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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Податки забезпечують перерозподіл створюваних багатств через сплату коштів
фізичними та юридичними особами до бюджетів і цільових фондів. Даний перерозподіл
забезпечує регулятивні та соціальні функції: зменшення соціальної нерівності,
стимулювання розвитку пріоритетних галузей науки, економіки і т.д. В той же час рівень
оподаткування має бути таким, щоб забезпечувати відтворення виробничих циклів та
залишати підприємствам кошти для модернізації.
В Україні є 42,7 млн гектарів сільськогосподарських угідь, з них 25% знаходяться у
державній власності. В сучасних умовах державні землі сільськогосподарського
призначення часто використовуються в незаконному обігу, передаються в обробіток
приватним компаніям. Урожай із таких земель не фігурує в офіційних звітах. Проте для
подальшого продажу його потрібно поставити на облік. В даному випадку власник може
штучно завищити урожайність на своїх землях. Офіційна статистика урожайності в нашій
країні значною мірою може бути викривлена, а отже виробник ухиляється від суми єдиного
податку за землю.
Останніми роками аграрії отримують рекордні показники врожаїв, що свідчить про
те, що аграрний сектор може реалізувати більше продукції із створеною самими аграріями
доданою вартістю. В сільському господарстві високими темпами розвивається
рослинництво, яке є привабливим для інвесторів швидкою окупністю. Високої
рентабельності досягають завдяки дешевій робочій силі, сприятливим природним умовам,
достатньо розвинутій транспортній інфрастуктурі та — донедавна — механізмам державної
підтримки. Натомість занепад тваринництва призводить до закриття великої кількості
підприємств і міграції робочої сили закордон. Передбачених державних дотацій на розвиток
тваринництва недостатньо, а особливо в умовах надання таких дотацій на користь крупних
агрохолдингів.
Ще одним джерелом наповнення державного бюджету може бути припинення
ухилянь від оподаткування в аграрній сфері. Бюджет України щорічно недоотримує
мільярди гривень через виведення коштів у офшори, зловживання спецрежимами
оподаткування, незаконний обробіток державних земель. Усунення цих факторів та
встановлення відповідного рівня оподаткування може бути основною як для аграрного
сектору, так і для розвитку інших галузей економіки. Тому вектор аграрно-сировинного
розвитку слід переглядати та доповнювати іншими перспективними напрямами, що будуть
основою сталого розвитку держави.
Стосовно останніх змін в галузі оподаткування у 2020 році. Із 1 січня до 31 грудня
2021 року тимчасово звільняються від обкладення ПДВ операції з вивезення за межі митної
території України в митному режимі експорту насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція
1205 згідно з УКТЗЕД) (п. 63 розд. ХІХ ПК) [2].
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У державному бюджеті на 2020 рік зафіксована сума у 4,2 млрд грн на підтримку
галузі АПК, з яких 1,2 млрд грн передбачається виділити на програму зі здешевлення
кредитів. Зокрема, програма включатиме:
 компенсацію відсотків за кредитами для сільськогосподарських підприємств, які
мають щорічний оборот до 20 млн грн. Цей напрям не матиме обмежень щодо цільового
використання кредитів. Держава компенсуватиме до 1,5 облікової ставки НБУ, кінцева
вартість кредиту для сільгоспвиробника не перевищуватиме 5%;
 компенсацію відсотків за кредитами, залученими на розвиток тваринництва, в тому
числі «нішеві» напрями – вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво та інші.
Передбачається, що сума кредитів не має перевищувати 10-15 млн грн;
 компенсацію відсотків за кредитами, залученими під купівлю земель
сільськогосподарського
призначення.
Напрям
буде
розповсюджуватися
на
сільгоспвиробників різних форм господарювання. Сума компенсації відсотків не буде
перевищувати 5 млн грн на рік.
На сьогодні в Україні діють 38 уповноважених банків, через які реалізується програма
державної підтримки сільгоспвиробників [1].Податкова система України не в повній мірі
відповідає сучасним вимогам ринкової економіки і вимагає суттєвих змін окремих елементів
податкових механізмів. Для розвитку податкової системи слід ставити наступні завдання:
послабити податкове навантаження на платників податків за рахунок зниження ставок окремих
податків; зробити податки нейтральними для всіх категорій платників податків через скасування
цілої низки пільг та винятків в оподаткуванні, спростити адміністрування всіх податків.
Перелік використаної літератури:
1. Зміни
до
законодавства,
що
діють
із
січня
2020
року
URL:
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-izmeneniya-vzakonodatelstve-dejstvuyushhie-s-yanvarya-2020-goda
2. Податковий кодекс України. Редакція від 20.12.19 р.: веб-сайт. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Тернопільський національний економічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «1С:ПІДПРИЄМСТВО 8» У
ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні тенденції на ринку праці засвідчують, що існуючі підприємства, установи,
організації висуваючи вимоги до економістів з бухгалтерського обліку та аналізу
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господарської діяльності звертають особливу увагу на досконале знання програмних
продуктів, зокрема, «1С: Підприємство 8». Означена вимога є закономірною, оскільки великі
масиви бухгалтерської, фінансової та економічної інформації досить складно формувати,
аналізувати без відповідного програмного продукту. Автоматизація ключових функцій
оперативного управління сприяє вирішенню щоденних завдань здійснення і функціонування
підприємства. Так, автоматизоване управління закупками, збутом, запасами, виробництвом,
фінансами сприяє підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності
підприємства за рахунок забезпечення циклічності. Виняткову роль у цьому відіграє система
програм «1С:Підприємство 8».
