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ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Формування управлінського обліку як основи 

інформаційної підтримки управлінських рішень зумовило 

виникненню нової економічної категорії на початку 70-х років – 

менеджменту інформаційних систем. У сучасних умовах 

менеджмент інформаційних систем розглядається як процес 

досягнення мети управління через своєчасне забезпечення 

необхідною інформацією. Тому повноцінне удосконалення 

організації і методики управлінського обліку вимагає 

удосконалення системи автоматизації формування облікових 

потоків. 
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Використання комп’ютерної технології формування та 

оброблення інформаційних потоків є одним із основних напрямів 

розв’язання проблем, які виникають з впровадженням 

управлінського обліку: 

- формування великого масиву облікової та іншої 

інформації,  

- оперативність одержання облікової інформації, 

- відповідність критеріям корисності облікової інформації, 

- націленість облікової інформації на користувача, 

- забезпечення комунікацій різних рівнів управління, 

- застосування інструментів контроллінгу різного ступеня 

складності для обґрунтування альтернатив,  

- ранжування альтернатив в умовах багатоваріантності 

управлінських рішень, 

- оперативний контроль за реалізацією управлінського 

рішення, 

- економічне обґрунтування необхідності впровадження 

коригувальних дій щодо впроваджуваного управлінського 

рішення. 

Питання формування управлінської автоматизованої 

інформаційної системи розглядається як невід’ємна складова 

проблеми удосконалення системи обліку на підприємствах. 

Необхідність автоматизації обліку посилюється також дією 

внутрішніх факторів діяльності підприємств: структурою 

підприємства, політикою управління, широтою асортименту 
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готової продукції, іншими.  Концепція автоматизації управління 

передбачає націленість інформаційної системи на основні три 

типи завдань: структуровані (формалізовані), неструктуровані 

(неформалізовані) та напівструктуровані. При розв’язанні 

структурованого завдання управління, як правило, достатнім є 

розробка точного алгоритму послідовних операцій. 

Для середніх та великих підприємств актуальним є 

використання готових програмних продуктів, що включають 

відповідні умови для організації обліку неповної собівартості, 

контролю відхилень витрат та використання облікових потоків 

для прийняття рішення. Інформаційний контур калькулювання 

собівартості та визначення маржинального доходу повинен:  

відповідати змісту загальної моделі облікової інформаційної 

системи підприємства, забезпечувати відповідну якість 

інформаційних потоків комунікаційного рівня «виробництво – 

бухгалтерія – менеджери різних рівнів»,  ґрунтуватися на 

концепції центрів витрат, відповідати методологічним засадам 

системи калькулювання неповної собівартості у поєднанні з 

обліком відхилень, не суперечити вимогам до формування 

системи внутрішньої звітності, інформаційно підтримувати 

систему управління витратами підприємства. 

«1С:Бухгалтерія 8 для України» містить відповідні умови 

для впровадження обліку в умовах наявності альтернатив, 

оскільки дає змогу поєднати фінансовий та управлінський облік 

на осевої єдиної інформаційної бази. Програму «1С:Бухгалтерія 

для України» використовує ТОВ «Микулинецький Бровар» для 
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автоматизації управлінського обліку. Приклад функціональних 

можливостей «1С:Бухгалтерія 8 для України» в умовах 

автоматизації обліку на ТОВ «Микулинецький Бровар» подано 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Використання «1С:Бухгалтерія для України 8» для 

автоматизації обліку на ТОВ «Микулинецький Бровар» 

Відповідно до концепції центрів відповідальності 

автоматизоване робоче місце завідувача виробництвом 

забезпечує своєчасну передачу достовірної інформації про 

витрати для бухгалтерської обробки. Програмний продукт 

«1С:Бухгалтерія для України 8», який використовується на ТОВ 

«Микулинецький Бровар» забезпечений модулем традиційного 

бухгалтерського обліку, що містить контур обліку витрат на 

виробництво продукції пивоваріння. 

В основі застосування системи калькулювання неповної 

собівартості лежить, в першу чергу, принцип групування витрат 

на змінні та постійні. Тому наступний крок алгоритму – розподіл 
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витрат на змінні та постійні на основі диференційованого 

підходу. 

Оскільки менеджерів, що є користувачами інформації про 

відхилення, може цікавити не весь масив інформації, а лише 

частина, що відповідає певному критерію, то ключовий індикатор 

акцентує увагу на найважливіших характеристиках. Для цього 

корисним є формування звітності у графічному вигляді, що 

сприятиме більш ефективному сприйняттю облікової інформації 

керівниками підприємства. Зокрема на ТОВ «Микулинецький 

Бровар» формується управлінська звітність в графіках та 

діаграмах за допомогою «1С:Бухгалтерія 8для України» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Формування управлінської звітності у графічній формі на 

ТОВ «Микулинецький Бровар» 

Заключною дією контуру є формування різного роду 

машинограм результатів виробництва. Це може бути як окремий 

документ, так і складова попередньої машинограмної форми. 

Простота форм машинограм, використання ключових 
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індикаторів дозволяє скоротити час та підвищити ефективність 

роботи менеджера з проведення аналітичних процедур. 

Облікова інформація контуру призначена для 

інформаційної підтримки модулю контроллінгу та процедури 

прийняття управлінського рішення менеджерами різних рівнів та 

вищого керівництва. Отже, створення комп’ютерної технології 

формування та обробки інформаційних потоків є одним із 

основних напрямів розв’язання проблем, які виникають з 

впровадженням управлінського обліку. Доведено, що 

автоматизовані управлінські системи необхідно розглядати  з 

методологічної точки зору – залежно від завдань управління, 

щодо технічного аспекту – залежно від ступеня готовності 

підприємства до впровадження.  
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Т.В. Арабулі, 

старший викладач, 

Інститут післядипломної освіти 

Національного університету харчових технологій 

АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ З 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ 

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 

За наслідками підписання Україною у 2014 році Угоди про 

асоціацію з ЄС виникли якісно нові завдання, пов’язані зі 

створенням глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі. 

Зокрема, йдеться про зближення, узгодження національних, 

регіональних і міжнародних систем бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, приведення їх до певного єдиного 

знаменника. Міжнародна практика визначила такі шляхи 

зближення та узгодження різноманітних систем обліку як 

уніфікація, конвергенція, гармонізація, стандартизація. 

У фаховій економічній (як і правовій) літературі увагу авторів 

прикуто здебільшого до процесів гармонізації обліку до 

міжнародних стандартів. Втім, зважаючи на розширення 

інтеграційних процесів у розвитку світового господарства, все 
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більшої популярності набуває ідея стандартизації 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності [1]. 

Основним завданням гармонізації бухгалтерського обліку є 

адаптація нормативно-правової бази бухгалтерського обліку 

України до законодавства ЄС і вимог МСФЗ. 

Дану статтю присвячено адаптації програмних продуктів з 

автоматизації облікового процесу відповідно до національних 

стандартів бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. 

Програмні продукти системи 1С:Підприємство завжди мали 

певні переваги над іншими програмами автоматизації 

бухгалтерського обліку. Це і відкритість системи, і можливість 

допрограмування (адаптації). Звичайно, адаптація - досить 

трудомісткий процес, але інколи саме за її допомогою 

вирішуються складні задачі обліку. Для автоматизації 

національної звітності до МСФЗ можна використовувати будь-

яку конфігурацію, що працює на платформі 1С:Підприємство з 

подальшим доопрацюванням, якщо це потрібно. 

Розглянемо основні характеристики деяких конфігурацій, що вже 

мають початкові налаштування для складання звітності за МСФЗ: 

1) 1С:Управління виробничим підприємством 8 для 

України. 

Основою обліку є трансляція даних національного 

бухгалтерського обліку з наступним корегуванням там, де норми 

МФЗО відрізняються від правил національного обліку. На 

окремих ділянках обліку, де різниці можуть бути занадто 

великими (облік запасів, основних засобів), передбачено 



12 
 

можливість ведення паралельного обліку. За необхідністю дана 

конфігурація адаптується для організації повністю паралельного 

обліку [2]. 

У підсистемі обліку за МСФЗ передбачено: 

 план рахунків обліку за МСФЗ; 

 регістр бухгалтерії міжнародний та спеціалізовані 

регістри накопичення; 

 спеціалізовані документи; 

 фінансові звіти за МСФЗ.  

Усе це створює стартову платформу, з якої і буде починатися 

доробка для автоматизації національної звітності за МСФЗ. 

2) 1С:Управління корпоративними фінансами 8 для 

України. Спеціальна поставка. 

Складається з певної кількості підсистем, які дозволяють 

автоматизувати процеси і здійснювати діяльність різного 

функціонального напряму. Це: 

 підсистема бухгалтерського та податкового обліку; 

 підсистема обліку за МСФЗ; 

 тощо. 

3) 1С: Консолідація 8 — універсальна програма, що 

автоматизує широкий спектр завдань, завдяки яким готується і 

аналізується звітність груп компаній, філіальних структур, 

окремих компаній, а також готується консолідована звітність 

різного призначення. Крім вищезазначених функцій в 1С: 
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Консолідація 8 є необхідний набір інструментів для підготовки 

окремої та консолідованої звітності, яка представлена відповідно 

до МСФЗ:  

На жаль, адаптація національних програм автоматизації 

бухгалтерського обліку до МСФЗ на сьогоднішній день є досить 

затратним процесом. Виникає потреба у залучені відповідних ІТ-

спеціалістів, які будуть налаштовувати та адаптувати 

програмний продукт, не обійдеться і без придбання нового 

обладнання, наприклад серверів, для прискорення обробки 

облікової інформації. З іншого боку вилучається ризик людської 

помилки. 

На сьогодні маємо всі підстави стверджувати, що необхідність 

гармонізації національного бухгалтерського обліку на 

міжнародному рівні стала явною. Для України питання 

гармонізації (і не лише бухгалтерського обліку) є особливо 

актуальними з огляду на вступ країни до СОТ  та на наявність 

Угоди про асоціацію з ЄС. Політична та економічна частини 

Угоди, підписані 21 березня і 27 червня 2014 р. відповідно, 

передбачають глибоку економічну інтеграцію України з ЄС. 

Тепер Угода слугуватиме стратегічним орієнтиром для 

проведення соціально-економічної політики в Україні, а значить 

стандартизація національної системи бухгалтерського обліку 

відповідно до міжнародних стандартів є необхідною для України. 

Список використаних джерел: 
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кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій загострив 

перед освітою завдання розширення практики розвиваючого 

навчання, використання новітніх технологій навчання, 

вдосконалення освітніх методик. На зміну традиційному 

викладанню вищої математики за допомогою крейди і дошки 

прийшов час використання мультитехнологій, використання 

прикладного аспекту під час занять. Одним з таких методів 

викладання вищої математики виступає моделювання 

економічних процесів та явищ. За визначенням В.М. Глушкова, 

математична модель – це множина символічних математичних 

об’єктів і співвідношень між ними, за М.М. Амосовим, 

математична модель – це система, що відображає іншу систему 

[2, c. 228 ]. Моделювання — це конкретне відтворення 

характеристик, що дають змогу вивчати можливу поведінку 

явища без проведення експериментів над ним. 

Для економіки, де неможливе будь-яке 

експериментування, особливого значення набуває математичне 
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моделювання. Завдяки застосуванню математичного апарату 

воно є найефективнішим і найдосконалішим методом. 

Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору, 

моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги 

на товарних, факторних і фінансових ринках тощо. Наведемо 

групи задач пов’язаних з використанням економіко-

математичного моделювання: 

1. Задачі економетричного направлення. Їх основою є 

встановлення форм залежностей між ключовими факторами на 

основі причинно-наслідкових зв’язків в економіці та отримання 

можливих варіантів взаємодії між ним. Прикладом таких 

розробок є модель валового національного продукту (залежність 

валового національного продукту від витрат споживачів, 

інвестиційних витрат, витрат уряду); 

2. Задачі оптимізаційного направлення. При цьому 

доцільним є застосування методів лінійної та нелінійної 

оптимізації. А зокрема: задача побудови мережевих графіків 

виробництва, розробка оптимальних графіків операційного 

циклу підприємства, задачі розподілу ресурсів на мікро та 

макрорівні (в розрізі регіонального управління); транспортні 

задачі; задачі теорії ігор; задачі управління запасами; задачі теорії 

масового обслуговування.  

3. Задачі розробки економічних комплексних оцінок: 

кластерний аналіз, експертні оцінки, багатовимірне шкалювання. 

Найбільш ефективно математичну модель можна 

реалізувати на комп'ютері у вигляді так званого 
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"обчислювального експерименту", використовуючи професійні 

математичні пакети: Mаtlab, Mathcad, Mathematica, Maple, 

Maxima Stadia, Numpy, GNU, Octave, Statistica, Wolfram 

Mathematica та ін. Ряд економічних задач можна розв’язати та/або 

змоделювати, використовуючи MS Excel [3]. Все це вимагає від 

викладача та студента певного рівня комп’ютерної грамотності 

та інформаційної культури [1, с. 39]. Кафедра вищої математики 

розпочала розробку практичних занять з використанням пакету 

Wolfram Mathematica, який сьогодні є одним з найпотужніших 

пакетів, що вміщує в себе розрахунковий та мультимедійний 

компонент, що забезпечує візуальне спостереження та зміну, 

симуляцію моделюючого об’єкта.  
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Національного університету харчових технологій 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Глибокі соціально-економічні перетворення, що були 

проведені в Україні, розвиток ринкових відносин, підвищення 

ролі фахівців, більш орієнтованих на нові реалії життя, 

інтелектуально та духовно розвинених у перебудові країни, 

потребують від сучасної системи освіти більш високої якості 

практичної підготовки фахівців у галузі економіки. Особливого 

значення набуває професійна підготовка майбутніх фахівців з 

економіки, зміст якої цілком змінюється у нових умовах 

вітчизняного економічного життя. 

Процес формування професійних умінь, що відповідає 

сучасним вимогам, передбачає пошук і відбір ефективних 

педагогічних методів. Для цього необхідно визначити відповідні 

особливості формування професійних умінь, які мають стати 

предметом виміру сформованості спеціаліста у галузі економіки. 

Такою ланкою є фахова підготовка, як складова системи 

професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. 
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Крім того, стан розвитку освіти України та стрімкі зміни 

в економіці, запровадження нової техніки, технологій 

зумовлюють необхідність посилення ролі фахової підготовки, 

професійної освіти як динамічної системи, що потребує 

проведення педагогічних досліджень, які б забезпечили 

випереджальний характер професійної підготовки, її наступність 

і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти. 

Згідно з перспективами розвитку економіки й соціальної 

сфери, зростає потреба у підготовці кваліфікованих спеціалістів 

з нових напрямів інтегрованих професій, зміни їх ролі, функції; 

підвищуються вимоги до їхньої компетентності, технічної 

культури, якості праці. Тому слід переходити до моделі 

випереджувальної освіти, в якій цінностями є самосвідомість, 

професіоналізм, мобільність, підприємництво, 

комунікабельність. 

Тобто освіта має готувати розвинену, самостійну, 

самодостатню особистість, яка б керувалась у житті власними 

поглядами та переконаннями і була здатна на самостійні свідомі 

дії. Освітянські зміни мають бути спрямовані на підготовку 

молоді, здатної сприймати сучасні технології та працювати за 

ними, з урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

Це буде можливо лише у тому разі, коли професійна 

підготовка фахівців матиме випереджальну складову, а профіль 

компетентності формуватиметься не лише під зміст професій, 

визначений професійною характеристикою, а й під робоче місце, 

виконувані функції, замовлення потреби ринку праці. Отже, 
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професійна компетентність – це інтегративна здатність до 

розв’язання професійних проблем і завдань, яка передбачає 

наявність особистісних характеристик спеціаліста та 

спроможність знайти та використати необхідні знання для 

вирішення цих проблем. 

У Вінницькому коледжі НУХТ викладачі циклової комісії 

економічних дисциплін створюють умови для формування 

професійної компетентності студентів економічних спеціальностей 

у процесі фахової підготовки. Це: розробка змісту освіти на основі 

інтеграції міждисциплінарних знань, вмінь і навичок та їхньої 

професіоналізації; раціональне поєднання в навчально-виховному 

процесі різноманітних форм, методів і прийомів навчання, що дає 

змогу моделювати зміст економічної діяльності, активізувати 

практичні вміння студентів та забезпечувати тісний взаємозв’язок 

навчальних та практичних занять; формування системи 

професійних цілей та цінностей. 

З цих позицій викладання будь-якого базового курсу 

передбачатиме висвітлення суті та завдань конкретної науки в 

процесі наукового пізнання, розкриття особливостей її наукового 

методу, окреслення кола вирішуваних за її допомогою проблем, 

визначення механізму дії об’єктивних законів та 

закономірностей. Кожний змістовний модуль буде представляти 

собою поєднання теоретичної складової наукового методу та 

способів емпіричного його застосування. 

Зазначимо, що в Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012–2021 роки особливу увагу приділено питанням 
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посилення ІТ-складової в системі освіти, а сааме вивчення основ 

інформатики, інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

Тому модернізація навчального процесу при викладанні 

економічних дисциплін повинна відображати прогресивні 

тенденції трансформації освітньої діяльності як в Україні, так і в 

світі, і дозволяти виявити й підготувати здібних і талановитих 

студентів з подальшою їх спеціалізацією у відповідній сфері, 

інформаційних технологіях, інноваційних виробництвах і 

венчурному бізнесі, що забезпечує становлення та розвиток 

інформаційної економіки. 

Прогресивна організація підготовки фахівців з напряму 

«Менеджмент» на відділенні технології та організації 

виробництва підтверджується тим, що багато випускників 

працюють за фахом і підтримують тісні зв’язки з випускаючими 

цикловими комісіями, що сприяє реалізації компетентнісного 

підходу до формулювання кваліфікаційних вимог до фахівців 

спеціальностей, за якими ведеться підготовка молодших 

спеціалістів. 

Комп’ютерні програми і технології значно полегшують 

роботу в бухгалтерському і податковому обліках та формують 

особистість самого спеціаліста в сучасних умовах. Нині 

актуалізується завдання вдосконалення технології та оптимізації 

системи професійного навчання, що дасть змогу адекватно 

реагувати на потреби ринку праці і здійснювати керівництво 

змістом професійного навчання в реальному часі. 
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Таким чином, застосування «1С: Підприємство» створює 

умови для самореалізації студентів, підвищує мотивацію до 

навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Студенти 

набувають досвіду аналізу накопиченої інформації для підтримки 

прийняття управлінських рішень. Все це сприяє розвитку 

професійної компетенції та підвищенню 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

В результаті проведеного дослідження та досвіду 

використання програмного продукту «1С: Підприємство» в 

підготовці фахівців з напряму «Менеджмент» можна 

констатувати, що поєднання індивідуальних інтелектуальних 

здібностей і знань майбутнього фахівця з можливостями 

інформаційних технологій дає можливість нарощувати знання 

та інформацію, а безпосередня діяльність додає до цього 

досвід. 
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НОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ 

БІЗНЕС-СТРУКТУР ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Модернізація вищої економічної освіти нерозривно 

пов’язана із залученням бізнес-структур до взаємовигідної 

співпраці з навчальними закладами.  

Сьогодні в Україні залишається високий рівень 

безробіття серед молоді віком 15-24 років – 18,9% (за 9 місяців 

2016 року він становив 22,8%). В той же час у середньому по 

країнах ЄС рівень безробіття становив 7,3%, зокрема серед 

молоді віком 15-24 років – 17,0%. [1] Нажаль випускники мають 

недостатньо практичних професійних навичок, яких вимагає 

сьогодні роботодавець та диктує ринок праці. 

Відносини між бізнес-структурами та навчальними 

закладами будуть корисними за умови, що вони будуть засновані 

на: принципах взаємовигідної співпраці в області проведення 

спільних наукових розробок, направлених на модернізацію 
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виробництва підприємства і підвищення його 

конкурентоспроможності; прагненні до підвищення цільової 

підготовки студентів-випускників для потреб підприємств; 

створенні спільних структур науково-освітнього і інноваційного 

профілю для здобуття конкурентних переваг як випускників, так 

і підприємств. 

Саме такі взаємозв’язки сьогодні будуються у стінах 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

Україні, де створено ради роботодавців факультетів та ННІ, в 

тому числі і на економічному факультеті. 

За підтримки рад роботодавців факультетів і ННІ щорічно 

відбувається ярмарок вакансій - найбільш відома та поширена 

форма взаємодії ВНЗ та бізнесу. Щорічний цільовий захід збирає 

близько тисячі студентів НУБіП і представників найбільших 

аграрних компаній та агрохолдингів. Серед них –ТОВ «John 

Deere Україна», «KUHN – Україна», «Еліта», «АГТ плюс», 

«Меркс-Інтеріо», «МЦФЕР - Україна», «Bayer», «Еко Країна», 

«Лідер Плюс», компанії «STIHL», «Сингента», «Центр сучасної 

ветеринарної медицини», 1СПроком, КП «Білоцерківський 

хлібопродукт», ПАТ «Червона зірка», «Яготинський 

маслозавод», «Миронівський хлібопродукт», НВФ ТОВ 

«Бровафарма», ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», 

BakerTillyУкраїна, «KPMG Україна», Українська асоціація 

якості, агробудівельний альянс «АСТРА» тощо. 

