за потреби фотоматеріали. Проаналізуйте чи це потрібно
у вашій ситуації.
Необхідність попередньої оплати. Чи вона потрібна, строки такої оплати.
Обов’язковість акту звірки розрахунків. Якщо договір передбачає
попередню оплату чи довготривалий часовий проміжок, який осягає декілька
звітних етапів, то краще вказати цей обов’язок. Акт потрібний для змоги
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продавцю провести інвентаризацію заборгованості у бухгалтерському
обліку [3].
Універсальних вказівок бути не може, так як багато що залежить від
об’єкта купівлі-продажу, положення та хто є учасниками договору, на скільки
ризиковою є процедура, валюти розрахунку, терміни розрахунків і вартості
угоди, тривалості правовідносин сторін.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Для підприємства при виході на зовнішній ринок важливо сформувати
чітку якісну та кількісну оцінку ефективності зовнішньоекономічних операцій.
Комплексний підхід до вибору показників ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємства забезпечує об’єктивну оцінку стану діяльності та
сприяє формування правильної стратегії діяльності підприємства, що дозволяє
підвищити його конкурентоспроможність на світовому ринці. Ціль та задачі
дослідження. Визначення показників, що дозволяють комплексно оцінити
зовнішньоекономічну діяльність є складною задачею, оскільки існує безліч
підходів та методик. Тому головною метою дослідження було визначено
систематизувати і вдосконалити підходи до аналізу ефективності ЗЕД
підприємства Результати дослідження та їх короткий аналіз. Ефективність
зовнішньоекономічної діяльності підприємства – це складна категорія, яка
поєднує у собі параметри, що характеризують розвиток внутрішнього та
зовнішнього ринків [1, с. 91-96].
Найважливіша проблема полягає у тому, що оцінка ефективності
зовнішньоекономічної діяльність суб’єктів господарювання передбачає
розрахунок ефективності конкретних зовнішньоекономічних угод і операцій, а
також рентабельності та ефективності сукупної зовнішньоекономічної
діяльності окремих фізичних і юридичних осіб – суб’єктів ЗЕД, що на практиці
вимагає розроблення спеціалізованих показників, які б об’єктивно відображали
стан діяльності підприємства [2, с.163].
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А.Г. Дем’яненко було розроблено модель комплексного аналізу
ефективності ЗЕД підприємства, яка враховує широкий спектр факторів і дає
можливість надати об’єктивнішу характеристику стану і розвитку цієї сфери
діяльності. Ця модель містить такі структурні елементи: формування системи
пріоритетів досліджуваних показників; класифікація факторів, що впливають
на ЗЕД підприємства; розроблення комплексних показників ефективності ЗЕД;
побудова системи моніторингу показників ефективності ЗЕД; виявлення
резервів зростання ефективності ЗЕД; розроблення заходів щодо підвищення
ефективності ЗЕД. Усі показники ефективності науковець об’єднує у систему з
трьох рівнів. Показником 1 рівня є рівень економічної ефективності ЗЕД
підприємства. Його складовими елементами є дохід та витрати (показники 2
рівня). До показників доходу належать такі показники 3-го рівня, як ціна
продукції, обсяг реалізації, структура реалізації, а витрат – собівартість
реалізації, транспортні витрати, страхування, податкові платежі. Щодо
безпосередніх показників оцінювання ефективності ЗЕД підприємства, то автор
виділяє насамперед ефективність реалізації продукції на експорт (
), що
характеризує сумарну ефективність експорту окремих видів продукції [3, с.2228].