Програмне забезпечення «1С:Підприємство 8» призначена для комплексної
автоматизації економічної діяльності підприємств різних напрямків діяльності і форм
власності.
«1С:Підприємство 8» дозволяє організувати єдину інформаційну систему для
управління різними аспектами діяльності підприємства:
1. Управління виробництвом, у тому числі: планування виробництва; управління витратами
і розрахунок собівартості; управління даними про вироби.
2. Управління основними засобами і планування ремонтів.
3. Управління фінансами, у тому числі: бюджетування, управління коштами, управління
взаєморозрахунками, бухгалтерський і податковий облік.
4. Управління складом (запасами).
5. Управління торговельними операціями.
6. Управління закупівлями.
7. Управління відносинами з постачальниками і покупцями.
8. Управління персоналом, включаючи розрахунок заробітної плати.
Означене програмне забезпечення є засадничим у веденні управлінського обліку на
підприємстві. Це власне підтверджується інформацію, розміщеною на сайті www.work.ua.
Також, в ході проведення інтерв’ю головних бухгалтерів підприємств пивоварної галузі
(ПАТ «Опілля», ТзОВ «Рівень ЛТД», ПрАТ «Славутський пивзавод») нами отримано
інформацію, що управлінці вбачають за доцільне послуговуватися програмним
забезпеченням «1С: Підприємство 8». Це значно спрощуватиме процес калькулювання
собівартості продукції та деталізацію структури витрат. Так, серед досліджуваних
підприємств пивоварної галузі найбільш деталізована структура витрат є на
ТзОВ «Рівень ЛТД» (табл. 1).
Дані табл. 1 переконують, що ведення такої аналітики найбільш зручніше робити у
спеціалізованій системі програм. Управлінці наголошували на тому, що для них є важливим
залучення фахівців, які є впевненими користувачами системи програм «1С:Підприємство 8».
У зв’язку із цим доцільно наголосити на ключовій ролі закладів вищої освіти у підготовці
фахівців-аналітиків з урахуванням вимог існуючого ринку праці.
Таблиця 1.
Структура витрат собівартості виробу (1 літр) ТзОВ «Рівень ЛТД»
Статті витрат
Пиво «Празьке»,
Пиво «Бершглосс
Чорне»,%
%
Сировина
47,3
60,6
10

Пивна дробина
1,4
0,6
Амортизація виробнича ОС і НМА
0,1
0,5
Вода
1,5
0,5
Електроенергія
3,8
3,2
Зарплата загальновиробнича (основна
3,4
4,7
ЗП)
Зарплата загальновиробнича
0,2
(нарахування)
Зарплата працівників пляшкового
2,7
1,8
розливу
Загальновиробничі матеріальні витрати 0,002
1,8
Паливо
8,7
8,7
Рахунок 91 (Загальновиробничі
32,3
19,6
витрати)
Джерело: авторські розрахунки на основі наданих даних працівників бухгалтерії
підприємства
Варто зазначити, що у навчальному процесі Національного університету «Острозька
академія» з 2016 року послуговується програмним забезпеченням «1С:Підприємство 8» в
ході викладання дисциплін «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»,
«Інформаційні системи в управлінні», «Інформаційні системи в бізнесі».
У результаті вивчення означених дисципліни з використанням програмного
забезпечення «1С: Підприємство 8» у студентів повинні сформуватися наступні загальні й
фахові компетентності та програмні результати навчання.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами.
2. Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
3.Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи.
4. Здатність адаптуватися та ефективно діяти в нових ситуаціях.
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення в умовах ризику.
Фахові компетентності (ФК)
1. Здатність автоматизовувати процеси за допомогою інструментального програмного
забезпечення.
2. Здатність ефективно використовувати сучасні інформаційні та телекомунікаційні
технології.
3. Здатність розробляти і застосовувати програмні додатки та інформаційні системи.
4. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
5. Здатність оцінювати процеси і проблеми, які відбуваються на підприємствах.
Програмні результати навчання
1. Вибирати та використовувати необхідний науково-методичний, аналітичний
інструментарій та сучасні інформаційні технології для управління економічною діяльністю.
2. Вміння проводити пошук, систематизацію, узагальнення інформації, формувати
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висновки та пропозиції з її аналізу, здійснювати комп’ютерну обробку даних, забезпечувати
підготовку та представлення аналітичних звітів.
3. Вміння розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні продукти.
4. Вміння ставити цілі та розробляти ефективні плани діяльності підприємства
(установи, організації) в цілому та, зокрема, його окремих підрозділів.