Щорічний ярмарок вакансій  у НУБіП України є 

своєрідним показником успішності співпраці з роботодавцями, 
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можливість показати студентам масштаби взаємодії з провідними 

компаніями України, підкреслити, що університет  не лише надає 

можливість отримати освіту, а й сприяє подальшому 

працевлаштуванню. 

Для бізнесу від такої співпраці доцільно виділити 

можливість налагодження відносин з навчальним закладом, вихід 

на інші форми співробітництва, презентація компанії у якості 

роботодавця студентській аудиторії. Саме такі зустрічі  на 

економічному факультеті відбуваються регулярно, як приклад 

кафедра обліку і оподаткування підтримує тісні зв’язки з 

Центром сертифікованого навчання «1СПроком». 

Однією із форм співпраці НУБіП України та бізнес-

структур є проведення спільних семінарів-тренінгів. У рамках 

співпраці з Центром сертифікованого навчання «1С Проком» на 

базі спільної навчальної лабораторії «Центр компетенцій 1С» 

викладачі кафедри підвищують кваліфікацію щодо використання 

в начальному процесі програми «1С: Бухгалтерія 8 для України». 

Також на  базі кафедри спільно з італійською компанією SSC 

Ukraine відбувся семінар-тренінг по використанню програмного 

забезпечення «AgriAnalytica». 

Останнім часом набувають поширення специфічні форми 

залучення роботодавців до навчального процесу ВНЗ. Так, в 

рамках навчальної практики з курсу «Комп’ютерні технології в 

обліку, аналізі та оподаткуванні» проведена навчальна практика 

з програми "M.E.Doc" для магістрів спеціальності «Облік і 

оподаткування». 
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Перераховані вище форми взаємодії НУБІП України - 

провідного аграрного навчального закладу -  з бізнесом - це 

тільки перший крок на шляху формування партнерства в галузі 

освіти, на що орієнтує Концепція розвитку національної 

інноваційної системи. Реформа вищої освіти в Україні – тривалий 

і трудомісткий процес. Відповідно і бізнесу і навчальним 

закладам необхідно адаптуватися до змін у реальному часі і 

просторі. Отримавши доступ до широкої аудиторії 

університетської молоді, у роботодавця з’являється шанс 

направити професійний розвиток майбутнього працівника в 

необхідному напрямі і з більш ефективним розподілом ресурсів. 

 

Список використаної літератури: 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 

року №680-р «Про схвалення концепції розвитку національної 

інноваційної системи»// Офіційний вісник України. – 2009р. - 

№47. – с.533. – ст.1593. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

 

Согласно исследованиям ученых основной задачей 

лингвистического курса в высшем учебном заведении является 

развитие у студентов коммуникативных умений и навыков на 

основе психолингвистических и лингводидактических 

принципов обучения. Учитывая фундаментальность и 

актуальность современных принципов высшего образования, 

основным направлением в работе следует избрать путь 

формирования у студентов гуманистических коммуникативных 

умений во время практических занятий, которые являются одной 

из форм взаимодействия теории с практикой, надежной основой 

в вырабатывании навыков культуры профессиональной речи и 

становлении имиджа будущего специалиста как активного 

соучастника важных коммуникативных процессов. 
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Гуманистические коммуникативные умения - это 

способность личности к самостоятельному выбору оптимальных 

форм и средств коммуникативных действий.  

Поэтому обычно выигрывают те преподаватели высшего 

звена образования, которые умеют смоделировать обучение, 

близкое к условиям коммуникативной деятельности в разных 

областях общественной жизни.  

Исследовано, что 60% студентов считают обсуждения 

конкретных ситуаций, решения проблемных заданий более 

приемлемыми в процессе обучения своей профессии, потому 

предлагаем в работе со студентами использовать на каждом 

практическом занятии тренинги-ситуативные задачи, в которых 

можно запрограммировать любое языковое явление или 

коммуникативную проблему и тем же развивать важные умения: 

слушать, говорить, спрашивать, отвечать, аргументировать, 

убеждать, выражать мнение; то есть развивать речевую 

(коммуникативную) компетенцию, которая является основой 

профессиональной подготовки. 

Следует отметить, что интересными формами обучения, 

которые формируют гуманистические коммуникативные умения, 

являются проведения диспутов, дискуссий, мини-конференций. 

Все они, если правильно организованные и проведенные, имеют 

незаурядную влиятельную развивающую силу для активизации 

работы студентов. Однако и диспуты, и конференции требуют 

долговременной серьезной подготовки, поэтому, как 
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подсказывает нам опыт, более эффективными в работе со 

студентами есть тренинговые задания [1, с.59-61.]. 

Тренинг как социально-психологическая разновидность 

деловой игры раскрывает большие возможности для 

формирования на основе полученных знаний из всех дисциплин 

умений благородного поведения и использование языкового 

этикета как основы речевой культуры, умения вести диалог или 

вступать в дискуссию, правильно вести себя в конкретной 

ситуации. Тренинги, проведенные с надлежащими установками 

на успешное общение с готовностью ориентироваться как на 

себя, так и на другого человека, дают возможность реализовать 

свои речевые знания, а также увидеть себя с той или другой 

стороны и сориентироваться в собственном опыте общения.  

Анализ некоторых научных разработок относительно 

эффективных технологий лингвистического обучения дает 

возможность осмыслить роль и задачи усовершенствования 

коммуникативно-языковых умений студентов, основной идеей 

которых является подготовка специалиста на основе понимания 

того, что язык не только средство общения, но и инструмент для 

получения образования [2, с.162-169.]. 

В частности следует заметить, что достаточно 

эффективной является тренинговая модель, которая состоит из 

следующих блоков: теоретического, перцептивного, 

поведенческого, контрольно-коррекционного. 

Теоретический блок базируется на овладении знаниями о 

теории и практике коммуникации, о современных 
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лингвистических науках. Студент должен знать собственно язык 

(языковые нормы, специальную терминологию, особенности 

построения предложений, текста) и уметь использовать эти 

знания на практике. 

В экспрессивный блок входит подготовка студентов к 

моделированию ситуаций, которые имеют репродуктивный 

характер, с использованием моделей-ориентиров, разработанных 

самим преподавателем. Руководствуясь принципом 

практической направленности, преподаватель строит так 

практические занятия, чтобы студенты имели возможность в 

будущей профессиональной деятельности воссоздать 

необходимый речевой материал и применить его в конкретной 

ситуации. Задания должны содержать элементы творчества, 

поскольку познание обучения и точность представления 

формируются именно на собственном опыте. 

Основой перцептивного блока являются моделирования 

нетипичных ситуаций, которые имеют прогностический и 

конструктивный характер и отмечаются большей 

самостоятельностью студентов. Коммуникативные задания 

должны иметь проблемный характер, который способствует 

развитию умственных способностей студентов, репродуктивного 

мышления. 

В поведенческий блок входит моделирование реальных 

ситуаций профессиональной деятельности. Необходимо научить 

студента - будущего специалиста - сочетать разные средства 

общения в соответствии с ситуацией и целью общения. 
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Профессиональное мастерство специалиста предусматривает 

глубокие специальные знания, умения общаться в коллективе с 

учетом норм профессионального общения. Ведь язык нужен 

специалисту не как совокупность правил, а как средство 

самовыражения и самого формирования личности. 

Контрольно-коррекционный блок включает анализ или 

самоанализ созданной ситуации, то есть студент должен оценить 

поведение, эффективность, результативность своего (или другого 

студента) речевого поведения. 

Именно такой подход будет стимулировать студентов 

активно участвовать в процессе обучения. 

Считаем целесообразным отметить, что во время 

проведения речевого тренинга следует придерживаться ряда 

принципов: принципа партнерского общения (признавать 

ценности других моделей поведения); принципа объективации 

поведения; принципа исследовательской позиции; принципа 

активности и коллегиальности участников [1, с.59-61.]. 

По нашему мнению, лингвистические тренинги 

вооружают и преподавателя, и студента методикой творческого 

поиска, формируют готовность коммуникатора к 

нестандартному решению профессиональных задач. В 

ситуациях, адекватных профессиональным, студенты учатся 

мыслить, находят пути решения жизненных проблем и тем 

самым приходят к выводу, осознают, что высокая культура 

общения является важной составляющей частью личности. 
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Таким образом, усовершенствование и модернизация 

системы языковой подготовки в высших учебных заведениях 

является актуальной научно-образовательной проблемой, 

которая должна решаться совместными усилиями с учетом 

общественных потребностей, лучшего отечественного и 

зарубежного опыта. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

На сьогодні система бухгалтерського обліку виступає 

основним інформаційним джерелом для прийняття 

управлінських рішень. Тому завданням облікової системи має 

бути не лише контроль майна, а й генерування різноманітних 

видів інформації для менеджменту, що робить актуальним 

проблему забезпечення якості облікової інформації, необхідної 

для учасників управлінського процесу. 

В умовах глобалізації економічного розвитку, 

поглиблення інформатизації суспільства та інтелектуалізації 

системи управління, традиційна система обліку в Україні не 

відповідає вимогам управління. Це в свою чергу обумовлює 

необхідність диференціації системи обліку на ряд рівноцінних 

облікових підсистем, які генерують інформаційні ресурси для 

трьох підсистем менеджменту: операційного, тактичного  і 

стратегічного. 
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Отже, управлінський облік як підсистема обслуговує 

менеджерів різних рівнів, генеруючи інформацію в реальному 

часі, яка необхідна їм для виконання поточної роботи (протягом 

зміни, доби, декади). Фінансовий облік – узагальнює дані для 

складання звітності у відповідності до стандартів обліку, що 

характеризує роботу підприємства за минулий період за 

стандартним обмеженим набором економічних показників і 

використовується адмінуправлінським персоналом 

підприємства. Стратегічний облік – підсистема, в межах якої 

можна досягти найбільш ефективного поєднання контролю, 

координації, обліку та аналізу стратегічної діяльності 

підприємства для прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Розвиток інформаційних технологій забезпечив 

можливість підприємств все більшу кількість облікових даних 

збирати та інтегрувати за допомогою комп’ютерних 

інструментів, створювати нові сервіси доступу до них через 

Інтернет мережі, за допомогою веб-додатків або корпоративних 

сайтів. Таким чином, сьогодні для підприємства якісна 

інформація є однією із його конкурентних переваг. Для того, щоб 

процес функціонування інформаційної системи бухгалтерського 

обліку був визнаний як ефективний, остання повинна 

забезпечити генерування якісної інформації у вигляді 

бухгалтерської звітності [3, с.103]. 

Інтегрованість системи обліку зі складовими системами 

управління забезпечує облікова політика підприємства. 

Вважаємо за доцільне до процесу її формування залучати 
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менеджерів для прийняття рішень щодо вибору технік та методів 

обліку, критеріїв якісної оцінки системи облікових показників, 

визначення впливу облікової політики на показники 

бухгалтерської звітності, складання, оприлюднення і розкриття в 

ній облікової інформації, що дозволить привести її у 

відповідність до потреб користувачів.   

Основною вимогою для прийняття ефективних 

управлінських рішень є наявність адекватної інформації та 

передача її користувачам  таким чином, щоб вони правильно 

сприйняли інформацію про облікові події – господарські процеси 

та явища на підприємствах або за їх межами. При цьому облікова 

система розглядається нами як інструмент внутрішнього 

управління фінансами підприємства та як засіб представлення 

інформації зовнішнім користувачам у бухгалтерській звітності 

(рис. 1). 

Отже, облікова система виконує крім інформаційної, також 

комунікаційну функцію, забезпечуючи взаємозв'язок між 

відправником (бухгалтером) та одержувачами (внутрішніми або 

зовнішніми користувачами) за допомогою повідомлень 

(бухгалтерської звітності), з метою забезпечення їх адекватної 

взаємодії. Інформаційна функція звітності передбачає здатність 

забезпечити запити різних користувачів бухгалтерської 

інформації на основі формування системи інтегрованої звітності 

на підприємстві, що об'єднує фінансові та нефінансові показники. 

Інтеграція даних із систем фінансового та управлінського обліку 
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сприяє підвищенню інформативності бухгалтерської звітності за 

рахунок доповнень і пояснень.  

У даному випадку під поняттям «комунікаційна функція 

звітності» розуміємо здатність забезпечити взаємозв’язки між 

елементами обліково-інформаційного простору (бухгалтерами, 

менеджерами, власниками, зовнішніми користувачами тощо) та 

розуміння інформації, що передається. 

 

Однією із якісних характеристик облікової інформації у 

Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку є її 

зрозумілість, тобто доступність для сприйняття кваліфікованим 

користувачем [2]. Зрозумілість інформації ми трактуємо не як її 

спрощення, а як припущення того, що переважна частина 

користувачів цієї інформації мають відповідні знання з 

бухгалтерського обліку та програм його автоматизації і ставлять 

за мету вивчати таку інформацію більш ретельно.  
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Зауважимо, що фінансова звітність складена за 

національними стандартами, здебільшого спрямована на 

внутрішніх користувачів – вузьке коло осіб, наприклад 

керівників, фінансових директорів, головних бухгалтерів, що 

розуміють показники звітів та здатні їх аналізувати (це у кращому 

випадку, у гіршому – фінансова звітність вітчизняних суб’єктів 

господарювання часто формується лише задля подання її до 

органів статистики). Що стосується звітності за міжнародними 

стандартами, у МСФЗ наголошується, що інформація повинна 

бути спрямована в першу чергу на широке коло користувачів 

(зокрема, зовнішніх – інвесторів, потенційних інвесторів, 

кредиторів, клієнтів, постачальників тощо) [1]. А тому МСФЗ є 

інструментом підвищення зрозумілості інформації, яка створює 

достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і 

зобов’язань, що надає можливість об’єктивно розкривати існуючі 

фінансові ризики суб’єктів господарювання, а також 

порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення 

адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних 

управлінських рішень. 

Основною задачею в напрямі підвищення рівня якості 

облікової інформації є зменшення рівня інформаційної 

невизначеності, встановлення оптимальних обсягів вхідних 

даних та вихідної облікової інформації, що використовується 

користувачами для прийняття управлінських рішень. Таким 

чином, удосконалення облікових комунікацій підприємства не 

лише підвищує роль облікової системи в системі інформаційного 
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забезпечення підприємства, а й у цілому сприяє підвищенню 

ефективності його управлінської діяльності. 
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АНАЛІЗ ПОТРЕБИ У 1С ФАХІВЦЯХ 

 

Аналіз вимог українських роботодавців до професійної 

підготовки інженерів-програмістів 1С  показує такі основні 

запити: вища технічна освіта, розуміння бухгалтерського обліку; 

знання бізнес-процесів, управлінського обліку, законодавства 

України; досвід практичної роботи в системі 1С (від 1 року і 

більше), зокрема, навички налаштування і підтримки 

програмного продукту, уміння написання чи доопрацювання 

нових конфігурацій баз 1С відповідно до потреби ведення обліку 

на конкретному підприємстві/ організації, створення і 

доопрацювання нових звітів і обробок, а також виконання 

обов’язків адміністратора 1С; особистісні якості: 

відповідальність, організованість, уміння працювати в команді, 

комунікабельність.  До функціональних обов’язків 

роботодавцями також віднесено проведення консультацій з 

користувачами, виявлення помилок програми і користувачів, 

виправлення виявлених помилок. Додатковими вимогами є 

наявність сертифікату 1С,  володіння ПК на рівні компетентного 

користувача (Word, Excel, PowerPoint). 
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Відповідно до даних, розміщених на сайті work.ua (станом на 8 

лютого 2018 р.),  в Україні відкритими є 275 вакансій для професії 

1С програміст [1]. Найчастіше у вакансіях зустрічаються такі 

комбінації вимог роботодавців: досвід роботи до 1 року; досвід 

роботи від 2 років, вища освіта; досвід роботи від 1 року, вища 

освіта; досвід роботи від 5 років, вища освіта; вища освіта, готові 

взяти студента. Якщо співвіднести дані вимоги з посадою 1С 

програміст, що зустрічаються у вакансіях, отримаємо наступний 

розподіл (Табл. 1).  

Табл. 1. Вакансії для 1С програмістів у деяких містах України  

 

 

місто 

України 

кількість вакансій відповідно до вимог до освіти та 

досвіду роботи пошукачів і частка серед вакансій за 

професією 1С програміст 

 

 

усього 

вакансій 

досвід 

роботи 

до 1 

року 

досвід 

роботи від 

2 років, 

освіта 

вища 

досвід 

роботи 

від 1 

року, 

освіта 

вища 

досвід 

роботи 

від 5  

років, 

освіта 

вища 

освіта 

вища, 

готові 

взяти 

студента 

 

Київ 2 /  2% 50 / 50% 24 / 24% 7 / 7% 17 / 17% 99 

Запоріжжя 1 / 14% 2 / 28% 2  / 28%  2 / 28% 7 

Дніпро  13 / 36% 12 / 33% 5 / 14% 6 / 17% 36 
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Одеса 
1/ 3,8% 8 / 31% 3 / 11,5% 

5 / 

19,2% 
9 / 34,6% 26 

Харків 
 10 / 66,7% 3 / 20% 1 / 6,7% 1 / 6,7% 15 

 

Даний розподіл вказує на те, що комбінація досвіду роботи з 

обов’язковою вищою освітою – типова вимога до кваліфікованих 

працівників. Зокрема, це стосується 1С програмістів з вищою 

освітою і досвідом роботи від 2 років, частка яких у загальній 

кількості вакансій коливається від 28% до 66,7%. Водночас, 

достатньо високими є позиції для студентів, частка вакансій для 

яких коливається від 6,7% до 34,6%. З метою урахування вимог 

роботодавців до 1С програмістів  у процесі розробки програм 

підготовки майбутніх інженерів у галузі КТ пропонуємо 

використовувати такі підходи. Насамперед, досліджувати 

динаміку попиту на ІТ фахівців і враховувати результати 

дослідження при розробці робочих програм професійно-

орієнтованих дисциплін. По-друге, створити на базі факультету 

навчальну лабораторію, де професійну підготовку студентів 

здійснюватимуть сертифіковані викладачі ІТ( зокрема, 1С). Така 

співпраця навчального закладу з компаніями в галузі 

впровадження програмних продуктів надасть можливість 

випускникам одержати разом з дипломом про вищу освіту 

практичний досвід участі в реальних ІТ-проектах, додаткову 
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професійну підготовку та сертифікат, що підтверджує їхній 

кваліфікаційний рівень.      

Перелік використаних джерел 
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44 
 

                                                                                           Волот О.І. 

к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ 

 

Інформаційна безпека - стан захищеності життєво 

важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому 

запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та 

невірогідність інформації, що використовується; негативний 

інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, 

використання і порушення цілісності, конфіденційності та 

доступності інформації [1]. 

Серед праць, котрі  присвячені дослідженням проблем 

забезпечення інформаційної безпеки підприємств особливе місце 

займають теоретичні розробки О. Ареф'єва, Е. Бєляєва, В. 

Буряковський М. Бусленка, С. Гриняєва, О. Данильяна, О. 

Дзьобаня, Г. Ємельянова, В. Лопатіна, О. Позднякова, Л. 

Сергієнка, В. Циганкова, М. Чеснокова, С. Шкарлета та інших. 

Однак, враховуючи наявні теоретичні розробки, проблеми 

удосконалення в розрізі інформаційної безпеки інформаційних 

потоків на підприємствах розглянуті недостатньо.  
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Вирішення проблеми інформаційної безпеки має 

здійснюватися шляхом [2]: 

− створення повнофункціональної інформаційної 

інфраструктури держави та забезпечення захисту її критичних 

елементів; 

− підвищення рівня координації діяльності державних 

органів щодо виявлення, оцінки і прогнозування загроз 

інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та 

забезпечення ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного 

співробітництва з цих питань; 

− вдосконалення нормативно-правової бази щодо 

забезпечення інформаційної безпеки, зокрема захисту 

інформаційних ресурсів, протидії комп'ютерній злочинності, 

захисту персональних даних, а також правоохоронної діяльності 

в інформаційній сфері; 

− розгортання та розвитку Національної системи 

конфіденційного зв'язку як сучасної захищеної транспортної 

основи, здатної інтегрувати територіально розподілені 

інформаційні системи, в яких обробляється конфіденційна 

інформація. 