де
– обсяг реалізації; Ц – ціна продукції; УД – товарна структура
експорту продукції; t – час з дня відвантаження до оплати поставки; С –
собівартість продукції; ПВ – податкові відрахування;
– транспортні
витрати;
– розмір страхових витрат за відповідних умов поставки; і –
інфляція за час надходження продукції в реалізацію;
– коефіцієнт
кредитного впливу;
– купівельна спроможність валюти.
Оцінювання
результативності
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства повинна проводитись за всіма напрямами, кожен з яких оцінює
ефективність поставленої мети. Розрахунок показників ефективності
здійснюється за такими принципами:
найповніший облік усіх складових витрат і результатів;
необхідність порівняння з базовим варіантом;
приведення витрат і результатів до однієї бази зіставлення;
приведення різних за часом витрат і результатів до одного моменту
часу;
наявність достовірності інформації, систему збору та аналізу даних.
Конкретний розрахунок показників ефективності залежатиме значною
мірою від виду зовнішньоторговельної операції, її мети, умов та інших
особливостей і конкретної угоди у межах ЗЕД, здійснюваної на підприємстві.
[4, с.320].
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В літературних джерелах різними авторами пропонується широке
різноманіття показників для оцінювання ефективності ЗЕД підприємства, до
того ж існують певні неоднозначності та проблемні моменти у цій сфері, а саме:
− не існує чіткості стосовно трактування поняття ефективності ЗЕД;
− значне різноманіття видів ЗЕД зумовлює велику кількість окремих
індикаторів стосовно певних зовнішньоекономічних операцій;
− пропонуються як прості методики визначення ефективності ЗЕД, що
ґрунтуються на одному-двох індикаторах, так і складні, що вимагають
використання спеціалізованих економіко-математичних методів, залучення
спеціалізованого програмного забезпечення.
Отже, аналіз оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності
підприємства дозволяє раціонально обґрунтувати найоптимальніші пропозиції
щодо реалізації товару, уникнути можливості збитків через недостатнє
аргументування економічної ефективності зовнішньоекономічних операцій,
обсягу реалізації продукції, її асортименту чи ціни через зміну валютних курсів.
Найголовнішим критерієм, що характеризує ефективність ЗЕД підприємства є
прибуток від збуту продукції при мінімальних затратах з боку фірми, тому
аналіз ЗЕД дозволяє науково обґрунтувати плани, управлінські рішення та
проконтролювати їх виконання, а також оцінити досягнуті результати
діяльності підприємства.
Таким чином, показники ефективності ЗЕД підприємства та їх аналіз
дозволяє виявити вигідність зовнішньоекономічних операцій та розробити
заходи щодо їх вдосконалення задля збільшення прибутку підприємства. У разі
започаткування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємство
повинно враховувати економічну вигідність усіх процесів. До того ж повинна
використовуватись уніфікована система індикаторів, значення яких
надаватимуть інформацію про ефективність здійснення експортно-імпортних
операцій і доцільність виходу на зовнішні ринки. Ці індикатори слугуватимуть
критеріями обґрунтованості здійснення ЗЕД, показниками, що відображають
стан та перспективи розвитку ЗЕД. Перспективами подальших досліджень є
підбір індикаторів оцінювання ефективності інших видів зовнішньоекономічної
діяльності, передбачених законодавством.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і
належить до стратегічно важливих галузей національної економіки, без
ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту
суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите
задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях,
підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетною ознакою
національної транспортної політики є становлення національного ринку
транспортних послуг. Транспортні послуги потрібно розглядати як сукупність
послуг, пов’язаних з фізичним переміщенням у просторі пасажирів, багажу на
вантажів.
Питанням надання транспортних послуг на світовому ринку були
присвячені праці вітчизняних вчених: А.П. Абрамова, О.О. Бакаєва, І.В. Белова,
В.М. Гурнака, В.А. Дмітрієва, В.М. Загорулько, Л.Г. Зайончика, Л.А. Кутаха,
Ю.Ф. Кулаєва, М.І. Котлубая, О.М. Котлубая, В.М. Лившица, М.В. Макаренко,
А.А. Мітаішвілі, І.В. Морозовой, В.О. Персіанова, О.П. Петрова,
М.Т. Примачова, Н.К. Роздобудько, Е.М. Сича, Т.С. Хачатурова, Ю.М. Цветова,
В.Г. Чекаловца, Б.І. Шафіркіна, В.Г. Шинкаренко та інших.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних особливостей
організації й здійснення перевезень.
Міжнародні перевезення – це перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом з перетином державного кордону. Вони пов’язані з
відповідними митними процедурами і мають певні особливості.
Міжнародні перевезення в Україні регулюються під керівництвом
Міністерства транспорту України в особі Державного департаменту авіаційного
транспорту України, Державного департаменту морського і річкового
транспорту України, Державної адміністрації залізничного транспорту України,
Державного департаменту автомобільного транспорту України. Мінтранс,
зокрема, сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків, за дорученням
Уряду представляє інтереси транспортно-дорожнього комплексу в
міжнародних організаціях, укладає в установленому порядку міжнародні
договори про розвиток міжнародного сполучення транспортно-дорожнього
комплексу, погоджує з відповідними органами інших держав квоти
міжнародних перевезень пасажирів і вантажів; забезпечує здійснення у
випадках, передбачених законодавством України, ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності [1, с. 59].
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Міжнародними договорами та національними законодавствами багатьох
держав і України зокрема передбачено, що для здійснення міжнародних
перевезень перевізник повинен отримати від уповноваженого органу
спеціальний дозвіл (ліцензію).
Ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту
запроваджується з метою (ст.3 Закону України "Про транспорт"): забезпечення
безпеки і надійності роботи транспорту; обмеження монополізму та розвитку
конкуренції; створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
підприємств транспорту.
Ліцензуванню підлягають:
- надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів чи небезпечних
вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з користування залізничними коліями та іншими
об’єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування;
- міжнародні (у межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом;
- надання спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів,
аеропортів [2, с. 15].
У свою чергу, Україна втрачає транзитні вантажі з цілої низки причин як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Але якщо кілька років тому
основною причиною падіння транзиту в Україні називали глобальну фінансовоекономічну кризу, згортання виробництва та зменшення попиту світової
економіки на низку товарів, то сьогодні превалюють дещо інші чинники.
У цьому контексті Україні необхідно зосередити увагу на виконанні Плану
заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Напрями
співробітництва України та ЄС у сфері транспорту фокусують увагу на нових
розробках та ефективності вибору видів транспорту при перевезеннях,
мультимодальності, поліпшенні роботи пунктів пропуску на митному кордоні,
і, в більш широкому сенсі, включають всі компоненти інтегрованих
транспортних мереж, зокрема передбачають:
- поєднання Транс’європейської транспортної мережі з інфраструктурою
України за допомогою реалізації пріоритетних транспортних проєктів;
- участь України у програмах Єдине європейське небо та Спільний
авіаційний простір;
- імплементацію директив ЄС, спрямованих на послаблення регуляторного
тиску, впровадження принципів недискримінації, спрощення ведення
судноплавного бізнесу та виконання норм з безпеки на морському транспорті;
- більш ефективне використання потенціалу вантажних перевезень
залізничним транспортом за рахунок поступового відкриття ринків та
зменшення технічних бар’єрів;
- забезпечення розподілу між управлінням інфраструктурою та
транспортними операціями та надання рівних умов доступу до залізничної
інфраструктури всім суб’єктам господарської діяльності;
- покращення безпеки на дорогах, забезпечення сучасних технічних,
екологічних та соціальних стандартів в роботі автотранспорту;
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- сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та
інформаційних технологій при управлінні і використанні всіх видів транспорту,
співробітництво у використанні космічних систем і впровадженні комерційних
рішень, що полегшують транспортні перевезення;
- усунення чинних бар’єрів для транскордонного руху товарів і пасажирів;
- спрощення реалізації регіонального транспортного співробітництва
тощо [3, с. 69].
Таким чином, в умовах обмеженості фінансових ресурсів для розвитку
високовартісних об’єктів транспортної інфраструктури Україні необхідно
максимально реалізувати можливості, що надає співробітництво з ЄС у рамках
політики сусідства, а в найближчій перспективі – асоціації з ЄС, для розвитку
на території України маршрутів транс’європейської транспортної мережі,
міжнародних транспортних коридорів та нових транснаціональних
транспортних осей. Мова йде про реалізацію проєктів із залученням фінансових
інструментів ЄС та коштів фінансових установ ЄС (ЄІБ, ЄБРР).
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Одним з найефективніших інструментів, що дає можливість підприємству
постійно нарощувати ефективність господарської діяльності, вчасно реагувати
на зміни зовнішнього ринку є формування конкурентоспроможних стратегій.
Одним з найефективніших інструментів, що дає можливість підприємству
постійно нарощувати обсяги реалізації продукції, нарощувати якість своєї
роботи, бути попереду конкурентів, є бенчмаркінг – механізм порівняльного
аналізу ефективності роботи одного підприємства з показниками інших, більш
успішних, що передбачає розробку заходів відносно поліпшення якості
продукції і діяльності підприємства в цілому.
Бенчмаркінг являє собою не тільки інструмент збору інформації про
конкурентів на зовнішньому ринку, навіть в обмеженому вигляді він дає
уявлення про власні можливості ефективної участі в міжнародній конкуренції.
Тому при виході на зовнішній ринок досвід бенчмаркінгу в даному випадку
дозволяє легко знайти партнерів, але складність полягає в отриманні
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інформації. У вивченні конкурентів основна роль належить маркетологаманалітикам, що аналізують прас-листи, спец пропозиції конкурентів [2, с. 107].
Застосовуючи
бенчмаркінг
зовнішньоекономічної
діяльності
на
стратегічному рівні, підприємство зосереджується на ряді питань, що
дозволяють сформулювати план організації ефективної діяльності на зовнішніх
ринках: якщо є стратегічна позиція підприємства на зовнішньому ринку
порівняно з основними конкурентами; якими є критичні фактори успіху у
конкретному сегменті; наскільки оптимальним для підприємства є визначений
ринок; як зовнішньоекономічна діяльність впливає на прибутковість діяльності
підприємства.
Сучасні умови господарювання підприємства формують нові правила
виживання на конкурентному ринку. У зв’язку з цим акцент робиться на
сучасні методи, інструменти та підходи до управління, що дають змогу
створити
підприємству
конкурентні
переваги,
підвищувати
конкурентоспроможність та забезпечувати прибутковість. Це вимагає
використання бенчмаркінгу.
Враховуючи умови сьогодення, сучасну діяльність підприємства важко
уявити без жорсткої конкуренції. Посилення умов конкурентного, особливо
зовнішнього ринку, висуває все більше вимог до керівника підприємства, що
вимагає своєчасних змін в процесі управління підприємством. Щоб вести
ефективну господарську діяльність підприємству не завжди достатньо
орієнтуватися на власний досвід, а необхідно постійно вивчати та
застосовувати передовий досвід у сфері своєї ділової активності. [4, с. 14]
На основі вивчення досліджень наукових джерел можна констатувати факт
інтенсивності застосування методів бенчмаркінгу у діяльність підприємства.
Наростаюча популярність бенчмаркінгу пояснюється тим, що бенчмаркінг
простий для впровадження в діяльність підприємства і не вимагає для себе
значних інновацій. Водночас, бенчмаркінг має свої недоліки – це, в першу
чергу: складність у пошуку об’єктів для порівняння, отримання інформації для
проведення досліджень. Це визначається низкою таких чинників:
- внутрішня та зовнішня конкуренція;
- винагорода за якість;
- необхідність адаптації до змін умов зовнішнього середовища і
використання передових досягнень у сфері технологій.
Зарубіжний вчений-науковець Р.К. Донован вважає, що бенчмаркінг є
чітко структурованим , динамічним, стратегічним, тактичним процесом
прийняття рішень, метою якого є поліпшення діяльності підприємства з
врахуванням результатів конкурентів і наявних результатів.
О. Криворучко,
Ю. Сукач
бенчмаркінг
трактують
як
процес
удосконалення, що передбачає розвиток у підприємстві прагнення до
безперервного поліпшення.
А. Гончарук сутність бенчмаркінгу розглядає як метод управління
ефективністю всією діяльністю підприємства (виробництво, збут, логістика,
фінанси, кадрова політика), заснований на порівняльному аналізі діяльності
підприємства з кращими показниками, який полягає в оцінюванні власної і
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галузевої ефективності, ідентифікації та вивченні роботи галузевих лідерів і
впровадженні найкращих досягнень в свою діяльність.
Вищенаведене дає можливість сформувати визначення бенчмаркінг як
метод управління, що спрямований на підвищення ефективності підприємства
та досягнення його конкурентних переваг на ринку.
Метою використання методів бенчмаркінгу є підвищення ефективності
діяльності підприємства та завоювання у конкурентній боротьбі нових і вже
освоєних ринків збуту. Предметом бенчмаркінгу є технологія, виробничі
процеси, методи організації виробництва та збуту продукції.
У процесі оцінювання ефективності бенчмаркінгу потрібно досліджувати
конкурентоспроможність підприємства, оцінюючи економічний потенціал
підприємства. Оцінка економічного потенціалу підприємства передбачає
визначення обсягу економічних ресурсів, якими воно володіє та обсяги
продукції, які можуть бути ним реалізовані за умови найповнішого та
найефективнішого використання зазначених ресурсів. Ця інформація в
поєднанні з оцінкою конкурентоспроможності дозволяє визначити можливості
нарощування обсягів діяльності та підвищення конкурентоспроможності в
умовах змін зовнішнього середовища [1, с. 39].
Зовнішнє середовище вимагає реформування господарської діяльності
підприємства, потребує систематизації та удосконалення методичних підходів
до оцінки конкурентоспроможності підприємства, синтезу результатів
досліджень науковців щодо обґрунтування стратегічних рішень.
Одним з найсучасніших підходів до визначення конкурентоспроможності
підприємства є метод бенчмаркінгу. Ціль бенчмаркінгу полягає в тому, щоб на
основі дослідження надійно встановити ймовірність успіху підприємства.
Бенчмаркінг є надзвичайно корисним інструментом, особливо в ситуації,
коли необхідно переглянути внутрішню ефективність діяльності підприємства
та визначити перспективну стратегію розвитку.
Зіставлення показників ефективності діяльності підприємства дає
можливість зрозуміти слабкі та сильні сторони його діяльності порівняно з
конкурентами.
Таким чином, користь бенчмаркінгу полягає в тому, що збутові та
маркетингові функції стають максимально керованими, коли на своєму
підприємстві досліджуються і впроваджуються кращі методи та технології
інших, провідних підприємств. Такий аналіз може сприяти зростанню
прибутковості, створенню корисної конкуренції та задоволенню потреб
покупців [3, с. 193].
Бенчмаркінг допомагає підприємству підвищити ефективність діяльності
підприємства загалом. Орієнтуючись на лідерів ринку і використовуючи їх
методи роботи, можемо частково або кардинально змінювати стратегію
підприємства, яке прагне підвищити свою конкурентоспроможність.
Отже, на сучасному етапі розвитку зовнішнього ринку бенчмаркінг є
одним з найбільш ефективних інструментів, який сприяє подоланню
відставання підприємства від конкурентів на основі порівняння та аналізу його
діяльності з діяльністю найбільш успішних підприємств.
221