5. Вміння критично оцінювати і прогнозувати економічні явища з використанням
сучасних інформаційних технологій
Отже, використання системи програм «1С:Підприємство 8» є засадничою умовою
підготовки фахівців-аналітиків. Заклади вищої освіти мають можливості щодо використання
програмного забезпечення «1С:Підприємство 8» у навчальному процесі. Варто відміти
важливу роль Спілки автоматизаторів бізнесу за допомогою якої впровадження,
супроводження та підтримка «1С:Підприємство 8» є доступним і зручним. Також важливим
є те, що Спілкою автоматизаторів бізнесу пропонуються навчальні курси для викладачів з
методичним забезпеченням, що власне набагато спрощує роботу викладача в університеті.
Методичний матеріал, який подають на курсах є логічно побудованими, структурованим і
легким для засвоєння студентами. Важливим також для викладачів є участь у форумах і
конференціях, які організовуються Спілкою автоматизаторів бізнесу. На таких заходах
можна отримати практичні рекомендації фахівців, які працюють з програмними продуктами
щодо особливостей їхнього впровадження у різні сфери бізнесу, подолання «вузьких місць»,
типові помилки в роботі. Отримання такої інформації викладачами є важливим ресурсом в
ході підготовки фахівців-аналітиків, адже студенти під час відвідування занять мають змогу
працювати з новою інформацією. Тому, щиро дякуємо Спілці автоматизаторів бізнесу за
означені можливості.

М.Є. Андрос
старший викладач
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
ЦИФРОВІ КОМПЛЕКСИ ДИСТАНЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Актуальність дослідження. На кінець 2019 року МОН України було оприлюднено
результати незалежного оцінювання знань, проведене під егідою Міжнародної програми
оцінки освітніх досягнень учнів (PISA-2019). Не будемо давати оцінку висновкам, що
зробило МОК України (а вони, на наш погляд, досить упереджені), але зробимо акцент на
суттєвому питанні, що підлягає детальному огляду, - розробка та впровадження вітчизняних
цифрових систем дистанційного тестування.
Основні положення матеріалу. Ще років з десять тому, готуючись оцінити знання (та
їх якість) здобувачів освіти, користуючись при цьому освітніми мережевими ресурсами, ми
здебільшого знаходили та намагалися користуватись закордонними, іншомовними вебресурсами. Їх було важко адаптувати до сучасних українських умов із точки зору
використання іншої мови, і з точки зору нашої ментальності. Але минуло якихось 10 років, і
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в Україні з’явилась значна кількість зацікавлених викладачів та спеціалістів з інформаційнокомунікаційних технологій, які власними зусиллями забезпечили глобальний прорив з
питання організації та впровадження в освітній процес різних видів платформ дистанційного
навчання (LMS) та створили значну кількість самостійних веб-ресурсів, присвячених однієї
із технологій дистанційного навчання – дистанційному тестуванню.
Під дистанційним тестування ми розуміємо автоматизоване тестування в освітньому
процесі (англ. Automated testing in educational process) ˗ проведення опитування та контроль
успішності з використанням веб-додатків або прикладних програм [1].
Глобально, всі веб-ресурси (іншими словами, так звані «хмарні», он-лайн ресурси), що
стосуються використання дистанційного тестування в освітньому просторі України, можна
поділити на чотири великі групи:
1) спеціальні веб-додатки для створення опитувальників та тестування на базі
великих он-лайн платформ, умовно-безкоштовного використання (типу Google або Microsoft
Office 365).
2) он-лайн-платформи навчальних курсів (так званих LMS-платформ, (англ. Learning
Management System), за допомогою яких будується весь процес дистанційного навчання з
усіма функціями управління освітнім процесом, із так званим «відкритим кодом» (тобто
можливістю доопрацювання в подальшому процесі експлуатації, виникненні необхідності
певного вдосконалення та доробки, в тому числі, тестів);
3) великі освітні он-лайн платформи та портали, що вже мають окремо вбудовані
сервіси із переліком тестів за конкретними освітніми напрямками (здебільшого, лише із
бібліотекою тестів)
4) он-лайн-платформи, що стосуються виключно дистанційного тестування (в тому
числі он-лайн тренажери) із власною бібліотекою тестів та конструктором тестів.
Розглянемо окремо кожну групу, акцентуючи увагу на українських веб-ресурсах.
В закладах і загальної середньої освіти і вищої освіти використовують також
можливості «хмарних» платформ – MS Office 365 та пакету G Suite for Education (попередня
назва Google Apps for Education) , які також містять вбудовані веб-сервіси, що забезпечують
проведення дистанційного тестування: MS “FORMS” та Google Форми.
Найчастіше в українських реаліях (що стосується розгортання платформ LMS)
використовуються LMS Moodle, або її окремий модуль - LMS Efront. Але вони потребують
значних зусиль розгортання з точки зору адміністрування, технічного забезпечення, ну і,
звісно, фінансової складової.
Далі розглянемо українські самостійні он-лайн ресурси дистанційного тестування (не в
рамках LMS платформ дистанційного навчання). Зауважимо, що всі розглянуті нижче вебресурси та веб-платформи побудовані на основі технології «web-2.0», тобто є можливість як
використовувати бібліотеки тестів, що згенеровані модератором ресурсу, або створювати он-лайн
тести, використовуючи вбудований конструктор. Це лише невелика кількість веб-ресурсів, на які
ми звернули увагу в першу чергу.
Майстер-тест. [2] Майстер-Тест– це безкоштовний освітній інтернет-сервіс, що дає змогу
створювати інтерактивні тести.