Інформаційна безпека підприємства – стан захищеності 

інформаційного середовища підприємства, який забезпечує його 

формування, використання та розвиток. Такі складові 

інформаційного середовища України, як інформаційні ресурси (у 

тому числі й інформаційні технології) та інформаційна 
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інфраструктура (як матеріально-технічна основа створення, 

розповсюдження і використання інформаційних ресурсів), які 

входять до складу національного інформаційного потенціалу, 

сьогодні значною мірою визначають рівень і темпи соціально-

економічного, науково-технічного і культурного розвитку країни 

[3]. 

Можна виділити цілу низку джерел загроз інформаційній 

безпеці сучасного підприємства: 

− протизаконна діяльність деяких економічних 

структур у сфері формування, поширення і використання 

інформації; 

− порушення встановлених регламентів збору, обробки 

та передачі інформації; 

− навмисні дії та ненавмисні помилки персоналу 

інформаційних систем; 

− помилки в проектуванні інформаційних систем; 

− відмова технічних засобів і збої програмного 

забезпечення в інформаційних і телекомунікаційних системах 

тощо [4]. 

Від обсягу, швидкості та якості обробки інформації 

значною мірою залежить ефективність управлінських рішень, 

зростає значення методів управління з використанням 

інформаційних технологій соціальними та економічними 

процесами, фінансовими і товарними потоками, аналізу та 

прогнозування розвитку внутрішнього і зовнішніх ринків. 
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Аналіз інформаційних потоків дозволяє вивчити існуючу 

систему організації інформаційного забезпечення, створює 

основу для наступного вдосконалення інформаційних зв’язків та 

оптимізації інформаційних потоків [5]. На практиці цей аналіз 

здійснюється у декілька етапів. Перший – обстеження, другий – 

побудова й аналіз інформаційної структури організаційної або 

виробничої системи. Основу для проектування інформаційної 

системи становлять результати обстежень інформаційних 

потоків і документообігу підприємства. Таким чином, 

інформаційна безпека інформаційних потоків підприємства є 

невід'ємною складовою ефективної діяльності підприємства. 

Метою захисту інформації має бути збереження цінності 

інформаційних ресурсів для їх власника. Виходячи з цього, 

безпосередні заходи захисту спрямовують не так на самі 

інформаційні ресурси, як на збереження певних технологій їх 

створення, обробки, зберігання, пошуку та надання 

користувачам. Ці технології мають враховувати особливості 

інформації, які роблять її цінною, а також давати змогу 

користувачам різних категорій ефективно працювати з 

інформаційними ресурсами. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ У ВЕДЕННІ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Процес ведення обліку у сучасних умовах 

господарювання потребує використання інтеграційних систем 

збору, нагромадження та оброблення економічної інформації, які 

давали б змогу оперативної обробки, аналізу та узагальнення 

даних. Причому узагальнення даних повинне мати динамічний 

характер та швидко реагувати на запити управлінців різного 

рівня, а також термінів, обсягів і форм надання інформації, щоб в 

кінцевому результаті задовольняти їх інформаційні потреби. 

Тому важливим є створення такої концепції оброблення 

облікової інформації, яка б відповідала сучасним запитам 

користувачів.  



50 
 

Як відомо, облікова інформація здійснює суттєвий вплив 

на управлінські рішення суб’єктів господарювання, впливаючи 

таким чином на економіку країни загалом. У свою чергу, 

процеси, що відбуваються в економіці, впливають на діяльність 

підприємств, тобто облікова інформація забезпечує як внутрішні 

зв’язки, так і зв’язок суб’єктів господарювання із зовнішнім 

середовищем і навпаки [1]. 

Комплексна автоматизація бухгалтерського обліку 

забезпечує повну обробку всієї облікової інформації і підвищує 

інформаційні можливості підприємства. Крім того, ведення 

бухгалтерського обліку за допомогою комп'ютерних систем 

надає можливість заощадити час, який можна ефективно 

використовувати для прийняття управлінських рішень, для більш 

поглибленого аналізу фінансового-господарської діяльності 

підприємства, планування й прогнозування. 

Сьогодні будь-яка облікова система не просто інструмент 

для формування звітності, а ще й джерело інформації, 

оброблення і аналіз якої дозволяє керівнику або власнику 

підприємства відстежувати тенденції подальшого розвитку і 

приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

Доцільно відмітити, що ринок інформаційних систем 

представлений великою кількістю бухгалтерських програм. 

Кожне підприємство обирає певний програмний продукт 

відповідно до особливостей своєї господарської діяльності.  

У світлі останніх подій вітчизняних управлінців турбує 

питання: чи складно знайти альтернативу програмним продуктам 
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російських розробників «1С:Бухгалтерія», яка і до сьогодні 

використовується на більшості підприємств України? 

В Україні поширені програмні продукти західної 

розробки аналогічного призначення: Microsoft Dynamix Ax, 

Dynamix Nav, IFS, Epicor, Infor, Oracle або SAP. 

На сьогодні в світі існує достатньо альтернатив 

платформі 1С. В цілому цей продукт є аналогом багатьох 

західних програм обліку. Так, деякі українські промислові та 

фінансові корпорації  вже користуються платформою типу SAP, 

яка, крім суто питань бухгалтерського обліку, вирішує ряд питань 

щодо управління та контролінгу на підприємствах. Ця програма 

може бути замінником 1С. Єдиним її недоліком є висока вартість, 

а саме: вона в 3-10 разів дорожча від російського аналога [2]. 

Для функціонування перерахованих західних продуктів 

потрібна розвинена сучасна ІТ- інфраструктура, 

висококваліфіковані (а тому дорогі) ІТ- фахівці підтримки. До 

того ж більшість цих продуктів поставляються в рамках 

комплексних рішень, і тому їх загальна вартість виявляється 

надзвичайно високою для середнього українського підприємства. 

Існує альтернатива продуктам «1С» і в українській 

розробці. Так, наприклад, успішно розвивається локальний 

програмний продукт IT-Enterprise. Розробка повністю відповідає 

українському законодавству і регулярно оперативно 

оновлюється. 

Компанією IT-Enterprise, яка спеціалізується на розробці 

програмного забезпечення для управління підприємством в 
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Україні створена лінійка програмних продуктів MASTER. 

Перший такий продукт - MASTER:Бухгалтерія для малого та 

середнього бізнесу створено у вересні 2017 року.  

Програмні продукти MASTER представлені на ринку 

України такими платформами – MASTER:Бухгалтерія для малого 

та середнього бізнесу; MASTER:Зарплата і Кадри для малого та 

середнього бізнесу; MASTER:Бухгалтерія для бюджетних 

установ; MASTER:Агро, які функціонально реалізуються, по-

перше, комплементарними конфігураціями для ведення 

бухгалтерського обліку, управління кадрами та нарахуванням 

заробітної плати і, по-друге, галузевими рішеннями для 

комплексного обліку. 

Вітчизняний програмний продукт для ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах малого та середнього 

бізнесу доступний у хмарному і стаціонарному рішеннях. 

В MASTER:Бухгалтерія представлений зручний та 

зрозумілий інтерфейс, реалізоване швидке внесення документів 

та повний аналітичний розріз, автоматичне формування 

фінансової звітності. 

Основні функціональні можливості програми:  

– операції з грошовими коштами та їх еквівалентами;  

– облік основних засобів, нематеріальних активів та 

капітальних вкладень; 

– облік ТМЦ і МШП; 

– розрахунки з контрагентами; 

– персонал і розрахунок заробітної плати; 
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– операції по касі та розрахунки з підзвітними особами;  

– облік витрат; 

– податковий облік; 

– формування всіх стандартних аналітичних форм 

бухгалтерської звітності; 

– автоматичне формування фінансової звітності на основі 

зведених та згенерованих у системі документів. 

Зрозуміло, українські підприємці будуть мати певний 

проміжок часу на перехід з програмних платформ російської 

розробки, які потрапили під санкції. Зокрема, вже на сьогодні 

розроблені модулі імпорту даних з платформи «1С:Бухгалтерія» 

на платформу «MASTER:Бухгалтерія». 

З іншого боку, керівникам підприємств варто пам’ятати, 

що вони можуть розраховувати на програмні продукти 

вітчизняної розробки, які пройшли значний шлях розвитку і на 

практиці довели свою ефективність. 

Саме тому підприємствам необхідно визначитися з 

вибором програмного забезпечення, яке здатне задовольнити всі 

потреби обліку підприємства, а також не вимагає від бухгалтера 

специфічних навичок програмування. Тільки за умови 

правильного вибору можна максимізувати ефективність ведення 

облікової діяльності, що, безумовно, є необхідним кроком на 

шляху до інноваційного розвитку підприємства. 
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БІЗНЕС-ОСВІТА: МІСЦЕ І РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ 

 

Наразі як у світі в цілому, так і в Україні відбувається 

диверсифікація вищої освіти, у тому числі за формою власності. 

Останнім часом у цьому контексті активізується дискусія щодо 

розвитку бізнес-освіти, яка за останній час накопичили значний 

позитивний досвід. Цьому сприяло: демократичний та 

економічний розвиток; зближення між державою і вищою 

школою; розбалансованість ринку праці та ринку освітніх послуг. 

Останнім часом, усе більш помітним є відставання 

пропозиції освітніх послуг від потреб ринку праці, 

неузгодженість сфер праці та освіти з точки зору структури. Все 

це негативно відбивається як на стані освітньої системи, так і на 
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ринку праці, який при наявності осіб, які отримали вищу освіту, 

не може задовольнити потреби економіки, суспільства в 

необхідних фахівцях.  

Розв'язанню вищезазначених проблем сприяє бізнес-

освіта, яка в Україні представлена розгалуженою мережею: 

бізнес-центрів (від бухгалтерських курсів до бізнес-шкіл); 

альтернативними державним професійно-технічними 

навчальними закладами; вищими навчальними закладами І-ІV 

рівнів акредитації приватної форми власності тощо. Мережа 

останніх є досить динамічною (рис.) [1, с. 10-14]. 
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Рис. Динаміка мережі вищих навчальних закладів України 

І-ІV рівнів акредитації приватної форми власності. 

Основну частину зазначених навчальних закладів 

складають виші ІІІ- ІV р. а. – університети, академії та інститути 

– 78. Водночас функціонує 52 коледжів, технікумів і училищ, які 
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щороку випускають десятки тисяч фахівців з вищою освітою, тим 

самим сприяючи зростанню інтелектуального та інноваційного 

потенціалу країни. Щоправда, останнім часом проглядається 

чітка тенденція зменшення як чисельності студентів у ВНЗ 

приватної форми власності, так і підготовлених фахівців. 

Скажімо, якщо у 2009/10 н. р. останніх було 101,5 тис. осіб, то 

уже в 2016/17 н. р. – менше 70 тис, тобто на третину менше. 

Нині бізнес-освіта переживає фундаментальні зміни, 

зумовлені зростанням попиту на неї, посиленням 

інтернаціоналізації у сфері вищої освіти та наукових досліджень, 

активним використанням наукових знань у виробничій 

діяльності, що сприяє більш тісному співробітництву приватних 

вищих навчальних закладів із бізнесом. Сучасна бізнес-освіта 

спрямована на підготовку кадрів різних рівнів кваліфікації для 

організації ефективного підприємництва. Головною метою її 

функціонування є сприяння управлінській кар’єрі своїх 

випускників, їх успішній діяльності в підприємництві, а через це 

і розвитку підприємництва в цілому. Для досягнення цього 

важливо забезпечити постійне зростання ресурсного потенціалу 

закладів бізнес-освіти, у тому числі шляхом активного розвитку 

та використання бізнес-інкубаторів, які є структурними 

підрозділами вищих навчальних закладів. Вони сприяють 

активному залученню студентів до підприємницької діяльності, 

їх практичному навчанню. Тим самим бізнес-інкубатором 

допомагають готувати кадри, забезпечуючи при цьому високу 

якість. Водночас бізнес-інкубатори покликані допомагати 
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студентам реалізовувати проекти щодо створення успішних 

бізнес-компаній, які надають можливість студентам не лише 

оволодівати практичними навиками, але й поповнити свої 

фінансові ресурси, не виходячи з вищого навчального закладу. 

Позитивним є й те, що студенти в умовах бізнес-інкубаторів 

контактують з різними фахівцями, знайомляться з потрібною 

інформацію щодо підприємництва, отримують корисні знання, 

поради та навички.  

Для посилення контактів між викладачами, студентами та 

роботодавцями важливо більш активно залучати роботодавців до 

розробки освітніх стандартів. Це дозволить останнім не лише 

точніше визначити рівень підготовки випускників вищих 

навчальних закладів, але й при необхідності здійснювати 

відповідне корегування.  

Останнім часом, як відомо, відбувається оновлення 

економіки, створення матеріальних і духовних цінностей, 

адекватних реаліям ХХІ століття, що зумовлює потребу в 

працівниках, готових до активного пошуку свого місця в 

соціально-професійній структурі розвитку. Цьому сприяє 

активна дослідницька діяльність студентів. У приватних вищих 

навчальних закладах наукова діяльність, на жаль, недостатньо 

розвивається. В більшості з них не ведуться глибокі 

фундаментальні та прикладні дослідження. Як свідчить 

статистика, приватні вищі навчальні заклади мають нерідко філії 

не лише в обласних центрах, але і в районних. У таких 

навчальних закладах нерідко один викладач веде 15-20 
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дисциплін. За таких умов практично відсутні можливості 

займатись дослідницькою діяльністю. А це є однією з причин 

низької якості підготовки фахівців. Європейська практика 

свідчить, що оптимальним варіантом при цьому є створення 

дослідницьких університетів. Інтелектуальний потенціал цих 

навчальних закладів стає вирішальним фактором розвитку 

європейської економіки. Тож не дивно, що на заході велику увагу 

приділяють не просто підвищенню якості освіти, а саме 

економічної [2].  

Підвищенню якості економічної підготовки кадрів у 

сфері бізнес-освіти має сприяти створення потужних наукових 

центрів, оснащених сучасним науковим обладнанням, що 

використовується як у дослідницькій, так і в навчальній 

діяльності, активне залучення до наукової діяльності молоді, 

наближення освіти та науки до реальних потреб економіки; 

забезпечення навчального процесу у вищих навчальних закладах 

на інноваційній основі. 

Таким чином, розвиток бізнес-освіти має бути 

спрямований не лише на оперативне кадрове забезпечення 

пріоритетних секторів економіки для того, щоб навчити людей 

ефективно діяти в жорстких умовах конкуренції, привчити їх до 

творчості, самостійності, перманентного відтворення 

виробництва та реалізації його продукції, а й на забезпечення 

зростання інноваційного потенціалу країни. Це підтверджує і 

досвід перших вищих навчальних закладів бізнес-освіти в 

Україні, зокрема Міжрегіональної академії управління 
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персоналом (МАУП), яка нині має свої філії в багатьох країнах 

світу; Київський міжнародний університет, функціонування 

якого сприяє задоволенню формування інноваційної економіки 

знань. Цей навчальний заклад намагається бути лідером не лише 

на українському ринку бізнес-освіти, а й на європейському рівні. 

Разом із тим стратегічними завданнями, що стоять перед бізнес-

освітою, залишаються – вдосконалення навчального процесу, 

досягнення  міжнародних стандартів якості підготовки кадрів, 

отримання навчальними закладами міжнародної акредитації та 

визнання дипломів про вищу освіту українських вищих 

навчальних закладів у світі. 

Перелік використаної літератури: 

1. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів 

України на початок 2016/17 навчального року. Статистичний 

бюлетень / Державна служба статистики України. – К.; 2017. – 

208 с. 

2. Куценко В.І. Соціальний вектор економічного розвитку: 

монографія / В.І. Куценко. – К.: Наукова думка. 2010. – 735 с. 

  



61 
 

                                                                                    Н.В. Голячук  

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

                                                                                    С.Є. Голячук  

к.с.-г.н., доцент кафедри ОПВ 

Луцький національний технічний університет 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 

 

Все більшої популярності набирає хмарний сервіс при 

використанні бухгалтерських програм.  Хмарний сервіс – це 

сервіс, який дає можливість працювати з повнофункціональною 

версією  бухгалтерської програми через Інтернет. Він діє за 

принципом хмарних технологій SaaS, згідно з яким клієнт купує 

не саму програму, а право користуватися нею, тобто послугу. 

Програма в даному випадку встановлюється на віддалений 

сервер, до якого і підключається клієнт по зашифрованому 

Інтернет – каналу. 

До переваг застосування хмарних технологій відносяться 

[1,2]: 

1. Економія.  Перехід на використання хмарних технологій 

принесе відчутну вигоду, тому що вартість вже включає 

оновлення, інформаційно-технічну підтримку, а також 
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консультації фахівців з будь-яких питань пов’язаних з роботою 

програми. Окрім цього сервіс дозволяє суттєво знизити часові 

витрати. 

2. Безпека. Бухгалтерія для підприємства — це платформа, на 

якій базується вся його організаційно-економічна діяльність. 

Тому її безпека — безумовний пріоритет для будь-якого 

керівника. Робота з “хмарною” версією програми відбувається по 

захищених SSL каналах, що виключає перехоплення даних. Вся 

інформація зберігається на віддалених серверах. Сервери мають 

додатковий фізичний захист (системи протипожежної безпеки, 

додатковий захист від перебоїв живлення), а також захист від 

хакерських і вірусних атак. Регулярно створюються резервні 

копії баз. Але найголовніше: доступ до всіх даних, що 

зберігаються на сервері, буде тільки у визначених осіб, ні інші 

співробітники, ні представники силових структур не зможуть 

дістатися до бази без відома та дозволу керівництва фірми. Навіть 

вилучення системного блоку гарантує неможливість вилучення 

інформації. 

3. Зручність. Досвідчені бухгалтери чудово знають, наскільки 

важливо періодично копіювати базу даних і вести архів. Вихід з 

ладу техніки, термінова необхідність перенести всю інформацію 

на інший комп’ютер вимагають переустановлення 

бухгалтерської програми. А хмарна технологія повністю вирішує 

цю проблему. Завжди є можливість повернути інформацію за 

попередній період, щодня відбувається резервне копіювання 
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бухгалтерської бази. І при бажанні можна додатково зберігати її 

на комп’ютері або флешці. 

4. Регулярні оновлення. Користувач хмарного сервісу першим 

отримує актуальні оновлення в автоматичному режимі. Більше не 

потрібно нікуди дзвонити і чекати, коли у фахівців з підтримки 

з’явиться час. 

5. Мобільність. У користувача є можливість працювати в 

програмі з офісу, будинку або звідки завгодно, де є Інтернет. 

Сервіс дозволяє легко відкривати філії, точки продажів, 

виробничі цехи в єдиній системі. 

Використання «хмарної» версії бухгалтерської програми 

дозволяє скоротити фінансові та часові витрати, захищає дані від 

втрати і стороннього втручання, позбавляє від труднощів, 

пов’язаних з оновленням і інформаційно-технічною підтримкою. 

При цьому робота з віддаленою версією програми нічим не 

відрізняється від звичайної версії програми, дозволяє виконувати 

той же набір функцій з будь-якого місця, де є комп’ютер і доступ 

до Інтернет. 

Прийшов час перейти до використання хмарних технологій 

і в Луцькому національному технічному університеті при 

підготовці бакалаврів спеціальності «Облік і оподаткування».  

Для цього в грудні 2016 року був підписаний Договір про 

співпрацю між  ТзОВ «Інститут прикладних систем і технологій» 

і Луцьким НТУ. Метою договору є сприяння підвищенню рівня 

науково-методичного забезпечення навчального процесу з 

дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і 
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оподаткуванні» шляхом використання комп’ютерної програми 

«Облік SaaS».  

Прикладна програма Облік SaaS (Software as a Service - 

англ. програмне забезпечення як послуга) - це сервіс, що 

надається через Інтернет і призначений для автоматизації 

бухгалтерського, податкового, операційного обліку та 

управління бізнесом великих, середніх і малих підприємств. На 

протязі весняного семестру студенти мали змогу виконувати 

лабораторні роботи в безкоштовній хмарній обліковій системі  

«Облік SaaS».  

З 2011 року в Луцькому НТУ використовується 

«1С:Підприємство 8. Комплект для навчання у вищих та середніх 

навчальних закладах України». У навчальному процесі при  

підготовці бакалаврів та магістрів з обліку і оподаткування 

активно використовуються програмні продукти «1С:Бухгалтерія 

для України», «1С:Управління торговим підприємством», «1С: 

Управління торгівлею». Досить суттєву допомогу при вивчені 

названих курсів надає інформаційно-технологічний супровід 

системи програм 1С:Підприємство (ІТС Україна). Доступ до 

інформаційних ресурсів дозволяє вчасно отримати актуальну 

правову і довідкову інформацію для прийняття управлінських 

рішень і коректного ведення обліку, отримувати навчальну і 

методичну підтримку та консультації по різних питаннях 

бухгалтерського обліку.   Але це все належить до коробочних  

варіантів програми. А зараз ми говоримо про хмарні технології.  