Залучення досвіду інших підприємств дає змогу активізувати організацію
та планування зовнішньоекономічної діяльності, мінімізувати витрати,
збільшити прибуток, оптимізувати управлінську структуру і, як наслідок,
підвищити ефективність діяльності підприємства.
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КОНТРОЛІНГУ
Сучасні методи управління і контролю за витратами підприємства
характеризуються різноманітністю, наявністю декількох методик використання
окремого методу як у межах підприємства, так і галузі, а також можна виділити
тісний взаємозв’язок, перш за все, між функціями управління та методами
управління. Тобто управління і контроль витрат на сьогодні вийшли за межі
традиційного впливу на витрати лише в процесі виробництва та поширилися на
всі можливі витрати, які виникають або потенційно можуть з’явитися у
фінансово-господарській діяльності підприємства.
На сьогодні в умовах розвитку сучасного ринку, результати роботи
підприємства залежить від правильно сформованої системи управління
витратами,
що
забезпечує
його
економічну
самостійність,
конкурентоспроможність, незалежність від інших факторів, що можуть
негативно вплинути на його стабільне становище на ринку. Саме
удосконалення системи управління витратами на базі контролінгу є актуальним
за рахунок вирішення проблем ефективного розвитку й економічного зростання
підприємств України, адже відомо, що витрати є основним цінотвірним
критерієм.
Питання сутності, інструментів та складових контролінгу розглядаються у
наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як: Е. Ананьїн,
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С. Данилочкін, Н. Данилочкіна, Х. Дитгер, А. Карминський, Т. Калайтан,
Р. Манн, Е. Майєр, Н. Оленев, М. Пушкар, С. Петренко.
Метою даного дослідження є аналіз теоретичних аспектів оптимізації
витрат підприємства як завдання контролінгу.
Контролінг витрат – це виокремлена саморегульована підсистема
ефективного загального управління підприємством на основі планування,
обліку і аналізу, контролю, координації, інформаційного забезпечення витрат з
урахуванням попиту на продукцію, яка виробляється (надані послуги), що
забезпечує стійке економічне функціонування підприємства у стратегічному
періоді [1, с. 57].
Необхідність упровадження на сучасних підприємствах контролінгу в
системі управління витратами підприємства підтверджують такі об’єктивні
чинники, як:
підвищення нестабільності зовнішнього середовища, яке висуває
додаткові вимоги до системи управління підприємством, особливо в розрізі
формування його витрат;
зміщення акценту з контролю за виконанням планових показників
формування витрат на аналіз майбутньої величини собівартості продукції;
збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища,
підвищення гнучкості підприємства;
необхідність безперервного аналізу змін, що впливають на величину
витрат, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі
підприємства; необхідність продуманої системи дій щодо забезпечення
виживаності підприємства й запобігання кризовим ситуаціям;
ускладнення системи управління підприємством, яка вимагає створення
механізму координації всередині системи управління;
інформаційний бум поряд із нестачею релевантної інформації, що
вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення
управління витратами підприємства як базового елемента формування
фінансового результату підприємства [2, с. 184].
Оптимізація витрат – це безперервний процес планування, аналізу, обліку
та контролю витрат, прийняття управлінських рішень стосовно подальшої
економічної політики підприємства з використанням методів мотивації
працівників відповідно до сформованої організаційної структури [3, c. 182].
У свою чергу, результатом упровадження системи контролінгу в
управлінні витратами підприємства є:
можливість швидко й точно зробити розрахунок ціни на основі
витратного методу на прийняте замовлення за договірної ціни, а також
прийняти замовлення за фіксованої ціни у випадку, якщо ціну пропонує
замовник;
створення формалізованих інформаційних потоків (документообігу)
формування витрат, що дає можливість оперативно фіксувати поточний стан
виконання тих чи інших показників діяльності підприємства;
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можливість спланувати поточну діяльність підприємства на основі
аналізу витрат і спрогнозувати результати, побудувати модель майбутнього
стану підприємства;
забезпечення поточного контролю й аналізу результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства;
автоматизація функції обліку, контролю, аналізу витрат і планування
діяльності підприємства.
Таким чином, головна мета контролінгу в управлінні витратами – побудова
системи ухвалення й реалізації управлінських рішень щодо оптимізації рівня
витрат підприємства на основі оцінювання економічної ситуації для
забезпечення ефективної діяльності підприємства та отримання оптимального
фінансового результату.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Зовнішньоторговельні операції (ЗТО) відіграють ключову роль у
підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя
населення і зміцненні конкурентоспроможності держави на міжнародному
рівні. Найважливішим джерелом одержання прибутку держави є експортні
операції як основа складової частини зовнішньоекономічної діяльності.
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів
господарської діяльності , що побудована на взаємовідносинах між ними, що
має місце як на території України, так і за її межами. У більшості випадків
розвиток ЗЕД на рівні підприємства сприяє: розширенню збутової діяльності
виробника, що в свою чергу призводить до росту прибутковості за рахунок
розширення виробництва та отримання вищих доходів на зарубіжних ринках;
отримання доступу до високоякісної сировинної бази, технологічних інновацій,
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обладнання та комплектуючих
[1, с. 166].
Звідси розуміємо що
зовнішньоекономічну діяльність є одним з найважливіших напрямків
діяльності підприємства. Для того щоб ЗЕД давала прибуток та приносила
позитивний результат підприємству необхідно правильно організувати її
роботу.
Ефективність організації зовнішньоторговельних операцій залежить від
функціонування підприємства в цілому. Так організація ЗТО залежить від
кваліфікації менеджера з продажу, від обраної маркетингової політики, від
діяльності агентів з пошуку ринків збуту, від якості продукції, від ціни
продукції, від витрат на організацію експортних операцій. Ефективність
імпортних операцій залежить від правильного вибору постачальників, від
якості сировини, від його ціни, від строків поставки [2, с.243].
Зовнішньоекономічна діяльність класифікується за різними ознаками,
проявляючись у визначених видах, а саме: через міжнародну торгівлю товарами
та послугами; отримання техніки через міжнародний лізинг; використання
інноваційних зарубіжних активів; запровадження контрактних форм;
отримання міжнародних інвестицій. Хоч одностайності у підходах до
визначення сутності окремих видів зовнішньоторговельних операцій на
сьогодні не існує, але до основних слід віднести експортно-імпортні операції,
операції зустрічної торгівлі, реекспортні та реімпорті операції (рис. 1.).

Зовнішньоторговельні операції

Експорт

Товарообмінні
(бартерні)

Імпорт

Операції у рамках
промислового
співробітництва

Зустрічна
торгівля

Реекспорт

Операції, які передбачають участь
продавцем в реалізації товарів,
передбачених продавцем