Online Test Pad [3]. Власне український веб-ресурс із можливістю створення інтерактивних
тестів (варіативність - 14 типів запитань тесту). Можемо стверджувати, що зазначений веб-ресурс
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майже ідеальний он-лайн сервіс для створення та використання вже готових, надійних, валідних
тестів для освітнього простору України.
Be Smart [4] веб-ресурс, створений з метою допомогти кожному здобувачеві освіти закладу
загальної середньої освіти успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та вступити до
закладу вищої освіти.
ClassTime [5]. Національний доробок платформи дистанційного навчання для закладів
загальної середньої освіти із сервісом з дистанційного тестування.
Всеосвіта [6]. Загальноосвітня національна онлайн-платформа із вбудованим сервісом
«Тести».
На урок [7]. Освітній проект – он-лайн освітня платформа, із вбудованим сервісом «Тести».
Мій клас [8]. Електронна освітня платформа «МійКлас» пропонує широкий спектр
матеріалів — завдання, теорія та тести у шкільних предметах.
Вчи [9]. Вчи.юа — це міжнародна онлайн платформа, де учні початкової школи усієї
України вивчають математику в інтерактивній формі.
Learning.ua [10]. Он-лайн платформа, що опікується питаннями тестування з математики,
української мови та читання, а також тести підготовки до ЗНО.
Висновки. В Україні зростає так зване покоління А (альфа), яке вже почало відвідувати
початкові класи Нової української школи. Це покоління абсолютно рівне перед поколінням, що
зростає в Західному світі з точки зору доступу та використання сучасних інформаційнокомунікаційних освітніх засобів. Використання веб-ресурсів дистанційного тестування, що здатне
забезпечити миттєвий зворотній зв’язок щoдо продуктивності та головне, якості освітнього
процесу, це те, на що повинна бути спрямоване сучасна освітня практична думка.
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1. Андрос Мирослав. Тестування як елемент ефективності проведення дистанційного
навчання. URL: https://www.ourboox.com/books/розвиток-інформаційно-комунікаційно/
(дата звернення 29.01.2020 р.).
2. Веб-ресурс Майстер-тест. URL: http://master-test.net/uk
3. Веб-ресурс Online Test Pad. URL: https://onlinetestpad.com/ua/tests
4. Веб-ресурс Be Smart. URL : https://besmart.study/
5. Веб-ресурс ClassTime. URL: https://www.classtime.com/uk/
6. Веб-ресурс Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/test
7. Веб-ресурс На урок. URL: https://naurok.com.ua/test
8. Веб-ресурс Мій клас. URL: https://miyklas.com.ua/
9. Веб-ресурс Вчи. URL: https://vchy.com.ua/
10. Веб-ресурс. https://learning.ua/
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ХМАРНИХ» ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
За інформацією РБК-Україна вже у 2017 році майже половина українських компаній
використовувала хмарні технології [1], а за прогнозами Forbes майже 83% компаній у всьому
світі так чи інакше будуть використовувати хмари у 2020 році [3]. Сучасний стан розвитку
хмарних сервісів надає бізнесу досить потужні можливості для модернізації його роботи.
Тож, зважаючи на стрімке збільшення кількості «хмарних» додатків та розширення сфер їх
застосування, кафедра інформаційних технологій Харківського торговельно-економічного
інституту КНТЕУ провела дослідження щодо перспективності впровадження «хмарних»
програмних продуктів на підприємствах малого та середнього бізнесу.
Аналіз факторів, які впливають на рішення про впровадження на підприємстві
«хмарних» програмних продуктів, показує, що найчастіше введення інновацій викликано
бажанням мінімізувати (а в де-яких випадках, навіть викреслити) інвестування в апаратне
забезпечення комп’ютерної мережі та в придбання ліцензійного програмного забезпечення;
відсутністю необхідного кадрового забезпечення по обслуговуванню (налаштуванню)
програмних продуктів; можливістю отримання доступу до робочої інформації з будь-якого
куточка планети (при наявності доступу до мережі Internet).
Як правило, на другий план відходять реальні переваги, які отримує бізнес від
впровадження «хмарних» сервісів – це гарантія отримання актуальних версій програмних
продуктів для автоматизації діяльності підприємства та ведення його звітності, забезпечення
можливості дистанційного керування робочими процесами та їх супровід у режимі
реального часу, залучення співробітників до командної роботи над проектами, прискорення
процесів ділового листування тощо.
Основними причинами, які сповільнюють впровадження «хмарних» програмних
продуктів на підприємствах малого та середнього бізнесу, підприємці називають недостатній
рівень безпеки комерційної інформації, розміщеної у «хмарі»; неузгодженість форматів
даних між різними програмних середовищами; недосконалість та незручність інтерфейсів
«хмарних» сервісів, а також їх непристосованість до роботи на мобільних пристроях;
поверхневе пояснення принципів керування, алгоритмів взаємодії та призначення окремих
елементів або структурних компонентів «хмарного» сервісу.