«1С:Підприємство 8» має конфігурацію «1С: Підприємство 
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8 через Інтернет», яка надає можливість роботи з програмами 

через використання хмарного сервісу.  Звичайно, послуги з 

використання хмарних технологій не безкоштовні. Але , на нашу 

думку, було б дуже добре, коли б з метою навчання, студенти тих 

навчальних закладів, у яких є договір про співпрацю з фірмою 1С, 

мали доступ до хмарної програми 1С у тестовому режимі, 

терміном на 14-30 днів.  Адже освіта не повинна плестись позаду 

прогресу, вона завжди повинна бути на крок попереду для 

підготовки конкурентоспроможних фахівців.  

1. «Хмарний» сервіс 1С: переваги та недоліки / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nibu.factor.ua/ukr/news 

/news.html?id=13469 

2. 1С: Підприємство: «коробка» — вчорашній день? / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://byhgalter.com/1s-

pidpriyemstvo-korobka-vchorashnij-den/ 

 

 

  

http://alfaaudit.com.ua/hmarnyj-servis-1s-perevahy-ta-nedoliky/
http://www.nibu.factor.ua/ukr/news%20/news.html?id=13469
http://www.nibu.factor.ua/ukr/news%20/news.html?id=13469
http://byhgalter.com/1s-pidpriyemstvo-korobka-vchorashnij-den/
http://byhgalter.com/1s-pidpriyemstvo-korobka-vchorashnij-den/
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к.е.н, доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 

ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ УНІВЕРСИТЕТІВ І БІЗНЕСУ В 

НОВИХ УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

У нових реаліях проблеми співпраці університетів і 

бізнесу зазнають суттєвих трансформацій. Це пов’язане із 

впливом багатьох чинників, зокрема, явищами глобалізації, 

широким розповсюдженням Інтернету та інформаційних 

технологій (ІТ).  

Вимоги до вмінь і навичок працівників, їхньої освіти та 

професіонального досвіду за нинішніх умов кардинально 

змінюються. Незважаючи на високі позиції України за рівнем 

охоплення населення вищою освітою (14-те місце зі 140 країн, 

після Греції, США, Фінляндії, Німеччини та ін.), її якість 

залишається низькою (54-те місце). На відміну від західних 

університетів, зацікавлених у публікації відкритої інформації про 

рівень працевлаштування своїх випускників, дані такого формату 

майже відсутні на сайтах українських ВНЗ, і це ще більше 

поглиблює кризу на молодіжному ринку праці. У результаті 

національний ринок праці в Україні характеризується 
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професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції 

робочої сили  [1]. 

Що ж робити у даній ситуації? Як знайти правильний 

вихід, який би задовольнив і потреби роботодавців і фактично 

знекровлену науку та освіту? 

Необхідною та важливою умовою реформування є 

налагоджене та взаємовигідне партнерство держави, бізнесу та 

університетів, що дозволить узгодити інтереси та об’єднати 

зусилля для їх реалізації. В Україні найбільш поширеною 

формою партнерства залишаються програми стажування 

студентів, навчальні курси та конкурси, однак можливості та 

варіанти співпраці між державою, бізнес-середовищем та 

освітньою сферою набагато більші [2]. Зокрема, Холявко 

Н.І. виділяє наступні напрями такої співпраці [3, с. 34] : 

-  підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

кадрів; 

-  проведення університетами наукових досліджень на 

замовлення підприємств; 

-  використання результатів досліджень і розробок у 

діяльності підприємств; 

-  отримання університетами патентів на наукові 

розробки і винаходи і купівля підприємствами ліцензій на їх 

використання; 

-  створення інноваційних підприємств, кластерів, 

інкубаторів, технопарків на базі університетів; 
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-  надання експертної допомоги та консультаційних 

послуг. 

 Ефективна модель потрійного партнерства в Україні має 

включати такі напрями діяльності: 

-  з боку держави – реальне забезпечення автономії та 

фінансової незалежності університетів; сприяння створенню 

відповідної матеріально-технічної бази ВНЗ; формування 

державного замовлення на спеціальності відповідно до дійсних 

потреб ринку праці та бізнесу; 

-  з боку бізнесу – інформування університетів у потребі в 

кадрах по конкретних напрямках діяльності; переорієнтація на 

інноваційний шлях розвитку; запровадження інституту 

ендавменту (сталого фонду ВНЗ); 

-  з боку університетів – заснування техно- та наукових 

парків, інноваційних фірм, венчурних фондів; залучення 

експертів та представників бізнесу до освітнього процесу; 

взаємодія з бізнесом в інноваційних кластерах. 

ІТ сфера в Україні є однією з найприбутковіших та 

швидкозростаючих сфер економічної діяльності, яка за оцінками 

Світового Банку, міжнародних консалтингових компаній та 

вітчизняної ІТ-спільноти, протягом останніх 4-5 років 

демонструє щорічне зростання не менше 25 % [4]. 

Розвиток високих технологій змінює структуру світового 

виробництва і ринку, в якому відображаються пріоритети 

науково-технічної політики різних країн. В умовах глобалізації 

наша країна не може розвиватися ізольовано від світової 
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економіки. Відповідно до «Глобального звіту про розвиток 

інформаційних технологій-2015» Україна за результатами 2015 р. 

посіла 71 позицію серед 143 країн світу у рейтингу за рівнем 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. На сьогодні 

у світі і в Україні спостерігається дефіцит фахівців ІТ сфери. 

Проте через низький рівень заробітної плати порівняно із 

Заходом, спостерігається відтік ІТ-спеціалістів за кордон [5]. 

Мобільні технології змінюють світ і якщо компанія 

позиціонує себе як сучасна технологічна організація, вона має 

створювати умови для мобільного забезпечення свого існуючого 

та майбутнього персоналу. Так концепція BYOD 

(BringYourOwnDevice) дозволяє використовувати в робочих 

справах власні гаджети для підвищення ефективності роботи); 

руйнуються звичні уявлення про робоче місце (досвід Google, 

Facebook, Amazon, Аlibaba свідчить про потребу працівників, не 

в офісних меблях, а у просторі для творчості та можливостях для 

вільного вибору місця і часу праці. 

Актуальними на сьогодні для розвитку ІТ-сфери є такі 

рекомендації Національного інституту стратегічних досліджень 

[5]:  

1. Визначити особливі вимоги до ліцензування освітніх послуг у 

сфері ІТ.  

2. Розробити загальний «фрейм» вимог до курсів з ІТ з 

урахуванням  актуальних потреб.  

3. Сформувати інтегральну трирівневу систему ІТ-освіти 

(шкільна, професійно-технічна, вища). 
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4. Розширювати міжвузівські зв’язки у сфері інформаційних 

технологій на базі університетських та наукових R&D та освітніх 

центрів у сфері ІКТ  

5. Налагодити сталі інтеграційні зв’язки з провідними світовими 

ІТ-корпораціями та університетськими центрами. 

6. Розробити програми міжнародної співпраці викладачів. 

У травні 2017 року Указом Президента України було 

введено санкції проти ряду російських компаній. Виробник 

найпоширенішої програми для бухгалтерського обліку в Україні 

«1С» також підпав під санкції. Відмовитися ж від «1С» у 

примусовому порядку доведеться лише бюджетним установам. Із 

1 січня 2018 року установи мають перейти із російського ПЗ на 

інші аналоги. Приватних підприємств такі заборони не 

стосуються [6]. Проте у  випадку з «1С» користувач не знає, кому 

він віддає інформацію про свою компанію та її грошові потоки, 

що особливо небезпечно за умов війни на Сході країни.  

Частина підприємців все ж звертає увагу на програми, 

створені в Європі та США. За такими розробками стоять потужні 

рішення. Ними користуються у всьому світі. Також на ринку є й 

українські розробки.  

У вересні 2017-го на ринку з’явився вітчизняний продукт 

для ведення обліку на підприємствах  і в державних установах 

– MASTER:Бухгалтерія. Його розробник компанія IT-Enterprise  

до цього спеціалізувалася на впровадженні комплексних ERP-

систем для великого бізнесу. MASTER:Бухгалтерія дозволяє 
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автоматично формувати та завантажувати звітність компанії без 

зайвих зусиль. 

Команда TQM Systems не входить до санкційного списку 

й продовжує впроваджувати та підтримувати ліцензійне ПЗ, в 

тому числі на платформі 1С. Комерційні користувачі 1С в Україні 

будуть працювати в звичайному режимі, а програмні продукти 

1С – як і раніше оновлюватися, розроблятися і підтримуватися. 

Стратегія TQM Systems - це реалізація оптимальних IT-рішень 

для бізнесу. Поки 1С виконує облікову функцію краще інших 

систем, TQM Systems буде орієнтуватися на 1С, виносячи при 

цьому завдання й бізнес-процеси управлінського обліку до 

зовнішніх веб-сервісів на інших платформах. Вся 

інфраструктура, яка підтримує користувачів 1С, повністю в 

робочому стані. Над чим дійсно варто подумати, так це над тим, 

де знаходяться бази даних. Ті компанії, які тільки планують 

автоматизуватися, повинні особливо ретельно спланувати 

стратегію побудови своєї IT-архітектури, звернути увагу на 

поточні можливості й перспективи [7]. Оптимальне рішення для 

бізнесу – це інтеграція 1С у хмарі (для облікових завдань) із 

зовнішніми web-сервісами й SaaS-рішеннями на інших 

платформах (для управління бізнес-процесами). 

Отже проблеми співпраці ВНЗ і бізнесу у сфері ІТ-

технологій необхідно своєчасно вирішувати на якісно вищому 

рівні, ніж це мало місце до цього часу.  
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імені Тараса Шевченка 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ІТ-

СПЕЦІАЛІСТІВ 

Невпинний суспільний розвиток висуває все нові й нові 

науково-технічні проблеми. Головним інструментом розв’язання 

багатьох з них є сучасні комп’ютерні технології. До 

найактуальніших  відносяться задачі збереження, пошуку, 

передачі та аналізу інформації, насамперед економічного 

спрямування. Динамічні зміни , які неперервно відбуваються у 

цій сфері, вимагають синхронних змін й у процесі підготовки 

фахівців з сучасних інформаційних технологій (ІТ). 

Досвід Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка свідчить про необхідність для майбутніх ІТ-

спеціалістів ґрунтовних фахових знань з баз даних та знань, 

багаторівневих обчислювальних моделей, потрібних для 

забезпечення зростаючих вимог у багатокористувацьких 

інтелектуальних інформаційних системах (ІС). Майбутні 

розробники різноманітних ІС повинні: 
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 володіти методами функціонального моделювання  

бізнес-процесів, організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем, синтезу складних систем на основі 

комп’ютерних моделей, оцінювання ризиків проектування ІС, 

багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної 

обробки та візуалізації; 

 забезпечувати організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням 

архітектури, конфігурування, показників результативності 

функціонування операційних систем і системного програмного 

забезпечення; 

 володіти методами та засобами забезпечення 

інформаційної безпеки, розробки та експлуатації програмного 

забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури. 

Система «1С:Підприємство» надає чимало можливостей 

для досягнення вказаних результатів, для її використання з 

іншими платформами розробки в процесі підготовки майбутніх 

ІТ-фахівців завдяки тому що: 

 одне з небагатьох потужних та професійних предметно-

орієнтованих середовищ розробки ІС, з глибинною підтримкою 

підходів об`єктно- орієнтованого проектування; 

 розвинені можливості технологічної платформи 

дозволяють не тільки комплексно розв`язувати складні задачі 
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обліку та управління, а й наочно демонструвати відповідні 

підходи та технології у навчальному процесі; 

 постійний розвиток платформи та її можливостей, з 

орієнтацією на сучасні тенденції збереження, обробки й доступу 

до даних; 

 якісна інформаційна та методична підтримка, що 

супроводжує розвиток технологічної платформи, знайомить з 

підходами, накопиченим чималим досвідом зі створення 

сучасних ІС, орієнтованих на різні галузі, задачі та вимоги; 

 практичність та доступність у поєднанні з можливістю в 

умовах обмеженого учбового часу створювати працюючі 

прикладні рішення, що втілюють сучасні підходи до розв`язання 

реальних задач обліку та управління; 

 існування великої кількості різноманітних прикладних 

рішень з дотриманням принципу відкритості, надає додаткові 

можливості для самостійної роботи студентів; 

 значні зусилля партнерської мережі «1С» для 

забезпечення доступності платформи та відповідних технологій в 

учбовому процесі, підтримки мотивації у студентів. 

В умовах «індивідуалізації» учбового процесу, 

перерозподілу аудиторної й самостійної частин учбових курсів, 

використання технологічної платформи «1С:Підприємство» 

надає реальні можливості, навіть у відносно невеликому за 

обсягом курсі з розробки ІС, поєднати цілий комплекс питань, що 

пов`язані з обліком, управлінням, відповідними технологіями та 
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сучасними засобами розробки. При цьому предметна 

орієнтованість платформи дозволяє більш прозоро зосередитись 

саме на принципових питаннях створення прикладних ІС, суттєво 

допомагаючи розробнику у вирішенні технічних питань, 

заощаджуючи дорогоцінний час. Але це зовсім не означає, що 

технічні рішення є схованими, закритими, а відповідні технології 

жорстко прив`язані саме до цієї платформи,  й відсутня 

можливість наочно пояснювати відповідні дії розробника, 

застосовувати отриманий досвід при використанні іншого 

середовища розробки. Цілком природнім чином система 

«1С:Підприємство» сприймається не тільки як потужне сучасне 

середовище для створення складних обліково-аналітичних 

прикладних рішень широкого загалу, але й як засіб для реального 

ознайомлення з самою обліковою галуззю, відповідними 

задачами, вимогами, підходами до побудови ІС, розв`язання при 

цьому непростих проблем, що стосуються розмірів, 

ефективності, захищеності прикладних рішень, необхідності їх 

постійної підтримки та супроводження, використання 

інструментів для колективної розробки. Існування величезної 

кількості відкритих типових та галузевих прикладних рішень 

створюють додаткові можливості для самостійного 

ознайомлення з розмаїттям та складністю облікових задач, 

різними підходами до організації обліку, надихають до творчого 

пошуку свого власного фахового місця. 
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На форму та зміст занять значною мірою вплинули якісні 

матеріали професійних книг та курсів для розробників. 

Знайомство з засобами розробки, «конфігуруванням» 

відбувається через розгляд відносно великих «наскрізних 

учбових прикладів» облікових задач, шляхом поступового 

створення відповідної прикладної ІС. В процесі розробки 

облікової системи відбувається знайомство з можливостями 

представлення прикладних даних, способами доступу до них 

засобами об`єктної та табличної моделей технологічної 

платформи, використовуються наявні конструктори та 

редактори, механізми програмування та запитів, накопичуються 

розуміння та досвід їх грамотного комплексного використання. 

Це дозволяє переходити від розгляду інструментарію до більш 

ґрунтовного знайомства саме з технологіями розв`язання 

обліково-аналітичних задач (оперативних, бухгалтерських, 

розрахункових), до розвинених можливостей адміністрування. 

Подолати жорсткі часові обмеження нормативних 

учбових курсів, зосередитись на специфічних задачах та 

можливостях платформи, які привертають увагу студентів, 

дозволяють передбачені навчальними планами  лабораторні 

роботи, курсові та дипломні проекти, а також фахові практики. 

Накопичений досвід з використання різних платформ у 

навчальному процесі підготовки ІТ-спеціалістів дозволяє 

стверджувати, що система «1С:Підприємство», завдяки 

закладеним інноваційним принципам та постійному розвитку, 
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досить успішно відповідає тим змінам, що відбуваються у 

навчальних планах та програмах. Оскільки дозволяє не тільки 

практично застосовувати й вдосконалювати «теоретичні» знання 

та навички з інших учбових курсів, але й надає можливості 

комплексного підходу, гнучкості, при обранні форм навчання, 

розумного поєднання обов`язкових та вибіркових складових у 

вивченні сучасних інформаційних технологій. Безумовно це 

забезпечує позитивний вплив на якість підготовки, 

конкурентоспроможність майбутніх ІТ-фахівців, що знайомі не 

тільки з загальними задачами, принципами та підходами, але й 

можливостями  їх реального втілення, користуючись сучасними 

засобами розробки інформаційних систем. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ 

ГОСПОДАРСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 Головною метою функціонування інформаційної системи 

на підприємстві є забезпечення керівництва підприємства 

фінансовою інформацією для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень при виборі альтернативних варіантів 

використання обмежених ресурсів. Впровадження 

автоматизованих систем управління ресурсами у діяльність 

підприємств дозволить оптимізувати економічні процеси ведення 

обліку матеріально-виробничих запасів та їх забезпечення, що 

обумовлює актуальність теми дослідження та подальше 

розроблення.  

 Концепція планування потреби виробництва у 

матеріальних ресурсах зародилася у 60 роки з ростом 

використання електронних обчислювальних систем у США. Це 

був програмний комплекс, який дозволяв оптимально 

регулювати поставки матеріалів і комплектуючих для 

виробничого циклу. Пізніше реалізацією цієї методики почало 

займатися Американське співтовариство виробництва і 
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управління запасами у 1957 році. На теперішній час воно 

перетворилося у Асоціацію операційного менеджментуAPICS 

(Association for Operations Management), яка нараховує більше 50 

тис. індивідуальних і корпоративних членів з більш ніж 10 тис. 

компаній. Асоціація включає в сферу операційного менеджменту 

елементи проектування, інжинірингу, інформаційних систем 

управління, управління якістю, управління виробництвом, 

управління запасами, бухгалтерського обліку, спрямовані на 

ефективне планування, координацію, реалізацію та контроль 

виробничих та сервісних організацій.  

 До 2008 року діяла програма CIRM (сертифікація в галузі 

комплексного управління ресурсами). Програми сертифікації 

станом на 2013 рік: CPIM (в галузі управління виробництвом і 

запасами), CSCP (в галузі управління ланцюжком поставок) і 

APICS CFPIM (в галузі управління виробництвом і запасами) [1]. 

 На сьогодні в Україні діє Microsoft Dynamics AX (раніше 

Axapta) – комплексна система управління підприємством (ERP II) 

для корпоративного та середнього сегментів ринку, у котрій 

реалізовано фінансовий менеджмент та засоби бізнес-аналізу, 

управління товарно-матеріальними потоками, відносинами з 

клієнтами, персоналом, проектами та іншими областями 

діяльності підприємства. Перевагами цієї системи є 

зосередження на українському ринку, офіційно зареєстрована 

Microsoft та сертифікована Федерацією професійних бухгалтерів 

та аудиторів України, має більше 11 тис. клієнтів у світі [2]. 
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 Автоматизована інформаційна система включає наступні 

аспекти: 

– ERP (Enterprise Resource Planning) – управління 

ресурсами підприємства; 

– EAM (Enterprise Asset Management) – управління 

активами підприємства; 

– WMS (Warehouse Management System) – система 

управління складом; 

– MRO (Maintenance, Repairand Operations) – ремонт і 

технічне обслуговування; 

– SCM (Supply Chain Management) – управління 

ланцюжком постачань; 

– PLM (Product Lifecycle Management) – управління 

життєвим циклом виробів; 

– PDM (Product Data Management) – система управління 

даними про виріб; 

– CRM (Client Relationship Management) – управління 

відносинами з клієнтами; 

– QM (Quality Management) – управління якістю; 

– APS (Advanced Planning and Scheduling) – планування і 

надання розкладів. 

Розглянемо більш детально такі програми, як SCM і CRM. 

Програма SCM дозволяє перехід від управління 

поставками до управління логістичними каналами постачання, 

що включає всю інфраструктуру бізнесу: систему 

дистриб’юторів і дилерів, виробників і постачальників тощо. 
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Тобто при аналізі фінансово-господарської діяльності 

враховується весь шлях, по якому товар із сировини 

перетворюється на готовий виріб і потім через мережу продаж 

потрапляє до кінцевого споживача. При цьому, на відміну від 

CSRP, де основна увага акцентується на внутрішніх тонкощах 

виробництва, SCM фокусується на зовнішній логістиці і на 

зовнішніх щодо виробництва процесах. Ця обставина підводить 

до ідеї доцільності об’єднання переваг цих двох технологій 

реалізації в одній ERP-програмі. 

CRM – це програма управління зв’язками і взаємодією з 

клієнтами підприємства, що включає прогнозування контрактів, 

їх відслідковування, підтримку обслуговування клієнтів, 

супровід процесів замовлень і продаж. 

 Але не всі автоматизовані програми, які були 

розглянуті у таблиці 3 сконцентровані на управлінні 

ресурсами підприємства, тому розглянемо більш детально 

саме ті програми, які стосуються ресурсів. 

 Програма MRP II – методологія детального планування 

виробництва підприємства, що включає облік, планування 

завантаження виробничих потужностей, планування потреб у 

всіх ресурсах виробництва (матеріалах, сировині, 

комплектуючих, обладнанні, персоналі), планування виробничих 

затрат, моделювання ходу виробництва, його облік, планування 

випуску готових виробів, оперативне коригування плану і 

виробничих завдань. 