Реімпорт

Операції на
давальницькій
сировині

Рисунок 1 – Види зовнішньоторговельних операцій
Структура механізму управління ЗЕД підприємства включає цілі
управління, методи, інструменти, ресурси. Постановка цілей управління є
відправною точкою для проєктування механізму управління і визначає критерії
функціонування об’єкту, методи управління, використання ресурсів.
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Управлінська структура ЗТО за своєю основою та діяльністю повинна бути
в постійному русі, постійно еволюціонувати у кращі форми управління з метою
виживання та проведення ефективної роботи на ринках, що постійно
змінюються [3, с.168].
Ефективність управління ЗЕД на мікроекономічному рівні можна досягти
завдяки оптимальній структурі управлінського апарату фірми, що задіяний, чи
у його посадові обов’язки входить функціонал прийняття рішень по ЗТО.
Удосконалення організаційних процесів зовнішньоекономічних операцій
полягає в розробці стратегії, яка може знайти практичне втілення в діяльності
українських підприємств і фірм на міжнародній арені. Правильно підібрана
стратегія стає засобом завдяки якому підприємство може виживати,
адаптуючись завдяки правильно підібраній стратегії до зовнішнього
середовища, а структура корпорації - хребет, що її підтримує [4, с.43].
Головними елементами системи зовнішньоекономічної стратегії України
слід вважати: створення потужного експортного сектору, зміцнення і
забезпечення конвертованості національної валюти, лібералізацію імпорту,
здійснення закордонної підприємницької діяльності, формування розгалуженої
системи зовнішньоекономічного менеджменту (банки, біржа, страхові компанії,
консалтинг, аудит, лізинг і т.д.),гнучку податкову, цінову, депозитну, кредитну,
фінансову і валютну політику, що стимулює диверсифікацію експортноімпортних операцій, поступову інтеграцію економіки в європейські і світові
господарські
об’єднання
та
організації,
кадрове
забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності. Головне завдання полягає в тому, щоб
визначити етапи, напрямки, форми і способи реалізації зовнішньоекономічної
стратегії.
Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
зовнішніх ринках великого значення набуває організація в країні ефективної
системи сертифікації експортної продукції [5, с.73]. Також пропонуємо
маркетингову програму розвитку, яка дасть можливість закріпитися на ринку та
забезпечити результативну діяльність. Необхідно враховувати досвід, прийоми,
концепції зарубіжних маркетологів та здійснювати спроби адаптування їх до
українського ринку.
Запропоновані наступні заходи підтримки українських експортерів:
– розробка
і
реалізація
національної
програми
підвищення
конкурентоспроможності виробників у стратегічно важливих для України
секторах;
– збільшення закупівель за кордоном ліцензій на новітні технології (ноухау), машини, устаткування і прилади з метою створення нових
конкурентоспроможних національних виробництв;
– більш активне впровадження в Україні міжнародних стандартів, вимог і
процедур сертифікації, які забезпечать відповідність національної продукції та
послуг міжнародним стандартам, розробка і реалізація відповідної національної
програми;
– прискорена інформатизація економіки та зовнішніх економічних зв’язків
України.
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НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Міжнародні перевезення – переміщення вантажів або пасажирів за
допомогою будь-якого виду транспорту з пункту відправлення до пункту
призначення, які знаходяться на територіях різних країн або на території
іноземної країни.
Міжнародні перевезення вантажів забезпечуються морським, річковим,
залізничним, повітряним, автомобільним, трубопровідним транспортом.
Особливістю міжнародних перевезень є те, що при відправленні вантажу,
як правило, керуються законодавством країни відправлення, а при його видачі в
кінцевому пункті – законом країни призначення.
Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення міжнародних
перевезень, має певну специфіку [1]:
1. Регулювання міжнародних перевезень здійснюють міжнародні
організації і, відповідно їх найважливіші умови визначені в міжнародних
угодах – транспортних конвенціях. Угоди містять уніфіковані матеріальноправові норми, необхідні для врегулювання суперечок, що найчастіше
виникають при морських та автомобільних міжнародних перевезеннях.
2. Норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними (тобто
вони не допускають вибору, їм повинні обов’язково підкорятися).
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3. Специфіка регулювання міжнародних перевезень може виявитися у
відображення норм міжнародних договорів у національному законодавстві без
попередньої ратифікації, підписання або ж приєднання до них.
Види правового регулювання доцільно виділяти за такими ознаками [2]:
кількість сторін договору, предмет договору, напрям зовнішньоекономічної
операції.
За предметом договору, тобто залежно від виду транспорту, регулювання
відбувається за наступними напрямками:
Міжнародне регулювання морських та річкових перевезень. Основними
угодами є: Міжнародна конвенція з морського права – Брюссель, 1922 p.;
Брюссельська конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент
(Гаагські правила) (1924 р.); Міжнародна конвенція про обмеження
відповідальності власників морських суден (1957 р.); Міжнародна конвенція
про уніфікацію деяких перевезень морем багажу пасажирів (1967 р.); Конвенція
ООН про морське перевезення вантажів (1978 р.); Конвенція про режим
судноплавства на Дунаї; Конвенція про обмеження відповідальності власників
суден внутрішнього плавання (1973р); Конвенція про договір міжнародного
перевезення пасажирів та багажу внутрішніми водними шляхами (1976 р.)
тощо.
Міжнародне регулювання повітряних перевезень. Рекомендації щодо
затвердження єдиних правил авіаперевезень, рівня, побудови і правил
застосування тарифів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА)
1945 р.; Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно
міжнародних повітряних перевезень (із змінами) 1929 р. її доповнюють
Гвадалахарська Конвенція 1961 р. та гватемальський протокол 1971 р.;
Токійська конвенція 1963 р. про злочини і деякі інші дії на борту повітряного
судна; Монреальська конвенція 1971 р. про припинення незаконних дій,
спрямованих проти безпеки цивільної авіації; Гаазька конвенція 1971 р. про
припинення незаконного захоплення повітряних суден тощо.
Міжнародне регулювання у сфері залізничного транспорту. Основними
угодами є: Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТИФ) 1980 р.;
Угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС) 1950 р.; Угода про
міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950р.; Європейська угода про
міжнародні магістральні залізничні лінії, 31 травня 1985 р
Міжнародне регулювання автомобільних перевезень. Міжнародні
організації, що займаються питаннями організації автомобільних перевезень:
Комітет із внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської економічної комісії
(ЄЕК) ООН, Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ).
Основними угодами є: Конвенція про оподаткування дорожніх транспортних
засобів, що використовуються для міжнародних перевезень вантажів (1950 p.);
Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів
автомобільним транспортом (1956 р.); Конвенція про шляховий рух (1968),
Конвенція про дорожні знаки та сигнали (1968), Європейська угода про
міжнародне перевезення небезпечних вантажів (1957 p.); Конвенція про договір
міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (1973 p.);
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Європейська угода про міжнародні автомагістралі (1975 p.); Митна конвенція
про міжнародне перевезення вантажів з застосуванням книжки Міжнародного
дорожнього перевезення (МДП) (Конвенція TIR) (1975 р.), Конвенція про
міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу (1997) тощо [21].
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є одним з важливих
векторів ефективної господарської діяльності підприємства. Організація та
планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства – дуже складна,
відповідальна й кропітка робота. Вона вимагає від відповідних працівників
підприємства опрацювання таких питань:
- кон’юнктури зовнішнього ринку;
- аналіз можливостей потенційних покупців на зовнішньому ринку та
кваліфікації продавців та встановлення ділових контактів з ними;
- своєчасне та постійне проведення переговорів та підписання вигідних
для підприємства міжнародних угод та контрактів.
А це вимагає необхідних адекватних умов для роботи структури роботи
підприємства, використовуючи ефективне управління зовнішньоекономічною
діяльністю.
Основним завданням підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічну
діяльність, як правило, є: організація, планування, регулювання
зовнішньоторговельних угод, збільшення обсягу експорту і вдосконалення його
структури відповідно до стратегії діяльності підприємства, підвищення
конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку, вивчення
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кон’юнктури зовнішнього ринку і виявлення критеріїв і вимог, які висуваються
до конкурентоспроможності продукції.
Підприємство, що виходить на зовнішній ринок, стикається з жорсткою
конкурентною боротьбою. Щоб вижити в цій боротьбі й досягти успіху,
необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме на основі
маркетингової діяльності на підприємствах проводиться більшість комерційних
операцій на зовнішньому ринку [1, с. 583].
В умовах зростаючої конкуренції на зовнішньому ринку важливої ролі
набуває підвищення ефективності управління діяльністю підприємства як в
цілому, так і зовнішньоекономічною зокрема. Взагалі, ефективність організації
зовнішньоекономічної діяльності залежить від функціонування підприємства в
цілому.
Технологія організації і планування діяльності на зовнішньому ринку
постійно викликає зацікавленість у науковців, управлінців, економістівпрактиків і потребує детального вивчення та аналізу.
Цікавим є підхід до вирішення цих питань науковців О.М. Коваленко та
С.С. Шаповал, що передбачає розробку заходів, а саме:
- розкриття основної ідеї організації та планування зовнішньоекономічної
діяльності;
- характеристика специфіки продукції і задоволення нею потреб
зовнішнього ринку;
- оцінювання зовнішнього ринку і обґрунтування стратегії поведінки
підприємства на певних ринкових сегментах;
- визначення організаційної і виробничої структури підприємства;
- формування
фінансового
проєкту
з
оцінкою
ефективності
зовнішньоекономічної діяльності;
- аналіз
і
оцінка
ризиків
при
організації
і
плануванні
зовнішньоекономічної діяльності;
- обґрунтування відповідної стратегії управління ризиками, які виникають
на зовнішньому ринку.
Плануючи здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємство
повинно враховувати, що воно не застраховане від низки ризиків, які необхідно
всебічно аналізувати для ефективної господарської діяльності. В першу чергу –
це вплив фінансових ризиків.
Управління ризиком – це процес реагування на події та зміни ризиків у
процесі здійснення господарської діяльності підприємством в цілому і
зовнішньоекономічної зокрема. Якісний моніторинг ризиків забезпечує
управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до
настання ризикових подій [3, с. 182].
Особливе місце серед ризиків, яким піддається підприємство, здійснюючи
зовнішньоекономічну діяльність, посідають комерційні ризики, пов’язані з
ймовірністю неплатоспроможності покупця, нестійкістю валютних курсів та
інфляцією, зміною ціни товару після укладання міжнародного договоруконтракту.
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Найбільшою групою ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
підприємства є маркетингові ризики, пов’язані з реалізацією товару на ринках
збуту. До таких ризиків відносять інформаційні, інноваційні та кон’юнктурні
ризики. Головною проблемою управління ризиками в зовнішньоекономічній
діяльності підприємства є управління тими ризиками, настання яких не
залежить від зусиль підприємства [2, с. 515].
Весь процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
охоплює сім основних блоків:
- вибір довгострокових цілей (зростання збуту, зниження ризику і затрат
тощо);
- оцінка власних можливостей (фінансових, виробничих, ресурсних,
збутових тощо);
- вивчення ринку (характер конкуренції, ємність, динаміка, регулювання
ціни, реклама, оподаткування тощо);
- вибір альтернатив (визначення методів досягнення цілей, розробка
товарної збутової, цінової та інших субстратегій);
- розробка тактики (вибір засобів досягнення цілей на окремих етапах
зовнішньоекономічної діяльності підприємства);
- формування попиту і стимулювання збуту (система введення на
зовнішній ринок нових товарів);
- аналіз і контроль (оцінка отриманих результатів, аналіз відхилень від
цілей, коригування дій тощо).
При
плануванні
зовнішньоекономічної
діяльності
підприємства
обов’язково слід враховувати ряд факторів, пов’язаних зі специфікою
міжнародного бізнес-середовища.
При організації виходу на зовнішні ринки виникає принципово нова
ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується
число факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень. Це