Серед «хмарних» програмних продуктів, які найбільше знайомі підприємцям і
найчастіше використовуються – програми для роботи з офісною документацією корпорацій
Google (Google Docs)» та Microsoft (Office 365), а також CRM-система «Бітрікс24». Менш
затребуваними, але достатньо відомими є on-line записники, органайзери, сервіси для
планування діяльності (https://manprogress.com/, https://trello.com/, https://time-master.ru/) та
словники, довідники і бази даних (www.mirslovarei.com, https://www.ua-region.com.ua/,
https://ucat.online/ тощо).
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За рекомендацією фахівців [2] вибір моделі впровадження хмарного середовища має
супроводжуватися оцінкою рівня присутності підприємства в мережі Internet, вартості
послуги, критичного рівня інформаційної безпеки, рівня розвинутості власної ІТінфраструктури, а також специфікою поточних та майбутніх завдань.
Якщо метою впровадження «хмарних» сервісів на підприємстві є підвищення його
ефективності, при цьому кадрове забезпечення підприємства складається з
висококваліфікованих працівників, а також підприємство має розвинуту ІТ-інфраструктуру,
то доцільним є впровадження приватної «хмари». Якщо ж ІТ-інфраструктура підприємства
недостатньо розвинута, а вимоги інформаційної безпеки досить високі – то привабливішими
виглядають гібридні «хмари», в яких підприємство отримує доступ до функціоналу, що
забезпечує виконання посадових обов’язків кінцевого клієнта (комерція, аналітика), а
управління внутрішніми бізнес-процесами та процесами налаштування «хмарного» сервісу
здійснюється через приватну чи традиційну інфраструктуру.
Перелік використаної літератури:
1. Data йде в небо: як хмарні сервіси змінюють бізнес // НБ Україна [Електронний ресурс] :
[Веб-сайт]. – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/data-yde-v-nebo-yak-hmarniservisi-zminyuyut-biznes-50047394.html. – Станом на 30.01.2020. – Назва з екрану.
2. Дайновський Ю. А. Бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг / Ю. А. Дайновський, Л.
К. Гліненко // Marketing and Digital Technologies. – 2019. – Vol. 3, № 2,. – с. 18-44
3. Майже половина українських компаній використовує хмарні технології // РБК-Україна
[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/
polovina-ukrainskih-kompaniy-ispolzuet-oblachnye-1487263193.html.
–
Станом
на
30.01.2020. – Назва з екрану.
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науковий співробітник
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О.І. Федосєєв
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Київська Мала академія наук учнівської молоді

ДО ПИТАННЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ І
ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕСУ І ОСВІТИ
Швидка зміна суспільно-економічних умов в Україні призводить до незбалансованої
моделі мобільності та обігу знань, що заважає реформуванню системи розвитку інновацій.
Прогрес у цьому напрямку пов’язується з розбудовою “Нової української школи”[1] і
системи інноваційного розвитку суспільства, концепції яких базуються на інтегрованому,
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цілісному підході до політики та інструментів у галузі освіти, досліджень та інновацій.
Засновані на знаннях та інноваціях, відповідно до ширших цілей економічної, освітньої та
екологічної політики, вони повинні сприяти сталому зростанню якості життя в Україні.
Система інноваційного розвитку суспільства повинна спиратися на всі численні
можливості, які надає галузь інформаційних технологій, включаючи технічні розробки,
засоби комунікацій, новітні технології програмування, поширення та використання знань в
умовах зміненого екологічного, економічного та суспільного контексту, а також вирішення
суспільних викликів та виявлених недоліків.
Зрозуміло, що освітній процес відіграє ключову роль для підготовки фахівців, які
зможуть розвивати та використовувати таку систему. Тому для створення підґрунтя для
цього процесу важливим є дослідження, спрямоване на систематизацію знань щодо
проектування систем і технологій автоматизації процесів бізнесу, освіти і державних
установ.
Більш ніж за 70 років кібернетизації широкий спектр напрацювань в сфері
методологій і методик, що призначаються для створення автоматизованих систем, можливо
розділити на:
 принципи (напр., принципи В.М. Глушкова і Р. Мартіна);
 парадигми (напр., об'єктна, функціональна, хмарна);
 підходи (напр., аспектно-орієнтований, агентно-орієнтований, предметно орієнтований);
 стандарти (напр.,TOGAF, ISO, COBIT, ITIL);
 типові рішення (патерни, шаблони);
 моделі (оптимізаційні, балансові і ін.).
Користуючись розповсюдженою схемою “концептуальне - логічне - фізичне” можливо
створити наступні групи: системи принципів і парадигми; підходи і стандарти; типові
рішення і моделі. Це дозволяє відокремити теоретичні і практичні ланцюжки в освітньоінноваційних “маршрутах” (рис.1): теоретичний = парадигми = >підходи => моделі;
практичний = принципи => стандарти => типові рішення.
Відповідно з такою схемою комплексне (системне) дослідження в області
автоматизації (проектуванні систем і інформаційних технологій) має включати не тільки
розгляд окремо парадигм, підходів і ін., а й зв'язків між ними. Урахування цих взаємозв'язків
дозволяє проектувати оптимальні індивідуальні маршрути [2], [3] всіх учасників освітнього
і бізнес процесів в межах цифровізації країни.