ERP – це сучасна програма, яка дозволяє відслідковувати 
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не лише виробничі, але й інші ресурси підприємства (фінансові, 

збутові, тощо). Вона забезпечує можливість планувати і 

управляти не тільки виробничими процесами, але й всією 

діяльністю підприємства, досягнути оптимізації за ресурсами і 

часом [3].  

Сутність програми CSRP полягає в тому, що при 

плануванні і управлінні підприємством враховуються не лише 

виробничі і матеріальні ресурси підприємства, але й ті ресурси, 

які зазвичай розглядаються як допоміжні або накладні (тобто 

такі, що використовуються в процесі маркетингової і поточної 

роботи з клієнтом, після продажного обслуговування). Реалізація 

цієї технології дозволяє управляти виконанням замовлень 

клієнтів і роботою всього підприємства набагато краще. 

З’являється можливість погодинної зміни виробничого графіка, 

що для звичайної ERP-системи практично неможливо, в той час 

як на реальних виробництвах підприємств малого та середнього 

розміру зустрічається часто.  

При поточному рівні економіки країни з боку 

споживачів є попит на оптимізацію витрат і їх максимальне 

зниження, допоможе при цьому послуга адміністрування 

складних управлінських систем. Суть її полягає в тому, що 

замовник передає виконавцю на аутсорсинг (передача 

організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на 

обслуговування іншій компанії, що спеціалізується в даній 

галузі) обслуговування і підтримку інформаційної системи. Це 

дешевше, ніж постійно утримувати в своєму штаті 



84 
 

програмістів і адміністраторів систем. Бо при впровадженні 

ERP споживачі зацікавлені в економії витрат, адже в умовах 

кризи підприємства вважають за краще ті інструменти, які 

з мінімальними інвестиціями дозволяють отримати 

реальний результат – знизити витрати. 
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Вступ. З розвитком ринкової економіки університети зіткнулися 

з глобальними проблемами, що викликані змінами в економічній, 

соціальній та політичній системах. Різке скорочення державного 

фінансування університетів, припинення дослідницької тематики 

для підприємств через реструктуризація економіки, зміна 

структури державного замовлення через зміну попиту на 

фахівців в першу чергу технічних спеціальностей, ріст 

конкуренції на ринку освітніх послуг – все це вимагає пошуку 

такої форми управління університетом, яка дозволить 

інтегрувати ринкові принципи в структуру університету та 

збереже його основні  функції та свободи.   
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Мета статті та постановка проблеми. Особливості розвитку 

сучасного суспільства, яке формується як суспільство знань, 

полягають у розбудові економіки знань. Університети як носії 

передової наукової думки та розумових видів праці стають 

провідниками інновацій в освіті та економіці. На сьогодні 

бюджетне фінансування вищих навчальних закладів (ВНЗ) є 

досить обмеженим і покриває тільки необхідні для виживання 

ВНЗ статті витрат, передусім це заробітна плата персоналу, 

стипендії та комунальні платежі. Матеріально-технічний 

розвиток ВНЗ намагаються забезпечувати за власні кошти, які 

формуються, насамперед, завдяки платним освітнім послугам. 

Отже, необхідна така зміна моделі університетів та механізмів 

управління ними, яка забезпечить нову якість підготовки 

фахівців для інноваційної економіки. 

Модель «потрійної спіралі» в трикутнику взаємодії освіти та 

науки, індустрії та держави. На зміну концепції дослідницького 

університету Б. Кларком була запропонована концепція 

інноваційного (підприємницького) університету, побудованого 

на принципах [1]: посилення управлінського ядра університету; 

розширення зв'язків з групами і організаціями за межами ВНЗ; 

диверсифікації джерел фінансування; стимулювання 

підприємницької активності підрозділів ВНЗ; розвиту 

підприємницької культури.   

Підприємницька активність ВНЗ може бути пов'язана з 

формуванням в студентів компетентностей підприємництва, 
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залучення грантів, комерціалізацією результатів наукових 

досліджень за допомогою університетських центрів трансферу 

технологій тощо.  

Формальну модель підприємницького університету можна 

описати кортежем: <Edu, R& D, EA, D, IN, Res>, елементи якого 

визначають такі поняття: Edu – викладацький процес, R&D – 

науково-дослідницька діяльність, EA – підприємницька 

діяльність, D – прибуток від ЕА, IN – об’єкти інноваційної 

інфраструктури, Res – результуючі продукти діяльності 

підприємницького університету, які складають кортеж Res = <G, 

Sr, I, Tec>, де G – кваліфіковані випускники, адаптовані до 

виробничої діяльності вже в надрах університету,      Sr – наукові 

результати, I – інноваційні розробки на замовлення ринку, T – 

розроблені технології на замовлення ринку. 

В ринкових умовах актуальною є проблема гармонійного 

поєднання академічного підприємництва із проблемами 

виробництва, економіки і запитами суспільства, яке постійно 

змінюється і розвивається. Засновником моделі "потрійної 

спіралі" є Г. Іцковіц, який обґрунтував, що в сучасному 

суспільстві центром інноваційної діяльності є університет, який 

активно підтримує зв'язки з бізнесом. Вищий навчальний заклад 

при цьому реалізує не лише загальноприйняті функції (освітню, 

науково-дослідну, інноваційну), але й підприємницьку, яка 

полягає у здійсненні комерціалізації його власних наукових 

розробок. Модель потрійної спіралі подана на рис.1. [2] 
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Рис.1. Модель потрійної спіралі взаємодії університету, 

бізнесу та держави 

Модель потрійної спіралі базується на таких концептах [3]: в 

суспільстві, заснованому на науковому знанні, характерне 

посилення ролі університетів у взаємодії з промисловістю і 

урядом; три інституціональні форми (Університет, Бізнес, Влада) 

прагнуть до співпраці, при цьому, інноваційна складова 

формується з цієї взаємодії, а не за ініціативою держави; кожна з 

інституціональних форм виконує свої традиційні функції, а також 

частково бере на собі роль іншої.  

Модель потрійної спіралі одночасно можна розглядати і як 

взаємодію між інституціональними сферами – університетами, 

бізнесом і державою, і як ряд просторів: простір знань, простір 

згоди і простір інновацій [4]. Простір знань представляє існуючі 

ресурси університетів або фірм і включає генерацію знань в 
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університетах, науково-дослідних інститутах і дослідницьких 

підрозділах компаній. Простір згоди (консенсусу) призводить до 

співпраці представників з різних інституціональних сфер для 

аналізу конкурентних переваг і недоліків регіону з метою 

розробки ідей і стратегій розвитку регіону.  Простір інновацій 

сприяє створенню нового організаційного формату, який 

покликаний коригувати недоліки в розвитку регіону. 

Університети не можуть бути тільки джерелом кадрів і знань, 

вони мають перетворитися в хаб, який створює умови і 

сприятливе середовище для трансферу технологій, освітніх 

програм зі створення підприємств, інкубації програм та інших 

підприємницьких навичків. Нові організаційні структури, такі як 

бізнес-інкубатори, наукові парки, і різні об'єднання стають 

джерелом економічної активності і міжнародного обміну.  

Згідно з моделлю потрійної спіралі підприємницький університет 

має грати ключову роль і характеризуватися капіталізацією 

знань, яка створюється і поширюється для використання на 

практиці і для дисциплінарного розвитку; тісною взаємодією 

університету з бізнесом і державою; незалежністю 

університету від інших інституціональних структур; 

рефлексивністю яка призводитиме до внутрішньої реновації і 

перегляду взаємин університету з бізнесом і державою [4]. 

Завдання підприємницького університету полягають в 

наступному: 
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1. Формування об'єктів інноваційно-підприємницької 

інфраструктури.  

2. Розширення джерел фінансування та інструментів 

управління і використання їх для власного розвитку;  

3. Мотивація праці професорсько-викладацького складу 

підвищенням оплати в залежності від результатів їх діяльності 

через створення спільних з ВНЗ малих підприємств, виконання 

перспективних для впровадження науково-дослідних проектів 

тощо. 

4. Впровадження основ підприємницької діяльності в програми 

навчання студентів ВНЗ і в програми підвищення кваліфікації. 

5. Впровадження додатково до традиційної функціональної 

структури університету (факультети, кафедри) і дисциплінарної 

освітньої діяльності (навчальні плани і програми) елементів 

матричної (багатовимірної) організації, що завжди є результат 

поєднання двох організаційних альтернатив – функціональної і 

продуктової. 

Висновки. У суспільстві, заснованому на знаннях, університети 

починають грати усе більш значущу роль. На відміну від 

адміністративно-командної моделі в моделі потрійної спіралі 

держава менше контролюватиме інші інституціональні сфери, 

щоб дозволити розвиватися ініціативам від учасників цих 

інституціональних сфер. З іншого боку, держава починає грати 

активнішу роль в просуванні інновацій, ніж це відбувається в 

ринковій моделі. Таким чином, здійснюється рух до 

збалансованішої моделі. 
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 

ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВ ФАХІВЦЯМИ 

 

В епоху індустріальної економіки радикальні 

технологічні зміни відбувалися через  35-40 років, тому здобутих 

професійних знань вистачало майже на весь трудовий період 

працівника. У сучасних умовах період оновлення техніки і 

технології скоротився до 4-5 років, що вимагає відповідного 

оновлення знань[1, с. 49]. 

Формування ринкових відносин, становлення в Україні 

соціально спрямованої держави зумовлюють зміну цільових 

настанов освіти та професійної підготовки як соціальної системи 

й елемента інфраструктури ринку парці, що передбачає не лише 

забезпечення потреб підприємства спеціалістами різних професій  

та рівнів кваліфікації, а й задоволення різноманітних освітніх 

потреб особистості заради розвитку й самореалізації, що, в свою 

чергу, забезпечує її конкурентоспроможність на ринку праці [2, 

с. 23]. 

Економічна роль освіти складна і багатопланова. 

Пріоритет освіти у формуванні людського капіталу дозволяє 
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вченим-економістам використовувати цей показник як базовий 

при розробці методики економічного оцінювання інвестицій у 

людський капітал. Особливо зростає значення освіти та 

професійної підготовки в період структурної перебудови, що 

супроводжується в нашій країні ще й кардинальними соціально-

економічними змінами [3, с. 59]. 

Щодо осіб з вищою освітою, то вони не прості виконавці, 

а новатори, генератори ідей. Праця саме цих осіб впливає на 

темпи  соціально-економічного зростання підприємства та 

держави в цілому. У доповіді світового банку зазначалося, що 

продовження середньої тривалості навчання всього на один рік 

збільшує валовий суспільний продукт на 9%. Кожний додатковий 

рік навчання забезпечує зростання валового національного 

продукту на 4% [2, с. 25-26]. 

Оскільки передбачається, що більш обдаровані люди 

досягають у середньому більш високих рівнів освіти, то в процесі 

навчання відбувається як би  сортування учнів за рівнем їх 

здібностей. Природно, що при наймані працівників підприємці 

будуть використовувати інформацію про потенційну 

продуктивність працівника. Отже, рівень освіти витупає 

своєрідним сигналом для роботодавців про якість робочої сили 

потенційних працівників [1, с. 19]. 

Перед Україною на сучасному етапі розвитку економіки 

та суспільства стоїть ряд невирішених завдань. Протягом 

останніх років освіта України фінансується за залишковим 

принципом. Причиною цього є нерозуміння цінності 
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капіталовкладень в освіту, переважає  хибна думка, що 

капіталовкладення в освіту є непродуктивними та не приносять 

доходу, це в результаті призводить до незбалансованості між 

соціальним та економічним розвитком.    

Незадовільний стан справ в галузі освіти призводить до 

зниження освітнього рівня нації, падіння престижу освіти, 

деградації життєвих стандартів населення. В наслідок кризових 

явищ та загостренню економічної кризи відбувається відплив 

кваліфікованих кадрів, найкращої робочої сили за кордон. Це 

явище треба розглядати як послаблення інтелектуальної величі 

України, що прямо та опосередковано впливає на її конкурентні 

позиції на світовому ринку [2, с. 27]. 

Також великою проблемою, що призводить до 

дисбалансу між випускниками навчальних закладів всіх рівнів 

акредитації та потребами народного господарства є відсутність 

гнучкої системи підготовки молодих спеціалістів, дуже повільно 

проходить процес адаптації, та підготовки фахівців 

спеціальностей, які необхідні для розвитку народного 

господарства.  

Отже, за умов економічної кризи та зменшення 

державного замовлення на підготовку фахівців та комерціалізації 

вузів, все менше шансів на отримання якісної освіти мають 

обдаровані діти з малозабезпечених сімей батьки яких не взмозі  

оплатити їхнє навчання. Однією з  гострих проблем яка стоїть 

перед випускниками вищих навчальних закладів, це 

неможливість знайти роботу за отриманою спеціальністю через 
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те, що рівень отриманих знань не достатній для виконання 

необхідних завдань. Це пов’язано насамперед з тим, що навчальні 

плани за якими ведеться підготовка спеціалістів не відповідають 

вимогам які стоять перед ними в практичній діяльності. На нашу 

думку, для покращення ситуації необхідно до розробки 

навчальних програм та планів залучати фахівців безпосередньо з 

виробництв.  

Потрібно забезпечити більш тісне спілкування між 

професорсько-викладацьким, дослідницьким складом  вищих 

навчальних закладів і співробітниками конкретних підприємств, 

щоб науковці мали більш реальне уявлення про проблеми, що 

стоять перед промисловістю, а практики мали доступ до 

наукових знань [4, с.43]. 

Швидка зміна знань в усіх сферах потребує від 

працюючих постійного розширення свого світогляду, 

підвищення майстерності, набуття нових навичок, оскільки  зміна 

ідей, знань, технологій відбувається скоріше ніж зміна поколінь 

людей. Люди, які не навчаються та періодично або постійно не 

підвищують свою майстерність, стають не конкурентними на 

ринку праці. Оскільки ринок праці постійно звужується, то 

працівники змушені пристосовуватися до його викликів і 

навчатися все активне життя. На сьогоднішній день вартість 

додаткового вкладання коштів у підвищення компетентності та 

майстерності невпинно зростає. 

Література. 
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                                                                                   Т.П. Мандрика 

викладач 

Коледж ракетно-космічного машинобудування   

Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 1С:ІТС  УКРАЇНА  ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

 

Інформаційні технології в вищих навчальних закладах 

сьогодні є потужним інструментом підвищення ефективності 

навчання і наукових досліджень, служать істотним фактором, що 

визначає їх конкурентоспроможність. 

Дисципліна «Технологія автоматизованої обробки 

економічної інформації» вивчається студентами на останньому 

семестрі спеціальності «Розробка програмного забезпечення» та 

призначена для отримання навиків роботи з автоматизованими 

економічними інформаційними системами (ЕІС), процесів 

машинної обробки економічної інформації (ЕІ). 

Основною метою дисципліни є вивчення та аналіз 

питань, пов'язаних з особливостями процесів машинної обробки 

економічної інформації використовуючи програмний продукт 

1С:Підприємство 8.2.    
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В процесі вивчення дисципліни «Технологія 

автоматизованої обробки економічної інформації» студент 

повинен навчитися користуватися спеціальною літературою з 

питань  проектування систем автоматизованої обробки 

економічної інформації, типовими проектними рішеннями, 

довідниками, стандартами та іншими довідковими матеріалами, 

набувати навиків техніко-економічного обгрунтування 

запропонованих методів і технології обробки ЕІ. 

З метою підвищення компетенцій випускників ІТ - 

спеціалістів коледжу при вивченні даної дисципліни є 

використання спеціалізованої інформаційної системи 1С:ІТС  

Україна. 

Лабораторні роботи дисципліни базуються на 

програмному продукті 1С:Підприємство 8.2, кількість 

аудиторних годин 20. Студенти спеціальності «Розробка 

програмного забезпечення», які не вивчають дисципліну 

«Бухгалтерський облік», мають можливість додатково 

самостійно вивчити питання, які виносяться на самостійне 

опрацювання, використовуючи  інформаційну систему 1С:ІТС  

Україна  за розділами:  «Розробка і адміністрування», «База 

нормативних документів»  та не менш важливий розділ 

«Періодика і книги». Автор М.Радченко книги  

«1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, 

менеджерам и руководителям 

Разработка в системе "1С:Предприятие 8.3" розкриває поступово 
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на різних прикладах сутність програмування, що надає допомогу 

при короткому терміні вивчення дисципліни. 

    Використання такої системи   в навчальному процесі це 

відповідь на прикладні рішення, підвищення кваліфікації, як 

викладачам так і студентам. Позитивний момент, пов'язаний  з 

використанням даного програмного продукту, визначається тим, 

що користувачу   надаються послуги з супроводу програмного 

комплексу. При цьому   враховуються розробниками ресурсу ІТС 

Україна зміни до чинного законодавства.   

 Кожен студент зареєструвавшись має семиденний доступ 

до системи та розділів розробленими методистами ресурсу 

«1С:Підприємство». Опрацювання матеріалу студентом 

можливо, як під час виконання лабораторних робіт так при 

підготовці вивчення даної дисципліни. 

Використовуючи відеозаписи лекцій провідних спеціалістів 

ресурсу студенти мають можливість бути обізнаними з сучасним 

станом користування 1С:Підприємство. Так, студенти 

використовуючи інформаційну систему 1С:ІТС  Україна 

прослухали  відеозапис «Інформаційно - технологічний супровід 

користувачів "1С:Підприємства" - умови використання, новий 

сервіс "1С:ЕДО"- лектор Косий В.О.,  з розділу Семінар 

"Лекторій". 

Весь цей комплекс дає змогу найбільш ефективно 

використовувати можливості при вивчені дисципліни 

«Технологія автоматизованої обробки економічної інформації» 

при підготовці ІТ - спеціалістів та створити  сприятливе освітнє 
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середовище для здобуття студентами коледжу повноцінної 

освіти. 

Перелік використаної літератури 

Інформаційна система 1С:ІТС.[Електронний 

ресурс].Режим доступу http://its.1c.ua/  

.  

 

 

 

                                                                          

  

file:///F:/ТАОЕІ_2017_Мандрика/програми_2017/Інформаційна%20система%201С:ІТС
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                                                                                  Т.Ю. Павленко 

к.э.н., доцент 

                                                                                   О.И. Морозова 

к.т.н., доцент 

Национальный аэрокосмический университет 

им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

На сегодняшний день вопросам качественной подготовки 

специалистов технических и экономических специальностей 

уделяется все большее количество внимания. Эффективная 

учебная деятельность близкая к потребностям работодателя 

является залогом успешной профессиональной подготовки 

выпускника как технических, так и экономических 

специальностей. Поэтому необходима организация учебного 

процесса с использованием информационных систем и 

технологий, применяемых в работе предприятий.  

Информационная система (ИС) представляет собой 

взаимосвязанную совокупность средств и методов, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 
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интересах достижения поставленной цели [1]. Базовые 

компоненты компьютерной ИС: информация; информационные 

технологии; организационные единицы управления; 

функциональные компоненты [2]. Главной целью ИС является 

производство профессиональной информации. В настоящее 

время информация – это один из ключевых факторов сохранения 

конкурентоспособности. Информацию собирают и анализируют 

с помощью четырех вспомогательных систем: внутренняя 

отчетность, рыночные исследования, анализ информации и сбор 

текущей внешней информации. 

Информационная технология (ИТ) – это процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 

и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления (информационного продукта). Основная цель ИТ – 

производство информации для её анализа и принятие решения по 

выполнению какого-либо действия. Инструментарий ИТ – один 

или несколько взаимосвязанных программных продуктов для 

определённого типа компьютера, технология работы в котором 

позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

В работе предприятий активно применяются 

логистические информационные системы (ЛИС) – это целостный 

комплекс программно-технических средств и регламентов их 

функционирования для создания интегрированного 

информационного пространства и обеспечения эффективной 

деятельности логистической цепи [3, 4]. 
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Существуют сложившиеся стандарты информационных 

систем, которые варьируются в зависимости от степени 

интеграции управляемых ресурсов. Система ERP (Enterprise 

Resources Planning) – интегрированная методология 

планирования всеми ресурсами предприятия. ERP-системы 

предназначены для автоматизации учёта и управления. Как 

правило, их строят по модульному принципу, в той или иной 

степени они охватывают все ключевые процессы деятельности 

предприятия. ERP-системы внедряют для того, чтобы 

объединить все подразделения компании и все необходимые 

функции в одной компьютерной системе, которая будет 

обслуживать текущие потребности этих подразделений. 

Разработка подобной единой системы – непростая задача. 

Обычно каждое подразделение имеет собственную 

компьютерную систему, оптимизированную для решения его 

задач. ERP-система ведет единую базу данных по всем 

подразделениям и задачам, поэтому доступ к информации 

становится проще, а подразделения получают возможность 

обмениваться информацией. К ERP-системам относится система 

программ «1С. Предприятие 8», которая включает в себя 

платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе и 

предназначенные для автоматизации деятельности организаций, 

предприятий и частных лиц [5]. Данная система программ 

представляет собой совокупность технических и программных 

средств предприятия, реализующих идеи и методы комплексной 
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автоматизации, которая подразумевает интеграцию всех 

основных деловых процессов организации. 