призводить підвищення ступеню невизначеності в діяльності підприємства на
зовнішніх ринках; зростання вірогідності настання ризику, з’являються
додаткові ризики і діяльності підприємства; збільшенні необхідності в
інформаційному забезпеченні діяльності підприємств; підвищення рівня вимог
до координації різних напрямів діяльності підприємств [4, с. 73].
Отже, процеси організації та планування зовнішньоекономічної діяльності
підприємства являють собою незамкнуту систему, функціонування якої
пов’язане із систематичним аналізом зовнішнього середовища та гнучким
реагуванням на зміну зовнішніх умов функціонування підприємства. В
результаті аналізу визначаються та встановлюються причини і масштаби
відхилень, що забезпечує своєчасне реагування на виявлені зміни та здійснення
відповідних коригуючи заходів.
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ОПЕРАЦІЇ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ: СУТНІСТЬ ТА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
В наш час операції з переробки давальницької сировини в сфері
зовнішньоекономічної діяльності відіграють важливу роль, тому що
функціонування суспільства на сучасному етапі розвитку неможливе без
взаємного обміну сировиною, товарами, послугами, технологіями, інформацією
тощо. Повною мірою це стосується України, яка як незалежна, економічно
самостійна держава займає певне місце у світовій системі поділу праці. Також
вона має вагомий експортний потенціал у багатьох галузях економіки та
сприятливі фактори для розвитку таких зовнішньоекономічних операцій, як
толінгові операції.
Через кризову ситуацію в економічній сфері пострадянського простору, а
також внаслідок руйнування єдиної загальнодержавної системи суспільного
виробництва та поділу праці, операції з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічній діяльності набули широкого застосування. Однак, як
показує досвід, вплив давальницьких операцій на становище України не є
однозначним, що зумовлює необхідність їх регулювання, контролю та
вдосконалення.
Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених дозволило
дійти висновку, що проблемам управління митними операціями з
давальницькою сировиною та митного оформлення приділяється незначна
увага, що підтверджує актуальність даного питання. Слід відмітити таких
вчених, як О. Ганича, Т. Єдинак, О. Кіляр, Н. Козіцьку, В. Лемеш, Т. Тоцьку,
О. Гребельник, І. Бережнюк, В. Житній, М. Барна, А. Козиріна, Н. Стрельченко,
В. Матвеєв, О. Беляєва, Н. Білинска, А. Дубіна, А. Хусід, Г. Партин та ін.
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Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей організації та
шляхів вдосконалення господарської діяльності на давальницькій сировині.
У практиці ведення бізнесу товари, розміщені в митний режим переробки,
зазвичай називають давальницькою сировиною, а операції з її переробки –
толінгом. Для багатьох підприємств толінг є основним джерелом доходу та
способом виходу підприємства на зовнішні ринки. Водночас державні органи
влади наполягають на скороченні толінгових операцій, аргументуючи це їхнім
негативним впливом на реальний сектор економіки. Такий курс державної
політики може призвести до негативних наслідків для підприємств, які
здійснюють операції з давальницькою сировиною [3, с. 48].
На сучасному етапі економічного розвитку України толінгові операції
посідають особливе місце. Відмітною рисою таких операцій є те, що іноземний
замовник не несе великих витрат на придбання дорогого обладнання,
організацію виробничого процесу, оформлення технічної та митної
документації, а вітчизняний виконавець має можливість у достатньому обсязі
завантажити свої виробничі потужності без закупівлі дорогої сировини й
забезпечити додаткові робочі місця в регіоні.
Єдиною відмінністю між толінговими операціями і операціями з
давальницькою сировиною є те, що перші з них здійснюються між
контрагентами різних країн, тобто толінгові операції є предметом
зовнішньоекономічних договорів. Операції з давальницькою сировиною
можуть здійснюватися при укладанні контрактів між резидентами як однієї, так
і різних країн [2].
Операції з товарами, розміщеними у митний режим переробки, є доволі
актуальними сьогодні. Це зумовлено насамперед поширенням операцій з
давальницькою сировиною на міжнародному ринку та пошуком нових дієвих
форм для виживання вітчизняних підприємств [1].
Під операціями з переробки давальницької сировини розуміють порядок
організації виробництва з переробки давальницької сировини, способи
реалізації готової продукції, виготовленої з цієї сировини, умови й форми
розрахунку за послуги перероблення.
Збереження статусу іноземних товарів є визначальним в розвитку і
поширенні операцій з давальницькою сировиною. Зазвичай підприємствавиробники зосереджені в регіонах, де є дешевші фактори виробництва (країни,
що розвиваються), а замовник перебуває в державах з розвиненою ринковою
економікою. На продуктах перероблення зазначається країна замовника, що
підвищує привабливість товару для споживача. Крім цього, власник готової
продукції отримує додатковий дохід за рахунок зменшення собівартості
виробництва [3, с. 26].
Сторонами зовнішньоекономічного договору на переробку товарів на
митній території України є замовник, переробник, інші партнери. Замовник –
підприємство-нерезидент, яке на основі договору постачає суб’єкту
господарської діяльності України (виконавцю, переробнику) товари з метою їх
переробки та обробки, ремонту з подальшим вивезенням готових товарів у
режимі реекспорту. Є підприємства, які укладають три- або багатосторонні
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контракти: замовник, переробник, отримувач продукції, інші учасники процесу
перероблення. Такий договір матиме більш розширену форму, оскільки
міститиме відомості про всіх контрагентів, способи їх розрахунку (за послуги з
перероблення готової продукції, за готову продукцію інші), взаємні обов’язки
та права при виконання контракту на перероблення товарів тощо. Звичайно,
такий контракт є специфічним, але за своєю сутністю залишається договором
на переробку давальницької сировини (договором толінгу). Договір на
виготовлення продукції з давальницької сировини закріплює схему її
перероблення – це сукупність умов і завдань, які повинні виконати замовник і
виконавець у визначеному порядку протягом обумовленого терміну.
Варто зауважити, з кожним роком випускається все більше й більше
інноваційних програм, технологій, за допомогою яких можна отримати
конкурентні переваги над іншими підприємствами, також пришвидшити митне
оформлення давальницької сировини, товарів. Саме тому, необхідно слідкувати
за інноваційними технологіями і намагатись впроваджувати їх на підприємстві.
Вдосконалення операцій з переробки сировини на підприємстві та
використання інноваційних технологій в майбутньому допоможуть:
− оновити власне технологічне обладнання з врахуванням тенденцій, що
склалися в міжнародному бізнесі;
− поповнити обігові кошти для закупівлі власної сировинної бази;
− частково вивчити міжнародний ринок легкої промисловості, тенденції
моди та вподобання споживачів;
− покращити якість продукції;
− сформувати позитивний імідж підприємства у свідомості потенційного
споживача на внутрішньому ринку як безпосереднього виробника одягу
світових брендів та інші.
Таким чином, на сучасному етапі економічного розвитку України толінгові
операції посідають особливе місце. Відмітною рисою таких операцій є те, що
іноземний замовник не несе великих витрат на придбання дорогого обладнання,
організацію виробничого процесу, оформлення технічної та митної
документації, а вітчизняний виконавець має можливість у достатньому обсязі
завантажити свої виробничі потужності без закупівлі дорогої сировини й
забезпечити додаткові робочі місця в регіоні.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ
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ПІДПРИЄМСТВА
Стратегія збутової політики, яку формує сучасне виробничо-торгівельне
підприємство, у широкому розумінні – процес організації транспортування,
складування, підтримки запасів, доробки, просування до оптових і роздрібних
торговельних ланок, передпродажної підготовки, упакування і реалізації
товарів з метою задоволення потреб покупців і отримання на цій основі
прибутку, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках..
Збутова політика – це поведінкова філософія або загальні принципи
діяльності, яких фірма збирається дотримуватись у сфері побудови каналів
розподілу свого товару та переміщення товарів у часі та просторі.
Для досягнення успіху в бізнесі не існує готових рецептів, тим цікавіше
розглядати приклади успішної ринкової діяльності. На сучасному українському
ринку присутні тисячі підприємств, виробників і постачальників роздрібних
товарів, що займаються проблематикою і обґрунтуванням стратегії збутової
політики і відповідно визначають актуальності проведених досліджень.
Під збутовою політикою підприємства, та стратегії збутової діяльності в
найбільш широкому сенсі, слід розуміти вибрані її керівництвом сукупність
збутових стратегій маркетингу (стратегії охоплення ринку, позиціонування
товару і т.д.) і комплекс заходів (рішень і дій) щодо формування асортименту
продукції та ціноутворення, з формування попиту і стимулювання збуту
(реклама, обслуговування покупців, комерційне кредитування, знижки),
укладання договорів продажу (поставки) товарів, транспортуванні, з інкасації
дебіторської заборгованості, організаційним, матеріально-технічним та іншим
аспектам збуту [1].
Збутову політику підприємства, який спеціалізується на продажі великого
асортименту товарів першої необхідності доцільно орієнтувати на:
1) отримання підприємницького прибутку в поточному періоді, а також
забезпечення гарантій її отримання в майбутньому;
2) максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів;
3) довготривалу ринкову стійкість організації, конкурентоспроможність її
продукції;
4) створення позитивного іміджу організації на ринку і визнання її з боку
громадськості.
Збутова політика, та система обґрунтування стратегії збутової політики
підприємства ЗЕД сформульована на основі цілей і завдань збуту, повинна
відповідати бізнес-концепції організації і прийнятого курсу дій (орієнтирів).
На основі планування збуту підприємство формує збутову політику, яка
передбачає: розробку стратегії збуту та організацію каналів збуту; вибір
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системи та методів збуту і відповідних типів каналів; формування мережі
посередницьких та оптових точок; визначення маршрутів товароруху й
організацію транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт; створення
системи стимулювання збуту, включаючи застосування засобів комунікації;
забезпечення поточного контролю за виконанням плану збуту та показниками
результативності [2].
Збутова політика будується на основі впорядкованого аналізу потреб і
запитів, сприйнять і переваг, властивих споживачам продукції організації.
Потреби і запити покупців постійно міняються.
Ефективна збутова політика тим самим повинна бути спрямована на
постійне оновлення асортименту і підвищення різноманітності пропонованих
покупцям товарів (гарантійні строки обслуговування, консультації з
експлуатації матеріалів і т.д.).
У рамках цих уявлень організація повинна перебудовувати свою діяльність
швидше і ефективніше, ніж конкуренти, враховуючи інтереси, пов’язані зі
збереженням і підвищенням добробуту, як самої організації, так і споживачів,
суспільства. Збутова політика організації повинна служити базою для розробки
її постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової
політики.
Підприємства мають альтернативи в організації розподілу свого продукту.
В її основі лежать принципова орієнтація задоволення різноманітних запитів
кінцевого споживача (або на побудову такої системи розподілу, яка була б
ефективна, як для самого підприємства, так і для посередників) і спосіб її
існування, що розглядається як сукупність дій по максимальному наближенню
товару до цільової групи споживачів (або навпаки, залучення споживачів до
товару фірми). Вибір орієнтації і способу задоволення запитів споживачів
становить суть фірмової "політики" підприємства в області збуту
оздоблювальних матеріалів.
Збутову політику підприємства слід розглядати, як цілеспрямовану
діяльність, принципи і методи, якої покликані організувати рух потоку товарів
до кінцевого споживача.
Основним завданням збутової політики є створення умов для перетворення
потреб потенційного покупця в реальний попит на конкретний товар. До числа
таких умов відносяться елементи збутової політики, капітали розподілу (збуту,
товароруху) разом з функціями, якими вони наділені.
Основні елементи стратегії збутової політики підприємства [3]:
1) транспортування продукції – її фізичне переміщення від виробника до
споживача;
2) доопрацювання продукції – підбір, сортування, складання готового
виробу і інше, що підвищує ступінь доступності та готовності продукції до
споживання;
3) зберігання продукції – організація створення і підтримки запасів;
4) контакти зі споживачами – дії по фізичної передачі товару, оформлення
замовлень, організації платіжно-розрахункових операцій, юридичного
оформлення передачі прав власності на товар,
236