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Рисунок 1. Схема систематизації знань щодо проектування систем і технологій для
освітніх процесів
Такій підхід корелює з європейським підходом моделі чотирьох спіралей та
парадигми інновацій «Відкриті інновації – 2.0» [4,5], що передбачають окрім влади, бізнесу
та академії (наука+освіта) участь кінцевого споживача – громадянина та громадянського
суспільства в якості співтворців інновацій, модераторів суспільного запиту на інновації в
інноваційних екосистемах, які є ключовими елементами інноваційної системи будь-якої
країни. Подальший розвиток цього союзу відображено в проекті нової парадигми розвитку
ЕРА (Європейського дослідницького простору) [6] в новому концепті “Динамічного кола
знань”, з наголосом на освіті на період нового циклу планування майбутнього, що стартує
2021 р. Коло знань означає реалізацію повного потенціалу знань та задоволення не лише
вимог внутрішнього «ринку» знань, заснованих на ефективних підходах до відкритої науки,
але й вимог громадян до постійного поліпшення якості життя. Коло знань передбачає більш
цілісний федеративний підхід до досліджень, інновацій та освіти, включаючи підготовку
навичок та розвитку кар’єри.
Перелік використаної літератури:
1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, / Кабінет Міністрів України –
розпорядження про схвалення від 14 грудня 2016 р. №988.
2. Большаков В.М. Суб'єктно-цільовий підхід в освіті як шлях реалізації розвитку
інноваційної особистості в суспільстві / В.М. Большаков, О.В. Лефтеров, О.І.Федосєєв //
ІІ Всеукраїнська н.-п. конференція “Нові інформаційні технології управління бізнесом”
сб. науч. с. —Київ, 2019.
3. Стецюк П. І. Найкоротший k-вершинний шлях/ П.И. Стецюк, О.В. Лефтеров, О.І.
Федосєєв // Комп'ютерна математика. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН
України. – 2015. – № 2. – С. 3 – 11.
4. Open Innovation, Open Science, Open to the World – a vision for Europe / Directorate-General
for Research and Innovation. //European Commission- Brussels – 2016 – pp.108. URL:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a01aa75ed71a1
5. Europe’s Future : Open Innovation, Open Science, Open to the World / Directorate-General for
Research and Innovation. // European Commission- Brussels – 2017 – pp. 228. URL:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/527ea7ce-36fc-11e7-a08e01aa75ed71a1
6. ERAC opinion on the future of the ERA. ERAC 1201/20. 23.01.2020. URL:
https://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-1201-2020-INIT/en/pdf.
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НОВІ ПРОГРАМІ ПРОДУКТИ НА ШЛЯХУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Придбання товарів, робіт і послуг бюджетними установами визначено Законом
України «Про публічні закупівлі».
У сфері публічних закупівель організацію закупівельної діяльності здійснюють
професійні фахівці з публічних закупівель. Відповідні фахівці визначені вимогами
професійного стандарту, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України
від 18.02.2019 №234 «Про затвердження професійного стандарту «Фахівець з публічних
закупівель». Даний стандарт конкретизує набір знань, умінь, трудових функцій та
компетенцій фахівців [2].
Окрім цього, професію «Фахівець з публічних закупівель» за кодом КП2419.2
передбачає Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»,
затверджений наказом Дерспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.
Як наслідок, це сприятиме узгодженому розумінню вимог до всіх, хто займається
закупівлями; визначатиме чіткі кваліфікаційні вимоги до фахівців з публічних закупівель
тощо.
Процес закупівель за державні кошти передбачає взаємні відносини між замовниками
та учасниками. Учасники чи потенційні учасники мають оцінити ринок, історію своїх
закупівель, щоб приймати в майбутньому більш ефективні рішення. Учасник, які і замовник,
повинен мати у штаті працівника (ів) - фахівців з публічних закупівель, які забезпечать
успішну підготовку тендерної пропозиції, відповідно до вимог тендерної документації, та
можливість виграти тендер за результатами аукціону.
На етапі виконання договірних зобов’язань переможець тендерних процедур повинен
забезпечити безперебійну поставку товару (надання послуг, виконання робіт). Ось тут в
нагоді стануть нові програмні продукти, наприклад «BAS ERP» адже темп бізнесу швидший,
ніж будь-коли раніше, це означає, що співробітники підприємства–переможця потребують
негайного доступу до ключових даних. Завдяки рішенню ERP, керівники можуть отримувати
цілісне бачення бізнес-операцій у будь-який час, тоді як інший персонал може отримати
інформацію, яка їм необхідна, щоб ефективніше виконувати свою роботу.
Значення абревіатури ERP розшифровується так - Enterprise Resource Planning - Планування
ресурсів підприємства. Термін ERP був введений в 1990 р аналітиком американської компанії
«Gartner» Лі Уайлі, як визначення стратегії розвитку бізнес-додатків забезпечують безперервне
комплексне управління всіма ресурсами підприємства. [1]
Сьогодні, як свідчить практика впроваджень, комплексне управління діяльністю
багатопрофільних підприємств забезпечень на найвищому рівні «BAS ERP».