Отраслевое решение «1С. Предприятие 8. Управление 

торговлей» позволяет автоматизировать задачи анализа и 

планирования торговых операций, оперативного и 

управленческого учета начиная с ведения справочников и 

создания первичных документов (рис. 1) до получения различной 

аналитической отчетности (рис. 2). Данное решение позволяет 

организовать комплексную информационную систему, 

обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и охватывающую основные бизнес-процессы. 

Преимущество подобного отраслевого решения – тесная 

интеграция с финансовой системой. Это очень важно для 

создания системы отчетности, а также для механизма 

формирования бухгалтерских и платежных документов в рамках 

единой системы.  
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Рисунок 1 – Окно выбора из меню документа «Реализация 

товаров и услуг» 

 

Рисунок 2 – Окно выбора форм анализа продаж 

 

Таким образом, в работе была показана возможность 

использования информационных систем и технологий, в том 
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числе системы программ «1С. Предприятие 8», при подготовке 

специалистов технических и экономических специальностей. 
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                                                                                   К.О. Палагута 

кандидат економічних наук, доцент 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.3 У 

ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Важливе місце серед дисциплін циклу професійної 

підготовки студентів займають дисципліни, які готують 

майбутніх фахівців до використання інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Вивчення 

дисциплін «Інформаційні системи і технології обліку», 

«Інформаційні системи і технології фінансово-кредитних 

установ», «Комп’ютерні системи обробки обліково-фінансової 

інформації» зорієнтовано на засвоєння студентами основ 

створення автоматизованих систем комплексної автоматизації 

обліку, аналізу та аудиту, знайомство з системою 

1С:Підприємство 8.3. Програмний комплекс 1С:Підприємство 

8.3 дає змогу вирішувати усі задачі обліку і управління, має 

суттєві відмінності від систем попередніх версій 

1С:Підприємство.  

Система 1С: Підприємство 8.3 є потужною сучасною 

ERP-системою. ERP-система (від англ. Enterpise Resourse System 
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– система планування ресурсів підприємства) – це корпоративна 

інформаційна система, призначена для автоматизації обліку та 

управління, що має такі складові, як управління ланцюжком 

поставок; удосконалене планування і складання розкладів; 

управління даними про вироби; модуль автоматизації продажів; 

модуль електронної комерції; інтелект бізнесу, OLAP-технології; 

модуль здійснення конфігурації; остаточне планування ресурсів. 

Практично всі ці елементи реалізовано у системі  

1С:Підприємство 8.3.  

Система 1С:Підприємство 8.3 має можливості 

адаптуватися до зростання обсягів задач, що розв’язуються, а 

також до розширення вимог користувачів, надає змогу 

працювати у файловому варіанті, а також з використанням 

технології “клієнт-сервер”. Файловий варіант дозволяє 

працювати з локальною базою даних на одному комп’ютері, а 

також у локальній мережі, коли декілька користувачів працюють 

з однією базою даних. Для великих робочих груп можна 

застосовувати клієнт-серверний варіант роботи, який базується 

на трьохрівневій архітектурі з використанням сервера 

1С:Підприємство 8.3 і Microsoft SQL Server, що забезпечує 

ефективну роботу системи при значній кількості користувачів. 

Великі компанії можуть використовувати роботу з розподіленою 

базою даних, яка дає можливість поєднати територіально 

розподілені системи як файлової, так і клієнт-серверної 

структури на основі ідентичних конфігурацій  1С:Підприємства 

8.3. 
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У системі реалізовано механізм бізнес-процесів, який дає 

змогу описувати, створювати і управляти виконанням бізнес-

процесів. Автоматизація бізнес-процесів дозволяє формалізувати 

організаційну діяльність, оптимізувати організаційну структуру, 

підвищити ефективність управління. В управлінні бізнес-

процесами задіяні такі об’єкти системи, як задача і бізнес-процес. 

Задача призначена для обліку завдань виконавцям. Бізнес-процес 

описує бізнес-логіку в картці маршруту і управляє життєвим 

циклом бізнес-процесів. 

Система  1С: Підприємство 8.3 надає можливості також 

отримати усю необхідну користувачеві інформацію з бази даних 

з використанням генератору звітів і консолі запитів. За 

допомогою консолі запитів досвідчений користувач системи 

може скласти текст запиту для вибору будь якої інформації по 

об’єктах обліку, управління, аналітичних і синтетичних 

рахунках,  виконати запит,  проаналізувати інформацію, що 

отримана. Генератор звітів надає можливості динамічного 

створення звітів з використанням вбудованої мови 

програмування, а також інтерактивними засобами. Генератор 

звітів надає можливості інформацію, яка отримана з 

використанням запитів, вивести у вигляді табличного документа, 

зведених таблиць, діаграм, у тому числі діаграм Гранта, 

дендрограм, зведених діаграм тощо. 

Систему також оснащено інструментами аналізу даних і 

прогнозування, які надають можливості здійснення пошуку 

закономірностей даних, створення моделей прогнозів, виведення 
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результатів аналізу у табличний документ, при чому можна 

застосовувати такі типи аналізу, як загальна статистика, пошук 

асоціацій, пошук послідовностей, кластерний аналіз, дерево 

рішень. 

Система 1С: Підприємство 8.3 є відкритою системою, що 

надає можливості для інтеграції з будь-якими зовнішніми 

програмами і обладнанням на основі загальновизнаних 

стандартів і протоколів передачі даних, у тому числі з XML-

документами, базами даних формату DBF, HTML-документами 

та ін. 

Механізм Web-сервісів дозволяє створювати Web-сервіси 

у системі  1С: Підприємство 8.3 і взаємодіяти у конфігурації 1С: 

Підприємство 8.3 з Web-сервісами, що опубліковані іншими 

постачальниками. Web-розширення надає можливості доступу до 

даних системи 1С: Підприємство в існуючі Web-сайти і Web-

додатки, а також створення власних Web-додатків. 

При вивченні дисциплін циклу професійної підготовки 

студентів розглядаються питання створення і функціонування 

комп’ютерних систем обліково-фінансової інформації, 

характеристика та функціональні можливості системи 1С: 

Підприємство 8.3 і її складової – програми  1С: Бухгалтерія 8.3 

для України, технологія розв’язання у середовищі програми 1С: 

Бухгалтерія 8.3 для України таких задач обліку, як облік 

грошових засобів у касі та на рахунках у банку, облік товарів на 

складах, облік взаєморозрахунків, облік розрахунків з 

підзвітними особами, облік основних засобів, облік розрахунків 
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по заробітній платі, формування та аналіз фінансової звітності. 

Це дає змогу студентам отримати глибоке знання даного 

програмного продукту, підготуватися до застосування 

комп’ютерних технологій у подальшій професійній діяльності. 
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                                                                            В. О. Паламарчук  

кандидат технічних наук, доцент 

Донбаська державна машинобудівна академія 

                                                                                 О. Г. Ровенська 

кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Донбаська державна машинобудівна академія 

ПРОЕКТ ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

МАТЕМАТИКИ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 100-РІЧНОМУ ЮВІЛЕЮ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

На підставі «Стратегії розвитку Донецької області на 

період до 2020 року» та програми «Освіта Донеччини у 

європейському вимірі 2017-2020 рр.» розвиток партнерської 

взаємодії вищих навчальних закладів Донецької області, 

розбудова сприятливого середовища для такої взаємодії та 

наближення освіти до європейських освітніх стандартів є 

безумовною складовою освітнього процесу Донеччини. 

Реалізація статусу НАН України як вищої наукової 

організації України передбачає здійснення нею незалежної 

наукової оцінки проектів стратегічних, прогнозних та 

програмних документів, її активну участь в визначенні та 

обґрунтуванні стратегії різних напрямів державної політики.  Цю 

важливу функцію Академії закріплено на законодавчому рівні – 
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новим Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та в новій редакції Статуту Академії, ухваленій 

Загальними зборами НАН України в квітні 2016 року. 

Донбаська державна машинобудівна академія – вищий 

навчальний заклад IV рівня акредитації, який інтегрований у 

світовий освітній простір та займає провідне положення на ринку 

науково-дослідних і освітніх послуг через якісну підготовку 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців-

випускників, відповідних до вимог інноваційного розвитку 

економіки, згідно сучасним потребам суспільства з 

міжвузівським мобільним колективом викладачів та студентів і з 

міжнародними освітніми програмами та науковими проектами. 

Саме на базі цього закладу функціонує освітній центр «Донбас-

Україна», що забезпечує рівні права на здобуття якісної вищої 

освіти усім мешканцям Донецької області. 

Метою проекту «Обласна студентська олімпіада з 

математики, присвячена 100-річному ювілею Національної 

академії наук України» є розвиток системи зв’язків між 

підрозділами вищих навчальних закладів Донецької області, які 

забезпечують математичну освіту майбутніх фахівців; 

формування спільних підходів до надання якісної математичної 

підготовки, що враховують особливості сучасного стану 

математичної освіти і науки в регіоні; орієнтація обдарованої 

студентської молоді на подальшу наукову та науково-професійну 

діяльність на користь регіону; популяризація математичної та 
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фундаментальної складової вищої освіти. Шляхи реалізації, 

заходи та терміни виконання вказано в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Шляхи реалізації /заходи 

Терміни 

виконанн

я 

створення організаційного комітету, що забезпечить 

підготовку та проведення обласної студентської олімпіади 

на базі Донбаської державної машинобудівної академії 

лютий 

2018 

формування складу журі із числа провідних науково-

педагогічних працівників регіону  

лютий 

2018 

висвітлення відповідної інформації у періодичних виданнях, 

на сайтах вищих навчальних закладів Донецької області та 

на сайті департаменту освіти і науки Донецької ОДА 

березень 

2018 

розробка конкурсних завдань та критеріїв оцінки їх 

виконання, залучення до цього провідних освітян науково-

навчальних структур регіону 

березень 

2018 

підведення підсумків за поданнями журі і визначення 

переможців 

квітень 

2018 

проведення аналізу підсумків виконання студентами завдань 

та оцінка рівня підготовки студентів до олімпіади 

квітень 

2018 

підготовка подання про заохочення переможців до адміністрацій 

відповідних вищих навчальних закладів  

квітень 

2018 

підготовка звіту про проведення обласної студентської 

олімпіади 

квітень 

2018 
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вивчення та узагальнення досвіду педагогічних колективів 

вищих навчальних закладів області, які підготували 

переможців та підготовку пропозицій оргкомітету щодо 

вдосконалення навчального процесу з математичних дисциплін 

травень-

червень 

2018 

Очікувані результати: 

1. посилення співпраці та розвиток партнерських відносин між 

підрозділами вищих навчальних закладів Донецької області, які 

забезпечують фундаментальну підготовку майбутніх фахівців; 

2. привертання суспільної уваги до сучасного стану математичної 

освіти в регіоні, її проблем та шляхів розвитку; 

3. підвищення якості математичної підготовки студентів, 

формування професійного інтересу до наукової інноваційної 

діяльності, зокрема в рамках науково-навчальних структур що 

входять до складу Національної академії наук України. 

Література: 

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» / 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, с. 25. 

2. Статут Національної Академії Наук України (нова редакція). 

Ухвавлено Загальними зборами Національної академії наук 

України, Постанова від 14.04.2016 № 2. 
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                                                                                        І. М. Пліско 

к.е.н., доцент 

Чернігівський кооперативний коледж, м. Чернігів 

ПРОБЛЕМИ  ЗАСТОСУВАННЯ  СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 

УКРАЇНИ 

 

Підприємства малого бізнесу займають важливе місце в 

економіці кожної  країни. Даний сектор економіки являється 

невід’ємним, об’єктивно необхідним елементом будь-якої 

розвиненої господарської системи, без якого економіка і 

суспільство в цілому не можуть повноцінно існувати і 

розвиватися.  

Важливим фактором підвищення ефективності 

господарської діяльності малих підприємств являється 

підвищення рівня їх управління. Удосконалення форм 

управління на малих підприємствах можливе за допомогою 

застосування сучасних інформаційних технологій, які 

допомагають найбільш ефективно аналізувати, прогнозувати та 

приймати управлінські рішення. 

Коли перед власниками й менеджерами малих 

підприємств постає питання – для чого їм необхідні інформаційні 

технології, які вони повинні виконувати завдання, то виникає 

цілий комплекс проблем. Передусім підприємства готові 
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обмежитись автоматизацією бухгалтерського обліку та 

електронної звітності, прискорення процесів продажу та 

відносин з клієнтами і тільки одиниці говорять про 

автоматизацію управління бізнесом. 

Для малого бізнесу інформаційні технології повинні 

відповідати наступним характеристикам: 

- мінімальна вартість обладнання та програмного 

забезпечення; 

- максимальна простота використання; 

- гнучкість та розширюваність; 

- захист і безпека даних; 

- сумісність нової технології з уже наявним 

обладнанням і програмним забезпеченням [1]. 

Найдоступнішими програмними продуктами для сфери 

малого бізнесу являються: 

1) системи управління проектами – Project 

Management Systems/Software; 

2) системи обліку відносин із замовниками 

(управління продажами) – Customer Relations Management; 

3) системи колективної роботи над інформацією 

(wiki-проекти, дискусійні платформи, форуми); 

4) малі системи автоматизації документообігу та 

управління підприємствами (ERP, ECM – Enterprise Content 

Management, BPM – Business Processes Management); 

5) спеціальні замовні системи [2]. 
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Для кожного підприємства при виборі програмного 

забезпечення необхідно враховувати специфіку його діяльності 

та визначити конкретні цілі та задачі, вирішення яких необхідно 

здійснювати за допомогою комп’ютерних інформаційних 

технологій. Лише тоді можливе раціональне планування  

ефективного використання інформаційних технологій в малому 

бізнесі. 

Глобальна розповсюдженість розподіленого 

обчислювального середовища робить підприємства та організації 

вразливими. Інформаційні технології є одним із найбільших 

ризиків підприємства. Ці ризики пов’язані з можливістю 

відключення електричних, телефонних систем, вірусами, 

хакерськими атаками, недоліками операційних систем та 

програмного забезпечення, питаннями безпеки Internet-ресурсів, 

ризиками електронної пошти та веб-серверів. Ще однією з 

найбільших проблем сучасного суспільства є інформаційне 

переповнення, яке, значною мірою, визначається мережею 

Internet як світовим сховищем знань, що відкриває доступ до 

мільйонів і мільярдів різних інформаційних ресурсів, незалежно 

від їх географічної і національної локалізації. Пошук та 

використання потрібної інформації стають все більше 

складними, трудомісткими й неефективними. Тому ці ризики 

обов’язково треба враховувати при плануванні і проектуванні 

інформаційних систем і технологій на підприємствах [1]. 

Світова економіка перетворюється на економіку, що 

базується на інформаційних технологіях. Підприємства усіх 
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країн змушені діяти в нових умовах, коли конкуренція стає 

глобальною, технологічні зміни відбуваються постійно з метою 

збереження конкурентоспроможності. Керівники підприємств 

розуміють, що грамотно застосовані інформаційні системи і 

технології дійсно підвищують ефективність управління 

підприємством, і знаходять для цього всі  необхідні ресурси. 
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к.е.н., доц. 

ДЗ «Луганський національний університет ім. 

Т.Шевченка» 

ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

 

У системі фінансового менеджменту організації 

основним показником, інтегруючим ключові аспекти його якості, 

відбиваючи результат умілого і успішного ведення бізнесу, 

являється прибуток, важливе значення набуває ефективне 

управління ним. Перешкоджає досягненню високої 

результативності управління фінансовим результатом наявність 

безлічі проблем, пов'язаних з формуванням, розподілом, 

використанням і оцінкою прибутку, основними з яких 

виступають: відсутність взаємоузгодження облікових і 

управлінських понять, недосконалість законодавства, системи 

оподаткування, відсутність дієвих сучасних механізмів 

фінансового управління, планування, прогнозування, контролю і 

аудиту, контролінгу прибутку, риск-менеджменту, методики 

обґрунтованої оцінки управління ним в умовах невизначеності і 

ризику. Сучасний етап розвитку економіки України зумовлює 

необхідність застосування перспективних підходів до управління 

прибутком. Очевидна методологічна і практична значущість 

системи управління прибутком, покликаним враховувати 
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ринкову кон'юнктуру і внутрішній потенціал організації. В 

зв'язку з цим, проблеми забезпечення якісного управління 

прибутком, з позиції системності, взаємоузгодження облікових і 

управлінських концептуальних підходів до визначення прибутку 

є важливою проблемою, а обґрунтування теоретико-

методологічних положень і практичних рекомендацій по їх 

рішенню в сучасних умовах стає важливим завданням наукових 

досліджень.  

Характеризуючи показники прибутку, необхідно брати до 

уваги, що згідно з чинним законодавством, майно організації не 

завжди враховується за ринковою вартістю, що неприйнятно в 

умовах невизначеності і ризику. Тільки ідентифікація прибутку 

на основі ринкової оцінки дозволяє потенційним інвесторам 

оцінити успішність діяльності, що, проте, доцільно тільки 

організаціям, цінні папери яких котируються на фондовому 

ринку або при складанні фіктивного ліквідаційного балансу. 

Тому в теорії і практиці фінансового менеджменту 

використовуються інші варіанти визначення прибутку, що 

ґрунтуються на ринковій оцінці. 

Оскільки прибуток множинна за своїм уявленням, то 

існує неоднозначність її кількісної оцінки, що і обумовлює 

необхідність вивчення її оцінки з різних сторін. 

Прибутковість можна характеризувати як здатність 

отримувати прибуток, достатній для залучення і утримання 

інвестиційного капіталу [1, с. 271]. Відповідно, факт отримання 

позитивного фінансового результату не повністю характеризує 
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ефективність діяльності організації, важливо співвідносити дохід 

з понесеними витратами. 

Більшість учених-економістів поєднують поняття 

«дохідність», «ефективність», відмічаючи, що дохідність 

відображає ефективність використання сукупного вкладеного 

капіталу, враховуючи усі чисті доходи, отримані власником 

інвестованого капіталу. Показник дохідності не несе смислового 

навантаження у разі, якщо не вказаний конкретний період часу, 

по закінченню якого інвестор отримав дохід. Ефективність 

поняття ширше в порівнянні з прибутковістю. Практика свідчить, 

що стан і результати роботи організації не завжди можливо 

оцінити за допомогою показників прибутковості. 

Дохідність визначають похідним показником сукупної 

величини чистого доходу, виробленого капіталом за певний 

період часу, і величини багатства власника капіталу на початок 

періоду [2, с. 13]. А також ефективність системно показує 

підсумки ефективного використання засобів праці і робочої сили 

за окремий період [3, с. 425]. 

У зарубіжній практиці фінансового менеджменту 

використовується термін «продуктивність системи виробництва і 

обслуговування», що розглядається як ефективне використання 

ресурсів при виробництві різних продуктів і надання послуг [4]. 

Отже, ефективність виробництва і продуктивність системи, по 

суті, виступають синонімами, що характеризують одні і ті ж 

результати діяльності організації. Індикатор ефективності - 
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реалізація мети діяльності організації з мінімальними витратами 

праці і часу. 

Загальним в показниках «прибуток», «рентабельність», 

«прибутковість», «дохідність», «ефективність», являється те, що 

вони характеризують фінансову результативність діяльності 

підприємства. 

У сучасних умовах важливо правильно характеризувати 

прибутковість макро- і мікрорівнях. На мікрорівні вона 

характеризується як головна мета діяльності, результат 

ефективного здійснення функцій. Основна мета діяльності 

організації знаходиться в тісному зв'язку з її життєвим циклом. 

На стадії «народження» ключова мета - виживання, а завдання - 

вихід на ринок; у «дитинстві» - тимчасова рентабельність при 

стабілізації позицій на ринку; у «юності» - швидке збільшення 

прибутку за рахунок росту продажів і завоювання частини ринку; 

на стадії «зрілості» - імідж при оптимізації системи показників; 

на етапі «старіння» - підтримка досягнутих показників і стійкості 

функціонування; на стадії «виживання» - розробка нових ідей, 

орієнтованих на омолоджування організації. 

На мікрорівні рентабельність як зняття прибутку з 

вкладених ресурсів представляє інтерес для різних категорій 

користувачів. 

Так, ріст рентабельності для працівників організації 

означає зміцнення фінансового стану, а, отже, збільшення засобів 

на стимулювання їх праці. 
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Для управлінців - оцінка результативності тактики, 

стратегії, якості менеджменту; необхідність їх коригування. 

Рентабельність цікавить акціонерів з позиції 

прибутковості їх вкладень в загальній величині інвестованого 

капіталу.  

Показники рентабельності в динаміці цікаві з позиції 

можливості фактичного отримання відсотків по кредитах і 

позиках, нейтралізації ризику їх неотримання, 

неплатоспроможності клієнта у теперішній час та у перспективі. 