5) інформування споживача про товар і фірму, збору інформації про
ринок.
Система збуту продукції – ключова ланка логістики збуту і свого роду
фінішний комплекс у всій діяльності фірми по створенню, виробництву й
доведенню товару до споживача. Власне, саме тут споживач або визнає, або не
визнає всі зусилля підприємства корисними і потрібними для себе і, відповідно,
купує або не купує її продукцію й послуги.
Таким чином, ринкові умови управління вимагають застосування
широкого комплексу комунікацій, які допомагають не тільки стимулювати
збут, а й створити сприятливий імідж підприємства, встановити контакти,
сформувати лояльність серед споживачів. Серед елементів просування
продукції промислових підприємств важливе місце займає виставкова
діяльність, яка з розвитком торговельно-промислових зв’язків, дозволяє
відкрити нові ринки збуту, налагодити потрібні зв’язки у діловому світі,
збільшити
кількість
покупців,
сформувати
та
визначити
конкурентоспроможність як продукту, так і підприємства в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки
до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого
типу. Одним із важливих пріоритетів розвитку зовнішньоекономічної
діяльності країни є нарощування обсягів експорту та підвищення її експортного
потенціалу, однак досі дана дефініція та її основні складові елементи не
конкретизовані.
Експортна товарна політика є одним з основних стратегічних рішень,
навколо якого формуються інші рішення, пов’язані з умовами придбання
експортного товару і методами його просування від виробника до кінцевого
покупця [1]. Комплексна експортна товарна політика обов’язково включає
елементи планування і разом з тим значно розширює можливості використання
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стратегічного і тактичного підходів до управління товарним асортиментом,
інноваційних рішень, активної маркетингової діяльності щодо товарів на
зовнішньому ринку. У зв’язку з цим актуалізується проблема пошуку
оптимальних схем і моделей експортної товарної політики підприємства –
суб’єкта ЗЕД, вибору інструментів та механізмів їх адаптації до умов обраного
ринку.
Експортна товарна політика фірми – комплексне поняття, що включає в
себе асортиментну політику, створення нових товарів і освоєння їх
виробництва, виключення з експортної програми товарів, які втратили попит,
модифікацію та модернізацію товарів, питання товарного знаку, упаковки та
найменування товару, завдяки чому забезпечується стабільна, ефективна
діяльність на зовнішньому ринку, що дозволяє досягати намічених поточних і
довгострокових цілей.
Експортна діяльність, як один з видів зовнішньоекономічної діяльності, є
беззаперечним фактором успіху у розвитку виробничо-торгівельних
підприємств. Тому необхідно приділяти досить багато уваги розробці
експортної політики підприємства. Здійснення експортних операцій стає
вагомою передумовою для розширення ринків збуту, збільшення обсягів
виробництва та підвищення якості продукції, що дозволяє також створити
сприятливе підґрунтя для зміцнення конкурентних позицій підприємства на
внутрішньому ринку. На сучасному етапі розвитку України, компанії
намагаються приділяти більше уваги розробці експортної політки, але
нестабільне становище країни встановлює деякі перешкоди.
Кризове становище в економіці України має ряд причин: насамперед це
низький рівень виробництва конкурентоспроможної на зарубіжному ринку
продукції, що, в свою чергу, зумовлює коливання на валютному ринку та
негативне зовнішньоторговельне сальдо; іншим, не менш важливим фактором
занепаду української економіки є нестабільне військово-політичне становище.
Основним у зовнішньоекономічних зв’язках країни слід вважати
цілеспрямованість на підвищення рівня експорту. Ключова міра впливу
експорту у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності держави у
міжнародному поділі праці і світовому господарстві визначаються через
постачання конкурентоспроможної продукції та послуг; отримання країною
іноземної валюти, необхідної для удосконалення та поступового чи повного
оновлення економіки, за допомогою сучасних технологічних, технічних та
управлінських винаходів, розробок та ідей, оплати вартості необхідних для
країни імпортованих товарів. Таким чином, правильне співвідношення
експорту та імпорту допоможе досягнути позитивного сальдо платіжного
балансу країни.
Експортна політика вітчизняних підприємств повинна носити
довгостроковий, далекоглядний характер. Саме це вимагає постановки чітких
цілей і формування стратегічних напрямів її розвитку. Головні з них можна
сформулювати наступним чином:
1. Розробляти та реалізовувати зовнішньоекономічну стратегію, яка в
більшій мірі орієнтується на експорт, яка б передбачала: здійснення
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продуктових, технологічних, організаційно-управлінських та інфраструктурних
інновацій, підвищення стабільності та завершеності технологічних циклів при
створенні конкурентоздатної експортно-орієнтованої продукції, покращення
якості продукції, яка експортується, збільшення глибини її переробки,
оптимізацію цінових умов, гнучке використання сукупного потенціалу
підприємства залежно від кон’юнктури зовнішніх ринків, залучення зовнішніх і
внутрішніх інвестицій, розвиток інвестиційного співробітництва, шляхи
подолання основних експортних перешкод і бар’єрів; системне акумулювання
даних про наявний експортний потенціал підприємства шляхом автоматизації
інформаційно-аналітичної діяльності на основі застосування новітніх
інформаційних технологій з виходом у глобальну комп’ютерну мережу
Інтернет; кадрове забезпечення і навчання персоналу підприємства, що
працюють з експортною продукцією тощо .
2. Зменшити вплив негативних чинників зовнішнього середовища шляхом
обмеження впливу та кількості чинників зовнішнього середовища, сегментації
ринку та визначення тих позицій, де дія цих чинників є найслабшою.
3. Цілеспрямовано керувати функціонуванням системи управління для
досягнення стратегічних цілей та завдань експортної діяльності, розвитку
внутрішнього механізму її саморегуляції та забезпечувати синхронізацію
управлінського впливу з динамікою дії негативних та позитивних чинників,
тобто гнучкості експортної діяльності підприємства як процесу.
4. Використовувати стратегічне бачення щодо процесів управління
керівним складом. Перелічені узагальнені стратегічні напрями розвитку
експортної – орієнтованої політики підприємств повинні мати системний
характер
застосуватись
у
контексті
довгострокової
стратегії
зовнішньоекономічної діяльності [2].
Негативні фактори, що стримують розвиток експортно орієнтованої
політики діяльності підприємств, на жаль, притаманні сьогодні сучасному
механізму зовнішньоекономічного регулювання в Україні. Серед них доцільно
назвати нераціональну експортну політику держави, конфіскаційну податкову
систему, жорстко лімітовану грошово-кредитну політику, що залишає
підприємства без обігового капіталу та інвестиційних ресурсів для розвитку
виробництва, не виважену зовнішньоторговельну політику.
Для раціональної розробки експортної політики на підприємстві необхідно
враховувати загальну вітчизняну зовнішньоекономічну діяльність. Національна
торговельна політика може бути як дієвим важелем підвищення
конкурентоспроможності експорту, так і системним бар’єром для ефективної
експортної діяльності. З огляду на це, принципами розробки національної
торговельної політики є [3]:
- сприяння національним економічним інтересам (загальнодержавними і
бізнесовими) та тенденціям розвитку міжнародної торгівлі;
- врахування соціально-економічних особливостей розвитку національної
економіки; інноваційна та науково-технологічна спрямованість. При цьому
важливо уникати зовнішніх впливів ідеологічного характеру, нейтралізуючи
внутрішні механізми «іноземної за ангажованості .
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Окрім торговельної політики, експорт опосередковано чи навіть
безпосередньо регулюється іншими політиками, у першу чергу: конкурентною,
інвестиційною та інноваційною. Так, розвиток конкурентного середовища,
державне регулювання іноземного інвестування в експортно-орієнтовані
сектори промисловості, експортні вимоги до підприємств з іноземними
інвестиціями чи розробка інноваційних програм мають прямий вплив на
конкурентоспроможність експорту, а необґрунтована політика валютного курсу
здатна нанівець звести його мотивацію [3].
Розробка національної експортної стратегії мала б здійснюватися з
врахуванням внутрішніх та зовнішніх економічних та політико-правових
чинників, врахувавши вплив цих чинників на етапах формування стратегії та
прогнозуючи їх вплив у майбутньому.
Отже, експортна політика є важливим компонентом ЗЕД підприємства.
Для ефективного його використання потрібно постійно аналізувати та
вдосконалювати стратегію, методи та цілі, які притаманні даному
підприємству.
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ІМПОРТНІ КОМЕРЦІЙНІ УГОДИ: ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ
Перебудова економіки України на ринкових засадах супроводжується
дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи
світогосподарських зв’язків. Інтегрування економіки України у світове
господарство, її участь у різних видах міжнародного підприємництва підвищує
роль та значення організації міжнародних комерційних операцій: підготовка,
укладання та виконання міжнародних комерційних угод, розробка умов
контрактів купівлі-продажу при прямому та непрямому методах зовнішньої
торгівлі; обмін науково-технічними знаннями, технічними послугами;
промислове співробітництво; вибір форм міжнародних розрахунків тощо.
Широкий вихід українських підприємств на зовнішні ринки може бути
ефективним лише в тому випадку, якщо спеціалісти у сфері міжнародного
підприємництва оволодіють практикою організації міжнародних комерційних
операцій.
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Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності
підприємств,
управління
експортно-імпортними
операціями
завжди
знаходилися у центрі уваги вчених-економістів. Визначенню ефективності
зовнішньоекономічної діяльності приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні
вчені, як А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, О.І. Кириченко,
Г.О. Філатова, І.О. Муравйова, Л.Є. Стровський, В.В Бокова, О.В. Буреніна,
С.М. Попова, Ю.О. Огородніков та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів імпортних
комерційних угод: імпорт та експорт.
Комерційна угода – це згода між двома або кількома сторонами на
поставку товарів, робіт або послуг відповідно до умов, встановлених угодою.
Якщо в угоді беруть участь представники різних країн (фірми, які не
зареєстровані на території країни продавця або покупця), то вона є
міжнародною.
Для визначення міжнародного характеру договору купівлі-продажу товарів
за Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р.
національна приналежність сторін значення не має. За застосованим та
загальновизнаним підходом, вирішальним є факт перебування комерційних
підприємств контрагентів у різних державах [1, с. 147].
Міжнародна торгівля має ряд специфічних рис, які відрізняють її від
внутрішніх торгових операцій. В ході розрахунків використовуються різні
валюти; більш відчутним є державне регулювання операцій: наявні відмінності
у здатності до переміщення чинників виробництва між країнами і всередині
країни; сучасна світова торгівля має багаторівневу структуру; необхідно
вираховувати глобальний характер конкурентної боротьби і множинність цін;
мають місце два взаємопов’язаних види торгових операцій: експорт та імпорт.
Міжнародна комерційна угода виконує функції:-юридично закріплює
відносини між партнерами, надаючи їм характер обов’язків, виконання яких
захищено законом;-визначає порядок, способи і послідовність здійснення дій
партнерами;-передбачає способи забезпечення обов’язків.
Сторонами (контрагентами) міжнародних торговельних угод виступають
фірми, союзи (об’єднання) підприємців, державні органи й організації,
міжнародні економічні організації системи ООН.
Під фірмою розуміється підприємство, що переслідує комерційні цілі в
процесі здійснення господарської діяльності. Фірмами здійснюється переважна
частина міжнародних торговельних угод. Фірми, що діють на світовому ринку,
розрізняються за видами господарської діяльності, чинними операціям, за
правовим положенням, за характером власності, за приналежністю капіталу і
контролю [2, с. 56].
Міжнародна комерційна операція – це дії, які спрямовані на організацію,
проведення та регулювання процесу обміну товарами, послугами, продукцією
інтелектуальної праці між двома або кількома контрагентами різних країн.
Основними міжнародними комерційними операціями є: експортноімпортні операції, під якими розуміється комерційна діяльність, пов’язана з
купівлею-продажем товарів, які мають матеріально-речову форму.
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Експортні операції – це діяльність, яка пов’язана з продажем і вивезенням
за кордон товарів для передачі їх у власність іноземного контрагента.
Здійснення експортних операцій передбачає:
- подання митному органу документів, які засвідчують підстави та умови
вивезення товарів за межі митної території країни;
- сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів;
- дотримання експортером вимог, передбачених законом.
Імпортні операції – це діяльність, яка пов’язана із закупівлею і ввезенням
іноземних товарів для наступної реалізації їх на внутрішньому ринку країни.
Здійснення імпортних операцій передбачає:
- подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови
ввезення товарів на митну територію країни;
- сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на
митну територію країни відповідно до її законів;
- дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів нетарифного
регулювання та інших обмежень [3, с. 47].
При здійсненні реімпортних операцій товари з країни їх походження та
вивезені за межі її митної території, згідно з митним режимом експорту, не
пізніше ніж у встановлений строк ввозяться на митну територію цієї країни для
вільного обігу.
Таким чином, міжнародні комерційні угоди експорту або ж імпорту