Сучасним інструментом для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства є
«BAS Управління торгівлею», який спроможний:
 збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
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працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства;
 швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях. [3]
Продукт автоматизує так задачі:
 планування та план-фактний аналіз продажів, закупівель, збирання (розбирання);
 управління продажами, поставками, складськими запасами;
 управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 управління замовленнями;
 самообслуговування клієнтів через web;
 робота торгових представників;
 обробка претензій;
 управління грошовими коштами;
 облік і аналіз комерційних витрат;
 управління взаєморозрахунками;
 аналіз цін і управління ціновою політикою;
 інтеграція з торговим обладнанням;
 аналітична звітність з торгової діяльності;
 спільна робота з «BAS Роздрібна торгівля» та «BAS Бухгалтерія».
Як бачимо, в умовах застосування нового програмного продукту «BAS Управління
торгівлею», формування автоматизованого робочого місця фахівця з публічних закупівель значно
удосконалюється: підвищується рівень управління підприємством, прискорюється оброблення
відповідної облікової інформації, полегшується отримання вихідних даних.
Автоматизація господарських процесів від планування до звітності з торгової діяльності
ставить нові вимоги до інформації та дозволяє більш якісно здійснювати облік всіх сторін життя
господарюючого суб’єкта, вибирати такий програмний продукт, який відповідав би особливостям
діяльності підприємства.
Перелік використаної літератури:
1. Альбина Белякова. Что такое ERP система и каким предприятиям она нужна? Режим
доступу: https://kubik.com.ua/articles/baserp-vs-1cupp
2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.02.2019 №234 «Про затвердження
професійного стандарту «Фахівець з публічних закупівель» Режим доступу:
https://infobox.prozorro.org/news-mert/profesiynogo-standartu-dlya-profesiji-fahivec-zpublichnih-zakupivel
Що таке ERP система і навіщо вона потрібна? Режим доступу:
https://www.netsoft.com.ua/Shcho-take-ERP-systema-i-navishcho-vona-potribna-BAS-ERP.html


20

В.М. Бредіхін
доцент
Харківський національний університет будівництва та архітектури

ОРГАНІЗАЦІЇ ФОРМ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
В останні роки, університети більш схильні до розвитку міжнародних програм. Деякі
з них використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), щоб запропонувати
міжнародні академічні партнерства на основі електронного навчання.
Термін «електронне навчання» в літературі трактують, як використання
інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) для полегшення і підвищення якості
навчання [1].
Ці форми співпраці можуть бути проведені повністю на відстані від ВНЗ (E-learning),
частково на відстані (Blended E-Learning) або в одному місці на основі курсів (veb-Enhanced).
Університети стикаються з великим попитом на розробку методів навчання в області
електронного навчання але, як наслідок рейтингового оцінювання університетів, вони
повинні бути спрямовані на створення міжнародних партнерських відносин. Партнерство
тут розглядається з точки зору між організаційних відносин і особливо між організаційного
контролю і має три механізми управління: ринок, ієрархія та альтернативний контроль.
Кооперативна освіта може бути визначена як структурована програма, в якій періоди
навчання чергуються з періодами набуття відповідного досвіду роботи.
Що ж кожна з установ отримує від участі в цій кооперації?
Роботодавці отримують:
 ефективний відбір і набір майбутніх робітників;
 більш високий рівень утримання співробітників і їх продуктивність праці;
 високо мотивованих співробітників з реалістичними очікуваннями перспектив
росту;
 більш низькі витрати на набір і навчання;
 можливість впливати на дизайн і зміст навчального плану;
 поліпшення зв'язків з громадськістю [2].
Хоча найбільш очікуємими бенефіціарами є студенти і роботодавці, навчальні заклади
теж виявляють академічні та економічні переваги для спільних програм:
 поліпшення відносин з бізнесом і суспільством;
 можливість оновити напрями на факультеті;
 підвищення рівня утримання студентів і розміщення випускників;
 перевірка ефективності навчальних програм на робочому місці;
 менше потреба закупати дорогі сучасні засоби;
 потенційні джерела для отримання коштів;
 краще використання приміщень закладу;
 розширення ресурсів фінансової допомоги [3].
Така співпраця дає студентам реалістичну інформацію про кар'єру в організаціях,
покращує пов'язані з роботою навички і дає більшу впевненість у виборі професії.
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Але в той же час, вона має обмеження поточних досліджень та відсутність інформації
про те, як кооператив впливає на поведінку самих працівників. Дослідження показало, що
випускники таких кооперативних програм мають більш реалістичні очікування від першої
роботи, вибирають робочі місця, відповідні до їх кар'єрних планів, і мають більше почуття
впевненості на роботі.
Картина кооперативної освіти, яка виникає з огляду літератури, має дві сторони. З
одного боку, непідтверджені дані показують, що перераховані вище переваги реалізуються
невеликою часткою студентів, навчальних закладів та роботодавців. З іншого боку, в цих
програмах відсутні масштаби та фінансування щоб стати засобом трансформації
майбутнього робочого місця. Методологія організації подібних кооперативів досить
розпливчаста і слабо розвинена, а викладачі не визнають саму роботу як засіб навчання, хоча
деякі виступають за те, щоб кооператив був більш всеосяжним та підкреслюють, що коштів
недостатньо для його розширення на всіх студентів.