З точки зору бухгалтерського обліку рентабельність 

включає дві складові. Перша - рентабельність, залежна від 

методики числення витрат, оцінки вартості основних фондів, 

запасів (дохід від звичайних видів діяльності) організації. Друга 

- вірогідна рентабельність (дохід від володіння борговими 

зобов'язаннями, цінними паперами і матеріальними цінностями, 

надзвичайний дохід). 

Генералізуючи приведені вище позиції інтерпретації суті 

прибутку та його показників, в сучасних умовах доцільно 

правильно використати комплексну його характеристику, 

синтезуючу бухгалтерську і різні модифікації облікової 

концепції. Стислий аналіз визначення та методик формування і 

використання прибутку показав, що єдиного підходу до їх вибору 

в науці і практиці не існує, використання кожної з методик 

окремо не дозволяє зробити однозначного висновку про стан 

фінансового результату. У результаті, виникає необхідність 

взаємоузгодження облікових та управлінських понять з 
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визначення прибутку, формування методичного результативного 

підходу до оцінки прибутку, функціонування підприємства, з 

огляду на його специфіку. 

Наявність безлічі визначень, видів і методик оцінки 

прибутку забезпечує формування концепції багатоваріантного 

прибутку. Причому без урахування поліморфізму прибутку 

неможливо сформувати сучасний підхід до досягнення високих 

кінцевих результатів, що повинне забезпечуватися в системі 

управління прибутком. 
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ПЕРСПЕКТИВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Пріоритетним напрямком діяльності бюджетних установ 

є виконання державою своїх функцій, шляхом забезпечення 

надходження грошових коштів до державного бюджету України 

та проведення їх розподілу між розпорядниками бюджетних 

коштів. Для забезпечення ефективності функціонування 

бюджетних установ та раціонального використання фінансових 

ресурсів, перспективним є запровадження останніми 

автоматизованої форми ведення бухгалтерського обліку, шляхом 

використання сучасних програмних продуктів обробки даних. 

Питанням автоматизації облікового процесу в бюджетних 

установах присвячені праці таких вчених як: А. М. Берези, А. М. 

Желєзняка, С. В. Івахненкова, О. С. Масюка, І. Г. Пахомова, Т. А. 

Писаревської, Р. С. Свірка, Л. О. Терещенка, Т. Б. Тимейчука, Н. 

М. Хорунжака, Т. В. Шабельника, О. І. Шари та ін. Проте 

динамічний розвиток бюджетної обліку та інформаційних 
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технологій зумовлюють необхідність проведення перманентного 

моніторингу за останніми змінами в цій сфері. 

За умови застосування автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку та контролю керівництво підприємства 

та управлінці всіх рівнів мають можливість оперативно 

одержувати інформацію про фінансово-господарську діяльність 

на різних рівнях та на її підставі швидко реагувати на економічні 

процеси – виконувати управлінську функцію [1, с.5].  

При створенні та запровадженні новітніх комп’ютерних 

технологій досить важко уявити ведення бухгалтерського обліку 

в «ручному» режимі, хоча кількість бюджетних установ які 

тільки частково автоматизували свій бухгалтерський облік 

досить велика. Так, в межах однієї бюджетної установи можуть 

бути автоматизовані певні ділянки обліку (наприклад, облік 

розрахунків, облік необоротних активів,облік розрахунків з 

оплати праці, облік ТМЦ та ін.), а загальна картина 

автоматизованого повного циклу буде відсутня. Причиною цього 

з однієї сторони є небажання керівників бюджетної установи 

витрачати грошові кошти на спеціалізовані програмні продукти, 

нерозуміння повною мірою всіх функцій бухгалтерії та 

корисності створеного ними інформаційного масиву, певною 

мірою непідготовленість бухгалтерів до освоєння новітніх 

програмних продуктів, відсутність в штатних розписах посад 

програмістів, а також дуже часто неякісне сервісне 

обслуговування постачальників даного програмного 

забезпечення, перманентні законодавчі зміни. З іншої сторони 
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робота бухгалтера це перманентне навчання та підвищення 

кваліфікації. Ні для кого не секрет, що робота бухгалтера полягає 

не лише у складанні бухгалтерської документації, кореспонденції 

рахунків і навіть фінансової звітності. Сучасний бухгалтер 

повинен мати теоретичні знання та практичні навички в 

юридичній справі, бути обізнаним із порядком проведення 

розрахунків показників за для оцінки діяльності бюджетної 

установи, програмуванні тощо.  

Велика кількість та різноманітність бухгалтерських 

спеціалізованих програм звісно повинна була б полегшити 

роботу бухгалтера, проте на практиці все не відбувається так 

легко. В зв’язку з цим, для забезпечення ефективності процесу 

переходу від ручної форми або так званої часткової автоматизації 

облікового процесу до повної  автоматизації, необхідним є 

проходження наступних етапів: 

1. Доцільним є визначення терміну початку ведення 

бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі. Як свідчить 

практика роботи в бюджетній установі найкраще це зробити з 

першого січня поточного року.  

2. Заповнення довідників. Даний процес дуже трудомісткий 

і важливий. Хоча заповнення довідників виконується всього один 

раз, кількість позицій може бути дуже великою (залежить від 

розміру бюджетної установи, кількості працівників, аналітичного 

розрізу даних, що пропонує бухгалтерська програма та ін.). 

Проблемним при цьому є пошук і введення необхідних даних, що 
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пов’язане насамперед з знаходженням потрібних  даних в різних 

структурних підрозділах. 

3. Налаштування параметрів облікової політики (процес 

індивідуальний для кожної організації) – методу списання ТМЦ, 

меж визнання заборгованостей, системи оподаткування, порядку 

оцінки необоротних активів та ін. 

4. Вибір робочого плану рахунків та відповідної аналітики 

рахунків (наприклад, рахунки можуть бути сумові, кількісні або 

сумово-кількісні, балансові та позабалансові). 

5. Внесення залишків по рахункам з інвентаризаційних 

відомостей. 

6. Формування порядку організації документообороту. 

При цьому дуже важливим є внесення, якомога більшого 

інформаційного масиву саме на початковому етапі, так як це 

дозволить більш точно налаштувати роботу програми в 

майбутньому. 

Слід зазначити що більшість користувачів даних 

бухгалтерського обліку вважають, що при автоматизованій формі 

ведення обліку бухгалтеру взагалі уже робити «нічого». На 

практиці це далеко не так: яка б функціональна бухгалтерська 

програма не була, все одно всю інформацію в неї вносить саме 

бухгалтер. Саме від облікового працівника залежить 

правильність роботи спеціалізованої програми. Це буде 

актуальним і при внесенні залишків, проведенні первинних 

документів тощо. Що стосується вибору програмного 

забезпечення серед альтернативних варіантів ведення 
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бухгалтерського обліку в бюджетних установах, то в кожному 

конкретному випадку доцільно враховувати специфіку її 

діяльності, кваліфікацію облікових працівників, запитів 

керівників в облікових даних, фінансові можливості та ін. 

Таким чином, в процесі використання сучасних 

програмних продуктів для автоматизації облікового процесу 

бюджетних установ відбувається трансформація бухгалтерського 

обліку та облікових процедур і, як наслідок посилюється 

інформативність облікових даних та підвищується ефективність 

системи управління бюджетними установами.  

Використана література 

1. Автоматизація обліково-економічних процесів. 

Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 

07»Управління та адміністрування за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» / Свиноус І.В., Томілова Н. О., Руда Т.П. – Біла 

Церква, 2017. – 496 с. 
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                                                                                  І.А. Столярчук 

к.ф.–м.н., керівник ЦСН ТОВ «Проком» 

                                                                               В.С. Литвиненко 

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування, 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ 

НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТАМИ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Сучасна освіта повинна формувати фахівців із належним 

рівнем компетентності відповідно до потреб економіки та 

суспільства. На досягнення таких цілей орієнтує і Закон Про 

вищу освіту, згідно із яким компетентність – це динамічна 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи 

успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність [3]. 

Якщо із формуванням знань система освіти загалом ще 

справляється, то з навичками є суттєві проблеми. Отже, досягти 

вказаної у Законі комбінації знань, навичок і досвіду на базі 

класичного освітнього процесу дуже складно. 
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На сьогодні роботодавцю потрібні працівники, які здатні 

розв’язувати конкретні виробничі та управлінські проблеми. З 

точки зору досягнення конкурентного результату важлива не 

здатність використовувати знання, уміння і досвід, а рівень 

готовності до виконання посадових обов’язків [2, с. 33]. 

Освіта повинна бути попереду економіки, тому що 

студент навчається понад 5 років і за цей час на ринку праці деякі 

технології чи бізнес–процеси встигають змінитися. Відтак 

частина знань одержаних у процесі навчання стають застарілими. 

Наблизити освіту до вимог сучасної глобальної економіки 

має запровадження нових підходів, серед яких дуальна освіта. 

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був 

введений у педагогічну термінологію в середині 60–х років 

минулого століття у Німеччині – як нова, більш гнучка форма 

організації професійного навчання. Дуальність як методологічна 

характеристика професійної освіти передбачає узгоджену 

взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки 

кваліфікованих кадрів. 

Основне завдання упровадження елементів дуальної 

форми навчання –подолати розрив між теорією і практикою, 

освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки 

кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців [1]. 

З цією метою потрібно налагодити надійний діалог з 

майбутніми роботодавцями. Потрібно шукати спільні 

майданчики для налагодження такої співпраці, механізми та 



134 
 

моделі для взаємовигідної співпраці в трикутнику студент–

заклад освіти–роботодавець. 

У цьому трикутнику найбільш готовим до змін є студент, 

який у зв’язку і з економічними мотивами і розумінням 

необхідності здобуття практичних навичок активно намагається 

поєднувати навчання із роботою. На жаль, не завжди є 

можливість для працевлаштування за спеціальністю та існують 

проблеми поєднання роботи і навчання. 

Заклади освіти значно відстають від студентів у 

готовності до співпраці із роботодавцями через недосконалість 

нормативної бази, консервативність освітнього середовища, 

відсутність напрацьованих механізмів, алгоритмів та досвіду 

співпраці з бізнесом. Також викладач повинен бути готовим 

навчатися у бізнесу, тримати руку на пульсі всіх інновацій та 

практичних проблем підприємств, підвищувати свою 

кваліфікацію. 

У свою чергу далеко не всі підприємства готові до 

співпраці із закладами освіти. Адже практиканта потрібно 

навчати починаючи від техніки безпеки і до виконання складних 

технологічних процесів. Проблемою є і відсутність часу і 

матеріальної зацікавленості у кваліфікованих фахівців для 

роботи з практикантами та викладачами. А для того, щоб 

підприємства були готові допомагати закладу освіти технікою та 

технологіями для підготовки студентів, фінансувати спільні 

проекти – бізнесу необхідна зрозуміла для нього мотивація і 

підтверджена фінансова ефективність таких дій як з точки зору 
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довгострокової стратегії, так і з точки зору оперативних 

результатів. Найбільш вагомим фактором такої мотивації є 

забезпечення бізнесу кваліфікованими кадрами, які на виході з 

навчального закладу максимально готові до виконання 

посадових обов’язків і потенційно є гарантами росту та розвитку 

діяльності підприємства. 

На сьогодні існує багато форм співпраці освітніх закладів 

із бізнесом. Проте ефективних проектів, що дають стабільну 

позитивну динаміку, не так багато як було б потрібно. 

Серед вдалих прикладів можна назвати співпрацю з 

підприємствами, які працюють у IT–сфері, що є найбільш 

сприйнятливою до інновацій та активно потребує приросту 

підготовлених молодих кадрів. Так у 2015 році був підписаний 

договір про співпрацю між НУБіП України та ТОВ «Проком» – 

компанією, що займається автоматизацією обліку господарської 

діяльності підприємств різного профілю. На підставі цього 

договору спільними зусиллями була створена навчальна 

лабораторія «ERP–систем», яка стала платформою взаємодії 

фахівців підприємства та викладачів і студентів. 

Основним завданням лабораторії є розробка та апробація 

нових форм та моделей співпраці бізнесу та освіти у сфері 

застосування сучасних інструментів автоматизації обліку, 

аналізу та оптимізації систем управління сучасним 

підприємством. Для вирішення цих завдань об’єднали свої 

зусилля фахівці фірми «Проком» та викладачі двох факультетів – 

економічного та інформаційних технологій. 
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Співпраця передбачає декілька етапів. На першому етапі 

були реалізовані задачі освітнього, ознайомчого та 

кваліфікаційного плану, а саме: ознайомлення студентів та 

викладачів з функціональними можливостями програмних 

продуктів автоматизації обліку та особливостями їх практичного 

впровадження, а фахівців підприємства – з тематикою науково–

практичних досліджень університету. На цьому етапі були 

проведені спільні заходи у вигляді презентацій, майстер–класів, 

дискусійних панелей, круглих столів, здійснювалося практичне 

навчання студентів, проводилися курси підвищення кваліфікації 

співробітників ВНЗ в центрі сертифікованого навчання 

«Проком». 

На другому етапі проект перейшов до стадії практично–

орієнтованих заходів: спільна робота викладачів та 

представників фірми «Проком» по розробці вибіркових курсів на 

базі прикладних рішень системи «1С:Підприємство 8 для 

України», реалізуються довгострокові програми проведення 

практики та стажування студентів за напрямками програмування 

в системі «1С:Підприємство 8». У рамках розширення спектру 

задач лабораторії «ERP–систем» виконуються двосторонні 

підготовчі роботи по включенню до навчального процесу нової 

для ринку України локалізованої версієї прикладного рішення 

SAP Business One. 

Третій етап співробітництва передбачає створення 

спільних комерційних та некомерційних проектів, до роботи в 

яких можна залучати студентів з початку їх навчання. Це спільні 
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проекти автоматизації обліку сільськогосподарських 

підприємств, роботи в галузі електронного дорадництва тощо. 

Саме широке впровадження елементів дуальної освіти 

забезпечить реалізацію запитів бізнесу на підготовку 

кваліфікованих працівників, усуне диспропорції на ринку праці, 

дозволить залучити інвестиції та інновації у освітню сферу, 

покращить стан фінансування освіти. 
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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – ОДИН ЧИ ДВА 

 

У вищих навчальних закладах України вивчення бухгалтерського 

обліку здійснюється по різних навчальних дисциплінах. Курс 

“Фінансовий облік” подається у двох з них: “Фінансовий облік 1” 

і “Фінансовий облік 2”. Перша дисципліна охоплює активи, а 

друга – пасиви підприємства. 

В бухгалтерському обліку господарські операції відображають 

взаємопов’язано і взаємообумовлено. Ізоляція активів від пасивів 

ускладнює встановлення суті господарських явищ і процес 

засвоєння фінансового обліку. 

Категорію “Бухгалтерський облік” визначають по-різному. 

Законом передбачено, що бухгалтерський облік – це процес 

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 

зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства 

зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень [1]. 

Терміну “Фінансовий облік” у законі немає.     

Бухгалтерський облік функціонує як єдина інтегрована система. 

Практика вивчення такої складної системи свідчить, що для її 

засвоєння у різних вищих навчальних закладах України 
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викладають понад 20 навчальних дисциплін з бухгалтерського 

обліку, зокрема: бухгалтерський облік; фінансовий облік; 

фінансовий облік 1; фінансовий облік 2; управлінський облік; 

облік в зарубіжних країнах; стандарти бухгалтерського обліку; 

бухгалтерський облік в галузях народного господарства; облік 

зовнішньо-економічної діяльності; організація обліку; облік і 

звітність суб’єктів малого бізнесу та інші. Наведене свідчить про 

широку розпорошеність питань бухгалтерського обліку, що 

ускладнює процес його засвоєння. Вважаю, що доцільно значно 

скоротити кількість навчальних дисциплін, а зміст багатьох з них 

подати в темах фінансового обліку. 

Широке розгалуження фінансового обліку для його вивчення 

обумовлює необхідність затрат відповідної кількості часу, що 

передбачає для студентів спеціальності “Облік і аудит” виділяти 

дві дисципліни: фінансовий облік 1 і фінансовий облік 2. 

Типовою програмою визначено предмет вивчення дисциплін, 

зокрема: “Фінансовий облік 1” – це методичні засади обліку 

необоротних та оборотних активів і змін, які відбуваються в них 

в результаті здійснення господарських операцій; а “Фінансовий 

облік 2” – це методичні засади обліку джерел фінансування 

активів та фінансових результатів діяльності підприємства. 

Тобто, фінансовий облік 1 охоплює активи, а фінансовий облік 2 

– пасиви підприємства. 

Доцільність такого поділу, на нашу думку, викликає сумнів. 

Розглянемо цей підхід детальніше, використовуючи конкретні 

позиції: 
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В наукових працях немає обгрунтувань щодо необхідності, або 

навіть можливості поділу фінансового обліку на облік активів і 

облік пасивів шляхом використання відповідних окремих 

дисциплін; 

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність 

підприємства, мета і характер якої визначається видом 

господарювання. Об’єктами обліку, які становлять його предмет, 

є: 

– господарські засоби і джерела їх утворення; 

– господарські процеси та їх результати. 

Отже, предмет бухгалтерського обліку єдиний і не підлягає 

поділу на облік 1 і 2 шляхом розмежування на активи і пасиви; 

Елементи методу бухгалтерського обліку такі: 

– документація та інвентаризація; 

– оцінка та калькулювання; 

– рахунки і подвійний запис; 

– баланс і звітність. 

Названі елементи не можна поділити на облік 1 і 2. Вони спільні 

для бухгалтерського обліку активів, пасивів і господарських 

процесів; 

4. Принципи обліку являють собою правила, якими слід 

керуватися при його веденні. Кількість офіційно визнаних 

принципів бухгалтерського обліку в різних країнах не однакова. 

Зокрема, Я.В. Соколов пропонує їх 14 [2], В.В. Сопко – 11 [3], 

С.Ф. Голов – 9 [4]. Законом України встановлено 7 принципів: 

повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, 
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нарахуваня та відповідність доходів і витрат, превалювання 

сутності над формою, єдиний грошовий вимірник [1]. 

Принципи обліку, незалежно від прийнятої їх кількості, не 

діляться на облік 1 і 2. Вони спільні для бухгалтерського обліку і 

стосуються одночасно активів, пасивів і господарських операцій; 

5. Однією з головних задач фінансового обліку є підготовка 

інформації для складання фінансової звітності. Зробити це 

неможливо лише за даними фінансового обліку 1 або окремо за 

даними фінансового обліку 2. Фінансова звітність складається на 

підставі єдиного фінансового обліку, що охоплює активи, пасиви 

і господарські процеси, які відбулися за звітний період. Законом 

визначено, що підприємства зобов’язані складати фінансову 

звітність на підставі даних бухгалтерського обліку [1]; 

6. Фінансовий облік відображає наявність засобів (активів) і 

джерел їх утворення (пасивів), а також господарські операції, які 

відбуваються на підприємстві. Кожна з них викликає зміни в 

балансі. Можуть бути такі зміни: 

1) операції стосуються тільки активу балансу і зумовлюють зміни 

структури активу балансу без зміни його валюти; 

2) операції стосуються тільки пасиву балансу і зумовлюють зміни 

структури пасиву балансу без зміни його валюти; 

3) операції стосуються активу і пасиву балансу і зумовлюють 

зміни структури активу і пасиву балансу, що викликає 

збільшення його валюти; 
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4) операції стосуються активу і пасиву балансу і зумовлюють 

зміни структури активу і пасиву балансу, що викликає зменшення 

його валюти. 

Таким чином, якщо поділити фінансовий облік на 1 і 2 відповідно 

до частин балансу, то зникне вивчення операцій, які одночасно 

зачіпають актив і пасив балансу (зміни 3 і 4), що допустити 

неможливо. 

Наведені позиції свідчать, що теорія і практика не дає підстав для 

поділу фінансового обліку на 1 і 2 шляхом розмежування активів 

і пасивів підприємства. 

Тепер розглянемо доцільність вивчення фінансового обліку у 

двох окремих дисциплінах: фінансовий облік 1 – активи, 

фінансовий облік 2 – пасиви. На моє глибоке переконання робити 

так не тільки не доцільно, а й дуже шкідливо. 

Щоб правильно відобразити в обліку господарську операцію 

потрібно чітко визначити її суть, а потім спрямувати записи на 

бухгалтерські рахунки, які можуть зачіпати одночасно активи і 

пасиви. Студент має усвідомити порядок документування 

господарської операції, її зміст і взаємозв’язок, який вона 

обумовлює між об’єктами обліку. Наведемо приклади з вивчення 

обліку господарських операцій за окремими питаннями. 

1. Вивчаємо: “Облік розрахунків з покупцями та замовниками”. 