товарів відрізняються значно більш високим ступенем складності в порівнянні
з угодами внутрідержавних господарських зв’язків, коли у договірні відносини
вступають фізичні і юридичні особи однієї і тієї ж країни, їх виконання вимагає
цілого комплексу додаткових заходів (наприклад, отримання експортної або
імпортної ліцензії), додаткових витрат (наприклад, оплати митних зборів та ін.).
Зовнішньоторговельні угоди породжують складніші проблеми страхування
і транспортування товару. Звідси і необхідність закріплювати в контрактах
цілий ряд таких положень або умов, які відсутні в договорах між
постачальниками і покупцями однієї і тієї ж держави. При укладанні
зовнішньоторговельних договорів купівлі-продажу слід більш детально
регулювати питання комерційних розрахунків, приймання товарів по кількості і
якості, проблему відповідальності сторін за продаж, виконання договору і ін.
Інакше можуть виникнути непереборні труднощі при стягнені платежів,
штрафів, неустойок. Суперечні питання по зовнішньоторговельних операціях і
майнові санкції завжди складніше вирішити, ніж суперечки по
внутрішньогосподарчих зв’язках між підприємствами однієї країни.
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сьогодні помітними є недоліки застосування у зовнішньоторговельній
політиці України міжнародно визнаних норм і правил реалізації національних
економічних інтересів, які мають прояві у веденні переговорів. Це обумовлює
визначення та запровадження механізмів, що забезпечать більш ефективну
реалізацію зовнішньоторговельних переговорів між підприємствами з огляду на
особливості розвитку вітчизняної економіки.
Слід зауважити, що недостатня досвідченість українських бізнесменів
призводить до того, що під час переговорів вони часто не готові до
несподіванок. Німці більше часу приділяють плануванню своїх зустрічей,
майже в кожного є приблизний план переговорів, що передбачає можливі
відхилення та можливі наслідки і результати. Інтереси турецьких бізнесменів
навіть після їхнього пояснення залишаються незрозумілими, і, як наслідок,
виникають суперечності. Вони не досить гнучкі, але це не означає, що турецька
сторона не бажає зрозуміти іншу точку зору. Американці часто надзвичайно
тверді в своїх позиціях, не беруть до уваги інтереси представників іншої
держави, піклуючись лише про власні.
Особливості ділового спілкування розглядаються багатьма вченими та
дослідниками в своїх роботах, але вони ще не достатньо повно досліджені
стосовно взаємодії персоналу підприємства з іноземними партнерами.
Узагальнення літературних джерел з даної тематики дозволило уточнити
характерні риси бізнес-взаємодії з іноземними партнерами та запропонувати
модель особливостей ділового спілкування у зовнішньоекономічній діяльності
[1] (рис.1).
Зупинимося на деяких специфіках та особливостях ділового спілкування з
іноземними партнерами. Особливість будь-якого спілкування з діловими
партнерами з іншої країни починається, насамперед, з існування між ними
мовного бар’єра. Такий бар’єр може бути великою проблемою для ефективного
спілкування та вирішення бізнес-питань [1]. У наші часи вільне володіння
англійською мовою, письмовою та усною, розмовною та діловою є необхідним
чинником успіху підприємства в цілому [3].
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Рисунок 1 – Модель особливостей ділового спілкування у
зовнішньоекономічній діяльності підприємства
Регламентованість являє собою підлеглість встановленим правилам і
обмеженням. У зовнішньоекономічної діяльності ці правила визначаються
національними та культурними традиціями, суспільними нормами поведінки та
професійними етичними принципами [1]. Ділова етика – це, перш за все, етика
ведення переговорів з партнерами, етика ведення документації та використання
етичних прийомів конкуренції, яка, крім того, є одним з головних знарядь
формування репутації компанії на міжнародному ринку. Ділову етику прийнято
вважати єдиною для бізнесменів різних країн [3].
Діловий етикет – це певні норми, що регламентують стиль роботи, манеру
спілкування персоналу підприємства з партнерами та між собою, зовнішній
вигляд, послідовність і манеру ведення переговорів. Ефективне спілкування
неможливе без знань норм етикету [2]. Труднощі в діловому спілкуванні часто
обумовлюються відмінностями національних культур. Національні особливості
та культурні відмінності партнерів впливають на ділові відносини не тільки при
конфлікті сторін. Різниця менталітетів деколи не дозволяє не тільки грамотно і
ефективно провести переговори, але навіть і приступити до них. Традиції і
звичаї ділового спілкування та ті цінності, що властиві партнерам,
відбиваються на діловому спілкуванні та процесі його проведення, так само як і
на результаті [3].
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Отже, успішна ділова взаємодія багато в чому визначається вибраною
стратегією і тактикою спілкування, тобто умінням правильно сформулювати
цілі розмови, визначити інтереси, збудувати обґрунтування власної позиції та
справити гарне враження на партнера. У діловому спілкуванні великого
значення набуває знання і облік найбільш типових рис поведінки, властивостей
характеру та моральних якостей, тобто знання психології співбесідника і як
людини, і як ділового партнера.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Для суб’єкта господарювання інформація є основою для аналізу
ефективності власної діяльності, оцінки стану зовнішнього середовища та його
впливу на діяльність підприємства, основою для вивчення зовнішніх ринків та
їх агентів, а також базисом для оцінювання рівня власної економічної безпеки,
зокрема економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності. Однак, для
будь-якого суб’єкта господарювання не вся інформація може бути корисною.
Зокрема, на рівень економічної безпеки ЗЕД підприємства можуть мати
негативний вплив такі чинники, пов’язані з використанням інформації, як
недостовірна інформація, дезінформація, несанкціонований доступ до
інформації чи її викрадення, викривлення чи спотворення інформації, брак чи
навіть її надлишок. Також велике значення мають джерела надходження
інформації, їх надійність та репутація.
На даний час серед інформаційних систем, які використовуються для
вирішення різноманітних бізнес-задач, основні позиції займають інформаційні
системи в менеджменті та експертні системи. Оскільки технології розвиваються
досить стрімко, в останній час відбувається швидке їх впровадження в систему
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, адже це дозволяє
значно зекономити час, забезпечує різні форми контролю та управління і має
певні економічні переваги.
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Досить актуальною є проблема виявлення перспективних напрямків
розвитку інформаційних систем в управлінні зовнішньоекономічною
діяльністю підприємства, оскільки нерідко менеджерам у даній сфері
доводиться приймати управлінські рішення в умовах різного ступеня
невизначеності. В такому випадку, використання досягнень інформаційних
технологій дає змогу змоделювати результати прийнятих менеджером
управлінських рішень та вибрати найбільш оптимальне. У цьому полягає одна з
головних переваг інформаційних технологій над методом спроб і помилок якщо
річ йде про управління лише на основі досвіду.
Перспективними напрямками в розвитку інформаційних систем та
технологій,
які
допомагають
працівникам
у
сфері
управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ефективно виконувати їхню
повинні створюватися на основі інтерактивної (діалогової) технології
спілкування і вимагати скрупульозних досліджень при впровадженні. Вони
повинні передбачати можливість адаптації до конкретних вимог користувача та
подальшого нарощування за рахунок введення додаткових роботу, є
підвищення їх функціональних можливостей. Новітні інформаційні системи
функцій. І звісно повинні бути придатними для тривалого використання [1].
Зважаючи на те, що використання інформаційних технологій, які стрімко
розвиваються та оновлюються, підвищує ефективність діяльності менеджера у
сфері ЗЕД, необхідно розробити якісно новий підхід до системної організації та
здійснення підготовки фахівців з управління. До інформаційних систем нового
покоління належать системи підтримки прийняття рішень та інформаційні
системи, побудовані на штучному інтелекті [1]. Це інтерактивні комп’ютерні
системи, які призначені для підтримки різних видів діяльності при прийнятті
рішень. Дана система має безліч переваг і застосовується в усіх сферах
управлінської діяльності підприємства, в тому числі і в його
зовнішньоекономічній діяльності. Такі системи надають менеджеру допомогу у
процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у всьому діапазоні
контекстів задач. Вони підтримують і посилюють міркування та оцінку
менеджера.
Загалом, у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності за умов
посилення жорсткості конкурентної боротьби на світових ринках роль
інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств
значно зростає. А отже зростає значення розвитку інформаційних систем, їх
вдосконалення та впровадження в діяльність менеджерів у сфері ЗЕД , що є
невід’ємною складовою успішності підприємства. Кожне підприємство на етапі
активного розвитку та стабільної ділової активності починає розширювати
горизонт господарських зв’язків і ставить собі за мету вихід на зовнішній
ринок. На теперішній час підприємства та організації все більше усвідомлюють
необхідність застосування стратегічного управління зовнішньоекономічною
діяльністю та розробки комплексної ринкової стратегії. А в період
нестабільності економічної і фінансової ситуації на підприємстві застосування
стратегічного управління має особливо важливе значення та є необхідною
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складовою для виходу підприємства на зовнішній ринок та його успішного
функціонування.
Сьогодні інформація – це не просто відомості про навколишнє середовище.
Для сучасного суб’єкта господарювання це потужний ресурс, який потребує
раціонального управління, оскільки чинить прямий вплив на його
функціонування. В такому випадку за цілеспрямований процес управління
інформаційними
ресурсами
відповідає
інформаційне
забезпечення.
Інформаційні ресурси необхідно розглядати як масиви інформації або
сукупність документів в інформаційних системах (базах даних, банках даних
тощо), що мають форму, придатну для збору, накопичення, зберігання та
опрацювання. Інформаційне забезпечення передбачає ―забезпеченість
підприємства якісною інформацією та захист його інформаційного
середовища‖[2]. Сьогодні під захистом інформаційного середовища мається на
увазі захист конфіденційної інформації чи інформації, яка є комерційною
таємницею, розголошення якої може нанести збитки підприємству, захист
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення від збоїв у роботі,
захищеність інформаційної інфраструктури підприємства тощо.
В нашому дослідженні інформаційне забезпечення управління ЗЕД
розглядається як сукупність методів, принципів, спеціальних технічних засобів
та механізмів організації роботи з інформаційними потоками на підприємстві з
метою реалізації стратегії забезпечення ЗЕД підприємства. Інформаційне
забезпечення управління ЗЕД підприємства як система не може мати статичний
характер хоча б з огляду на швидкозмінні параметри ринкового середовища.
Інформаційне середовище, яке лежить в основі діяльності будь-якого суб’єкта,
повинно відповідати сучасним тенденціям розвитку інформаційних технологій
та їх впроваджень в господарську діяльність. Тому існує необхідність розвитку
динамічного інформаційного середовища, що сприятиме узгодженій взаємодії
всіх структурних підрозділів підприємства в реалізації стратегії забезпечення
економічної безпеки.
Враховуючи середовище функціонування підприємства (зовнішні ринки), а
також тенденції розвитку інформаційних технологій, зростання швидкості та
обсягів розповсюдження інформації на міжнародному рівні, на інформаційне
забезпечення управління ЗЕД вітчизняних підприємств покладено виконання
наступних функцій [3]. здійснення постійного моніторингу інформаційних
потоків, що надходять із зовнішнього середовища; збір та систематизація
інформації, що поширюється у внутрішньому середовищі організації;
формування інформаційної бази підприємства (баз даних, банків даних тощо);
аналіз вхідної інформації та приведення її до форми, доступної для подальшого
опрацювання; забезпечення користувачів достовірною, якісною та оперативною
інформацією; забезпечення доступу до необхідної інформації на всіх рівнях
виробництва та користувачів всіх рівнів управління (стратегічного, тактичного,
оперативного); обробка даних спеціальними технічними засобами, їх
накопичення та подальше зберігання для багаторазового використання;
забезпечення взаємодії всіх структурних підрозділів підприємства шляхом
ефективного розподілу інформаційних потоків між ними; забезпечення
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взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем шляхом реалізації обміну
необхідною інформацією.
Таким чином, величезна кількість інформації у внутрішньому та
зовнішньому середовищі функціонування підприємства, хаотичність її
надходжень може негативно вплинути на діяльність суб’єкта. Систематизація
інформаційних потоків, їх оптимальне перетворення у раціональні управлінські
рішення можливі за ефективного інформаційного забезпечення управління ЗЕД
підприємства. Головним завданням останнього є приведення інформаційних
масивів до форми, доступної для їх збору, накопичення, зберігання та
опрацювання з метою забезпечення реалізації стратегії ЗЕД підприємства.
Список використаних джерел:
1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах :
навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2018. 400 с.
2. Жарінова А.Г. Інформаційне забезпечення механізму управління
інтелектуальною власністю. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 10(136).
С. 46–51.
3. Гавловська Н.І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності
промислових підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення :
монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2016. 480 с.