У цій темі, яка віднесена до дисципліни “Фінансовий облік 1”, 

викладач має пояснити: хто такі покупці та замовники; 

нормативно-правові документи, які регулюють взаємовідносини 

між ними і продавцями; порядок оформлення договорів купівлі-



143 
 

продажу, складання і використання первинних документів, 

приймання-передачі товарів і готової продукції, можливі форми 

розрахунків (попередня і наступна оплата, використання 

готівки), їх синтетичний та аналітичний облік тощо. 

Тепер беремо тему із дисципліни “Фінансовий облік 2”: “Облік 

розрахунків з постачальниками та підрядниками”. Тут викладач 

має пояснити хто такі постачальники та підрядники; нормативно-

правові документи, які регулюють взаємовідносини з ними, та 

інші положення, які відносяться також і до обліку розрахунків з 

покупцями, що уже вивчено (або буде вивчено) в іншій 

дисципліні. 

Під час купілі-продажу задіяні дві сторони – покупець і 

продавець. Суть операції і облік взаємовідносин між ними 

потрібно пояснювати одночасно, то тоді стане зрозумілою логіка 

бухгалтерських записів, якщо: одна сторона списала товар, то 

інша його оприбуткувала; одна сторона заплатила гроші, то інша 

їх отримала; одна сторона видала аванс, то інша його отримала; 

розрахунки не проведено, то в однієї сторони виникла 

дебіторська, а в іншої кредиторська заборгованість на однакову 

суму. 

Таким чином, облік акції з купівлі-продажу потрібно вивчати 

взаємопов’язано і в комплексі, а не відносити в різні навчальні 

дисципліни, не знаючи, що відбувається першим, – продаж чи 

покупка, і відповідно в якій послідовності будувати заняття. 

Логічно – спочатку потрібно щось купити (розрахунки з 
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постачальниками), а потім його продати (розрахунки з 

покупцями). 

Купівля-продаж – це операція, яка відбувається одночасно у 

покупця і в продавця, а тому неможливо розмежувати по різних 

дисциплінах вивчення її обліку. Студент має усвідомити, що 

якщо одна сторона купує товар (веде облік розрахунків з 

постачальниками), то інша сторона його продає (облік 

розрахунків з покупцями). І це відбувається одночасно на основі 

тих самих документів.       

2. Вивчаючи питання “Облік розрахунків векселями”, потрібно 

усвідомити суть вексельних розрахунків, доцільність їх 

використання, рух векселів, правове регулювання тощо. 

Звичайно, зовсім немає сенсу вивчати окремо у різних 

дисциплінах “векселі одержані”(активи) і “векселі видані” 

(пасиви), по суті повторюючи те саме. Якщо одна сторона видала 

вексель, то інша його одержала – суть і документальне 

оформлення операції єдині. 

3. Питання “Облік орендних відносин” включає суть оренди, 

нормативно-правові акти її регулювання, документування, 

розрахунки тощо. Не можна вивчати облік розрахунків у 

орендодавця ізольовано від орендаря, бо тоді у обох випадках 

суть операції та її облік залишаються незрозумілими суденту. 

Якщо одна сторона здала об’єкт в оренду, то інша його взяла. 

Звідси потрібно роз’яснити одночасно як веде облік 

орендодавець і орендар. 
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4. Питання “Облік податкових різниць” передбачає вивчення суті 

податкових різниць, порядку їх визначення і відображення в 

обліку та звітності. Якщо відносити в одну дисципліну “облік 

відстрочених податкових активів” (активи), а в іншу – “облік 

відстрочених податкових зобов’язань” (пасиви), то студенту буде 

незрозумілим ні перше, ні друге. Це ж одна подія, яка може 

викликати необхідність здійснювати записи у активах чи пасивах 

або одночасно і там, і там залежно від конкретної ситуації. Важко 

навіть уявити, як можна розмежувати вивчення у різних 

дисциплінах: облік відстрочених податкових активів і облік 

відстрочених податкових зобов’язань. 

Є ще безліч ситуацій, які підтверджують, що з метою засвоєння 

фінансового обліку не можна використовувати дві окремі 

дисципліни, в одній з яких вивчається облік активів, а в іншій – 

облік пасивів підприємства. 

Курс “Фінансовий облік” дуже великий за обсягом, а тому в 

принципі може бути поділений на декілька дисциплін. Але для 

такого поділу мають бути взяті не активи і пасиви підприємства, 

а інші підходи. 

Як ми відзначали, з бухгалтерського обліку читається понад 20 

дисциплін. За їх рахунок можна суттєво скоротити курс 

“Фінансовий облік”, вилучивши з нього окремі теми, по яких є 

самостійні дисципліни. 

На наше переконання, для засвоєння фінансового обліку має бути 

одна дисципліна. Вивчення тем у ній доцільно здійснювати за 

чотирма модулями: 1) облік грошових коштів, кредитів банків і 
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фінансових інвестицій; 2) облік розрахункових операцій; 3) облік 

необоротних активів і запасів; 4) облік фінансових результатів, 

власного капіталу та фінансова звітність. 
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АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Відповідно до Податкового кодексу України [1] і П(С)БО 7 

“Основні засоби” [2] нарахування амортизації проводиться 

щомісячно – починається з місяця, наступного за місяцем, у 

якому об’єкт став придатним для корисного використання, а 

припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем 

вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на 

реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, 

консервацію. 

В сезонних галузях економічної діяльності частина об’єктів 

використовується інтенсивно лише в окремі періоди, а в інші 

терміни вони простоюють. Це характерно для сільського 

господарства. Наприклад, зернозбиральні комбайни, 

бурякозбиральні комбайни, сівалки та інші механізми працюють 

тільки під час виконання відповідних робіт, що тривають 

обмежену кількість днів. По суті вони перебувають на 

консервації. 

Консервація – тимчасове припинення певного виду економічної 

діяльності [3]. Але в даному випадку діяльність не припиняється, 

бо вона буде щороку повторюватися. Отже, об’єкти сезонного 
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використання не відносяться до законсервованих і по них 

потрібно нараховувати амортизацію.     

На підприємстві вибирають метод нарахування амортизації. 

П(С)БО 7 “Основні засоби” містить п’ять методів: 

прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискорене 

зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий.   

 Згідно з МСБО 16 “Основні засоби” [4] амортизацію активу 

починають нараховувати, коли він стає придатним для 

використання, тобто доставлений до місця розташування та 

приведений у стан, у якому придатний до експлуатації у спосіб, 

визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу 

припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, 

з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або 

включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як 

утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої 

припиняють визнання активу. 

За вимогами МСБО 16 “Основні засоби” в різних країнах 

розраховують амортизацію за неповними періодами, тобто 

враховують дату надходження і вибуття основного засобу. 

Розрахунок проводять як за повний, так і за неповний місяць 

відповідно кількості днів використання об’єктів.  

Для цього в міжнародній практиці застосовують різні методи 

розподілу амортизації за неповними періодами [5]:  

а) пропорційно періодам (місяцям, дням) використання активу (in 

proportion to periods (months, days) of use of asset); 



149 
 

б) розподіл амортизації використовуючи найближчий повний 

місяць або частину року (prorate using nearest full month or fraction 

of year);  

в) за правилом найближчого цілого року (nearest whole year 

convention);  

г) за правилом однієї половини року (one-half year convention);  

д) за правилом середини місяця (mid-month convention);  

е) за правилом найближчої частини року (nearest fraction of a 

year); 

є) врахування повних років амортизації в рік придбання, не 

нарахування амортизації в рік вибуття (full years’ depreciation in 

year of purchase, none in year of disposal);  

ж) не нарахування амортизації в рік придбання, нарахування 

повних років амортизації в рік вибуття (no depreciation in year of 

purchase, full year’s in year of disposal). 

Пропонується амортизацію розраховувати по днях, замість 

місячного розрахунку. Для цього річну суму амортизації 

потрібно поділити на 365 днів і взнати щоденну ставку 

амортизації. Помноживши її на кількість днів використання 

об’єкта, визначаємо суму амортизації об’єктів основних засобів з 

точністю до дня їх надходження і вибуття. Це значно спростить 

підрахунок амортизації по основних засобах, що 

використовуються неповні періоди. Такий підрахунок 

амортизації основних засобів буде більш точним, що сприятиме 

правильному підрахунку витрат підприємства. 
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Таким чином, для будь-якого активу, придбаного протягом року, 

можна розрахувати амортизацію з точністю до дня його 

придбання, а для кожного активу, що вибуває з точністю до дня 

його вибуття. Застосування щоденного розрахунку амортизації 

дасть можливість більш точно розраховувати амортизацію 

необоротних активів, що забезпечить кращий підрахунок 

собівартості продукції. Якщо використовувати підрахунок 

амортизації за щоденним розрахунком, то можна точно 

визначити суму амортизації за кожен місяць року, адже місяці 

мають різну кількість днів (31, 30, 29, 28). А тому по місяцях сума 

амортизації буде різна. А якщо розраховувати амортизацію по 

роках, а потім ділити її на 12 місяців (як це робиться тепер), то 

щомісячна амортизація буде однаковою, що не зовсім точно 

відображає рівень амортизаційних витрат за місяць. 

По об’єктах сезонного використання амортизацію краще 

розраховувати по днях і включати у фінансову звітність. В 

управлінському обліку доцільно амортизацію відображати у тому 

періоді, в якому відповідні об’єкти фактично були задіяні, що 

необхідно для обґрунтованого прийняття управлінських рішень. 
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10. http://www.oregon.gov/das/Financial/Acctng/Documents/15.

60.20.pdf. 
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С.А. Ткаченко,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта и аудита,  

исполняющий обязанности ректора Высшего учебного 

заведения  

«Международный технологический университет «Николаевская 

политехника»  

ОБОСНОВАННОСТЬ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

И ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

МАГИСТРА ПО ВЫУЧКЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЁТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

Улучшение качественных характеристик и технических 

параметров подготовки магистров является сложной и 

многоаспектной проблемой. И это естественно, поскольку к 

специалистам образовательной степени «магистр» по 

специальности «Учёт и налогообложение» предъявляются 

высокие требования.  

Комплексный подход к этой проблеме требует решения таких 

важнейших вопросов, как совершенствование учебных планов, 

обновление и расширение программ нормативных учебных 

дисциплин, улучшение методики обучения, применение 

современных технических средств и методов функционально 

развитого обучения, внедрение в учебный процесс последних 

достижений науки и техники, повышение уровня воспитательной 
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работы и многое другое. Оценивая по достоинству значение всех 

компонентов этой сложной работы, в дальнейшем рассмотрим 

лишь одну проблему, тесно связанную с темой данной работы, – 

совершенствование учебного плана по специальности «Учёт и 

налогообложение» в условиях современной организации 

подсистемы бухгалтерского учёта с применением новейших 

средств машин электронных цифровых. При этом рамки 

исследования ограничены высшим учётно-аналитическим 

образованием, так как эта проблема намного сложнее и 

обходится нашему государству значительно дороже, чем 

обучение бухгалтеров-аналитиков в колледжах и 

профессионально-технических училищах, многое др.  

Предопределяющим фактором влияния в обеспечении 

достаточно высокого качества подготовки специалистов 

образовательной степени «магистр» любого профиля является 

наличие квалифицированно составленных учебных планов. Это 

общеизвестная истина. Однако, как определить уровень этих 

учебных планов, какие требования к ним предъявляются, на 

основе каких принципов они разрабатываются? По этим 

вопросам ещё нет единого мнения. Порою основное содержание 

учебных планов определяет авторитетное мнение или 

интуитивное предположение нескольких ведущих специалистов-

корифеев в этой области знаний, в связи, с чем учебные планы 

научно и методически слабо обоснованы. Иногда можно 

встретить логические неувязки и нарушения в 

последовательности изучения учебных дисциплин, 
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необоснованное увеличение объёма одних курсов в ущерб 

другим, более необходимым, другое.  

В разработке учебных планов должны применяться 

определенные научно обоснованные принципы и критерии 

эффективности (рациональности) оценки их научно-

методического уровня. Возможность разработки и 

использования унифицированных учебных планов и программ 

учебных дисциплин в высшей, средней специальной и 

технической школах Украины является большим достижением и 

великим преимуществом современной системы образования, 

чего нет во многих, даже самых индустриально развитых и 

рыночных странах.  

Учебные планы должны быть разработаны строго на базе модели 

образовательной степени магистра, которые в свою очередь 

включают все вопросы, связанные с определением профиля 

специалистов соответствующей образовательной степени и 

формированием у них системы теоретико-методологических 

знаний и практических умений и навыков, необходимых для 

успешного выполнения служебных функций и должностных 

обязанностей. Упрощенно эту зависимость возможно 

представить следующим образом, рис. 1.  

Помимо общей модели магистра по учёту и налогообложению, 

можно разработать профессиональную модель, определяющую 

широту теоретико-методологических, профессиональных 

знаний, и квалификационную модель, отражающую уровень 

умений и навыков, необходимых для выполнения набора ряда 
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производственно-хозяйственных функций. Другими словами, 

профессиональная модель определяет то, что должен знать 

бухгалтер-аналитик, а квалификационная модель – то, что он 

действительно должен уметь. Кроме того, можно разработать и 

социально-экономическую модель бухгалтера-аналитика, 

которая формирует требования, связанные с его общественной 

подготовкой в высших учебных заведениях и общественной 

деятельностью в производственных коллективах промышленных 

предприятий, объединений, др.  

 

 

Комплекс профессиональных теоретико-методологических знаний, квалификационных практических 
умений и навыков образовательной степени магистра по специальности «Учёт и налогообложение»  

Функционально развитая модель образовательной степени магистра  

по специальности «Учёт и налогообложение»  

Учебный план и программа образовательной степени магистра  

по специальности «Учёт и налогообложение»  

Инструментарий 

кадрового 

обеспечения 

образовательной 

степени магистра 

по специальности 

«Учёт и 

налогообложение»  

Система образовательной деятельности высших учебных заведений страны, связанная с обучением, 

выучкой и выпуском образовательной степени магистра по специальности «Учёт и 

налогообложение»  
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Рис. 1. Последовательность разработки учебного плана и 

программы степени магистра по специальности «Учёт и 

налогообложение» в системе образовательной деятельности 

высших учебных заведений государства  

 

Таким образом, на базисной основе этих трёх моделей или же 

общей модели магистра по учёту и налогообложению должен 

быть составлен учебный план по специальности «Учёт и 

налогообложение». Иначе говоря, логическая совокупность 

теоретических знаний и практических навыков, определяемых 

этими функциональными моделями, должна составлять 

смысловое содержание учебного плана подготовки магистров по 

учёту и налогообложению, многое др. 
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                                                                               Федорченко К.О. 

інженер-програміст, 

ТОВ «ІТЦ«Ісланд-Україна» 

                                                                                 Плеханов Є.О.  

студент, 

Сумський державний університет 

ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛЮДИНО-МАШИННОГО 

ВЗАЄМОДІЇ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ З 

ОБМЕЖЕНИМ ЧАСОВИМ РЕСУРСОМ 

 

Стрімкий розвиток технологій призводить до ускладнення 

роботи операторів людино-машинних систем через збільшення 

числа керованих об’єктів, кількості інформації на основі якої 

необхідно приймати рішення, збільшення відстані до об’єктів і 

тому витрачається певний час на комунікації. Оператори 

сучасних автоматизованих комплексів працюють, як правило, в 

умовах стресу і обмеження на час реалізації діяльності. Існуючі 

алгоритми оптимізації орієнтовані на обмеження середнього часу 

виконання. У багатьох випадках, у зв'язку з випадковим 

характером витрат часового ресурсу, такі алгоритми не 

забезпечують необхідну своєчасність. Існує різноманітність 

варіантів взаємодії людини з технікою і, відповідно, – безліч 

факторів, що впливають на якість алгоритму функціонування. 
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Сучасні автоматизовані системи вимагають особливої уваги до 

питань ергономічного якості. Розроблена батарея завдань 

оптимізації алгоритмів людино-машинної взаємодії. На жаль, не 

в повному обсязі розроблені способи обліку випадкового 

характеру часу реалізації діяльності людей.  

 Виникла необхідність розробити спосіб обліку випадкового 

характеру часу реалізації алгоритмів людино-машинної 

взаємодії. Поставити завдання оптимізації з обмеженням на 

своєчасність і запропонувати підхід до його вирішення. 

В результаті було проаналізовано[1] відомі моделі оптимізації 

алгоритмів людино-машинної взаємодії. З'ясовано, що наукові 

дослідження спрямовані, як правило, на максимізацію 

безпомилковості при обмеженні на математичне сподівання  

виконання. Показано, що приблизно в 50%  випадків реалізацій 

реальний час буде перевищувати задане обмеження 

(директивний час). Обґрунтовано необхідність заміни 

традиційного завдання шляхом введення обмеження на 

ймовірність того, що випадковий час виконання не буде 

перевищувати заданий директивний час.  

Вирішення задачі зведено до послідовності кроків, які 

складаються з:  

1. Рішення відомої задачі з обмеженням на математичне 

сподівання; 

2. Корегування області допустимих рішень.  
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Поставлено завдання в подальшому розвити інформаційну 

систему для максимізації ймовірності безпомилкового виконання 

з обмеженням на ймовірність своєчасного виконання.  

1 Лавров Е.А., Пасько Н.Б. Подход к формированию банка 

оптимизационных моделей для распределения функций между 

операторами АСУ// Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий, серия «Математика и кибернетика –

фундаментальные и прикладные аспекты», №1/4 (49) - Харьков, 

2011 - С. 46-50 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 

ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ 

 

Сучасні інформаційні технології впливають на всі сфери 

людського життя, що є наслідком загального зростання 

інформаційних потреб і розвитку галузі інформаційних послуг.  

Кожній системі управління економічним об'єктом відповідає 

своя інформаційна система, яка називається економічною 

інформаційною системою [1]. 

Рисою сучасного етапу розвитку підприємств є зростання ролі 

інтелектуалізації трудової діяльності та використання в 

управлінні сучасних інформаційних систем і технологій. 

Інформаційні технології сьогодні, це перш за все інструмент 

управління. Як і будь-який інший, він призначений для 

координації і контролю ходу бізнес-процесів при досягненні 

цілей. Просте володіння цим інструментом, як і будь-яким 

іншим, не гарантує успіху, але його відсутність на підприємстві 

веде до фіаско. 

Використання інформаційних систем в управлінні дозволяє: 
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– підвищити ступінь обґрунтованості прийнятих рішень за 

рахунок оперативного збору, передачі та обробки інформації; 

– забезпечити своєчасність прийняття рішень з управління 

підприємством в умовах цифрової економіки; 

– домогтися зростання ефективності управління за рахунок 

своєчасного представлення необхідної інформації керівникам 

усіх рівнів управління з єдиної інформаційної бази; 

– погоджувати рішення, що приймаються на різних рівнях 

управління і у різних структурних підрозділах; 

– за рахунок інформованості управлінського персоналу про 

поточний стан економічного об'єкта забезпечувати зростання 

продуктивності праці, скорочення невиробничих втрат і т.д. 

Традиційний підхід до автоматизації управління на підприємстві 

ґрунтується на придбанні потужних інтегрованих систем 

управління і поступовому їх модульному впровадженні, але 

набагато простіше використовувати функціональність ERP- та 

CRM-системи. Найбільш популярним на даний момент новим 

видом інформаційних систем управління, які справляються з 

усіма вищезазначеними завданнями, є системи стандарту ERP -

Enterprise Resource Planning  [2]. 

Однією із систем, що дозволяє вирішити проблему автоматизації 

управлінської діяльності є програмні продукти лінійки 

«1С:Підприємство 8». Зокрема, для виробничих підприємств 

пропонується система «1С:Управління виробничим 

підприємством для України». 
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«1С:Управління виробничим підприємством для України» – 

унікальне комплексне рішення для управління бізнесом, 

розроблене відповідно до концепції ERP. 

Дана система дозволяє побудувати систему інформаційно-

аналітичної, методичної та інструментальної підтримки 

керівництва підприємства у досягненні поставлених цілей.  

«1С:Управління виробничим підприємством для України» надає 

такі можливості: 

– керівництву підприємства й керівникам, відповідальним за 

розвиток бізнесу, – широкі можливості аналізу, планування та 

гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її 

конкурентоспроможності; 

– керівникам підрозділів, менеджерам і співробітникам, що 

безпосередньо займаються виробничою, збутовою, 

постачальницькою й іншою операційною діяльністю - 

інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної 

роботи за своїми напрямками; 

– працівникам облікових служб підприємства – засоби для 

автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з 

вимогами законодавства і корпоративними стандартами 

підприємства [3]. 

Наявність вказаних переваг робить систему привабливою для 

власників та управлінців, що підтверджується успішним 

впровадженням її на українських підприємствах. 

Таким чином, для результативного використання інформаційних 

систем необхідне впровадження ІТ- систем в усі сфери діяльності 
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підприємства, що у свою чергу дозволить підвищити 

ефективність прийнятих управлінських рішень. 
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