Марина Шуляк, 4 курс, група МЗД-41д
Науковий керівник: Максим Горшков, ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск
продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить
не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних
технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції,
маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного
впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від
кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом.
Управління персоналом набуває дедалі більшого значення як чинник
підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в
реалізації його стратегії розвитку.
Питанням управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства
зокрема персоналом присвячено низку публікацій вітчизняних та зарубіжних
науковців, серед яких І. В. Терон, М. Юдін, Н.А. Янковський, О.С. Шнипко,
Н.Й. Радіонова, І.В. Нижник, Г.Я. Глинська, О.В. Болдуєва, П. Друкер,
Д. Деніелз, Л. Радеба, П. Бимич, А. Моррісон, Дж. М. Даннінг, Р. Харрод,
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С. Хаймер, І. Коломієць, В. Колонтай, О. Кириченко, А. Кредісов, В. Сіденко,
Г. Дроздова.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів управління
персоналом підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час
складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних
установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що
стоять перед підприємством.
Управління персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на
досягнення найбільш ефективного використання працівників для досягнення
цілей підприємства та особистісних цілей. Перші, традиційно, пов’язуються з
забезпеченням ефективності підприємства. Причому ефективність іноді
розуміється у вузькому значенні як отримання максимального прибутку. Однак
дедалі частіше ефективність розглядається не тільки в економічному плані як
економічність, якість, продуктивність, нововведення, прибуток, а і в більш
широкому контексті й пов’язується з такими поняттями особистісного,
психологічного плану, як задоволеність співробітників своєю працею, участю у
трудовому колективі підприємства, високий рівень самооцінки колективу,
мотивація персоналу до ефективної праці.
Проблема управління персоналом на вітчизняних підприємствах –
суб’єктах ЗЕД стає у наш час надто актуальною через те, що у світовій теорії та
практиці персонал вважається найціннішим капіталом, а його роль в отриманні
прибутку – найвагомішою. Але не на всіх українських підприємствах –
суб’єктах ЗЕД персонал розглядається як основний чинник підвищення
ефективності їх діяльності. Навпаки, відзначається погіршення стану
управління персоналом на вітчизняних підприємствах – суб’єктах ЗЕД, про що
свідчить значний рівень плинності кадрів, незадоволеність працівників
політикою керівництва відносно оплати праці, соціальних аспектів управління
тощо. Для вирішення проблем, які виникають в управлінні персоналом,
необхідно в першу чергу об’єктивно визначати потребу в персоналі, що є
початковим елементом у формуванні ефективної кадрової політики на
підприємстві – суб’єкті ЗЕД [1, c. 48].
Основу концепції управління персоналом підприємства – суб’єкта ЗЕД
складають розробка принципів, напрямків та методів управління, урахування
роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування підприємства,
впровадження нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації
персоналу, визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної політики
й оплати праці, розробка і застосування на підприємстві економічних стимулів
і соціальних гарантій щодо соціального партнерства. Така кадрова політика
підприємства повинна забезпечувати розробку стратегії управління
персоналом, раціональний підбір та наймання персоналу, аналіз, планування,
прогнозування кадрового потенціалу та ринку праці, кадрових змін в
організації, персональну оцінку рівня знань, умінь, майстерності та
особистісної відповідальності; оцінку виконуваної роботи та її результатів,
організацію реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми організаціями, що
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забезпечують підприємство кадрами. Великого значення набуває в цей час
правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом,
створення умов праці.
Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками:
здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна
для досягнення його стратегії, і можливістю застосовувати ефективні
управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва
завдання однаково важливі й складні, особливо в умовах ринкової
трансформації економіки.
Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення
управління персоналом підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних
операцій є:
розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми
контролю;
спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри
на підприємстві;
розвиток механізмів планування кар’єри для ключових працівників;
комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у
взаємозв’язку зі стратегічними установками підприємства;
створення корпоративної культури інноваційного типу [3, с. 55].
Таким чином, управління персоналом – це науковий напрямок, сукупність
концепцій і теорій, предметом якого є методи, засоби, чинники впливу на
ефективне використання потенціалу персоналу у відтворювальному процесі
підприємстві – суб’єкті ЗЕД. Основна мета управління персоналом – поєднання
у рамках кадрової політики підприємстві – суб’єкті ЗЕД ефективного
планування потреби у персоналі, науково обґрунтованої та застосовної
практично оцінки персоналу, планування кар’єрного зростання, ефективного
навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для
розвитку здібностей робітників, результативного контролю та оптимального
вирішення завдань, які визначаються вимогами ринку і суспільними
інститутами.
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