З огляду на теоретичний потенціал кооперативу, економічні проблеми, що стоять
перед країною, і нинішній акцент в цілому на партнерство між ВНЗ та бізнесом дає
можливість зробити висновок що потрібно для підвищення його ефективності і впливу:
 залучати більшу кількість студентів, які з найбільшою ймовірністю отримають
вигоду від кооперативу;
 розвивати нові ринки потенційних студентів - іноземних, дорослих, жінок та
інвалідів;
 сформувати обгрунтування кооперації як моста між теорією і практикою і
природним компонентом загальної освіти;
 просувати кооператив як засіб для спільних навчальних і бізнес-заходів;
 у міру зростання транснаціональних компаній розвиватися міжнародні зв’язки.
Перелік використаної літератури:
1. Посібник з підготовки та організації електронного навчання Електронний ресурс [Режим
доступу] www.nsj.gov.ua/files/1486483667elektrone%20navch.pdf
2. Браун, "Влияние кооперативного образования на первую работу после окончания
учебного заведения". Бостон: Северо-восточный университет, 2014.
3. Уилсон J "Что студенты получают от кооперативного образования". В кооперативном
образовании в новую эру. Сан-Франциско: Джесси-Басс, 2017.
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НАВЧАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ: ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ
Сучасне суспільство відчуває нагальну потребу в навичках спілкування, культури
професійного мовлення, адже вони є умовами успішності у професійній сфері. Сучасність
вимагає від фахівців комунікабельності, знання етикетних норм, і система сучасної освіти
повинна реагувати на потреби соціуму.
Важливим кроком на шляху модернізації вищої освіти є введення в освітній процес
дисципліни «Культура професійного мовлення», адже до цієї науки останнім часом виник
суспільний інтерес [2, с. 37-41].
Підґрунтям нашої наукової розвідки є праці В.Аннушкіна, О.Волкова, С.Гіндіна,
Н.Голуб, Н.Іпполітової, Є.Клюєва, Т.Ладиженської, Л.Мацько, Г.Сагач, В.Федоренка та ін.
У їхніх працях висвітлено основні поняття та категорії, проаналізовано лінгвістичні основи
культури мовлення.
Варто зазначити, що створюються авторські програми, видаються підручники,
посібники, хрестоматії і словники, розробляються сучасні системи навчання.
Вивчення культури професійного мовлення базується на загальнодидактичних
принципах: науковості, систематичності, наочності, поєднання навчання та виховання,
індивідуального підходу, історизму, зв’язку теорії з практикою, проблемності та ін. [1, с. 9598].
Розглянемо більш детально деякі з них. Завдяки принципу науковості студенти
отримують знання про культуру юридичного мовлення як про цілісну наукову систему, якій
властивий ряд закономірностей. Згідно з принципом науковості, знання з культури мови
варто будувати відповідно до класичної та сучасної науки. Треба звертати увагу, що сучасна
культура мовлення використовує знання інших наук, зокрема риторики, психології, логіки,
етики. В сукупності з цими науками вона є частиною системи знань, способом пізнання
складних явищ дійсності.
Ще одним важливим принципом є принцип наочності. Як відомо, більшість
інформації, а саме 70- 80 %, ми отримуємо через органи зору, тому необхідно застосовувати
таблиці, діаграми, фото, тобто такий матеріал, що розвиває зорові аналізатори. Такий прийом
дозволяє краще запам’ятовувати та засвоювати матеріал. Значно підвищує інтерес до
навчання використання відеофрагментів. Зокрема відеозаписи з виступами відомих
адвокатів, лекції досвідчених педагогів допоможуть студентам сформувати образ
професійного комунікатора.
Наступним принципом є нерозривність навчання та виховання, адже предметом
культури мовлення є живе слово, яке здатне впливати на слухачів. Саме тому викладачі на
заняттях повинні виховувати такі якості, як обережне використання слова; повагу до людини
як до носія слова; терплячість до чужого мовлення; необхідність самовдосконалюватися;
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прагнення самостійно пізнавати світ, поглиблювати попередні та отримувати нові знання.
Також варто ознайомлювати з місцевим, регіональним матеріалом, зі зразками промов
знаменитих земляків, а якщо таких немає, то з висловлюваннями та промовами відомих
українців, адже це допомагає розвивати почуття патріотизму та гордості за свою
Батьківщину. Значну роль в ефективності навчального процесу відіграє знання юридичної
психології, оскільки врахування психологічних особливостей допомагає краще зрозуміти
співрозмовника. Принцип поєднання теоретичного навчання з практикою передбачає
проведення роботи з підвищення культури мовлення, розвитку вмінь роботи зі словниками
та довідниковими матеріалами, знайомство з різноманітними правилами мовленнєвого
впливу, зокрема правила ведення бесіди, телефонної розмови, публічного виступу,
написання листів, участі в дискусіях. Зазвичай правила, які вивчають на заняттях з
української мови професійного спрямування, мають інструктивний характер, містять
рекомендації щодо мовленнєвої поведінки. Теоретичні знання можна закріпити лише за
допомогою застосування їх на практиці, отримати можливість відшліфувати свої знання та
здобути відповідні навички. Мотивувати необхідно тим, що матеріал, який вивчається на
занятті, буде необхідним у професійній сфері [3, с. 162-169].
Викладачеві необхідно застосовувати не лише ці принципи навчання культури
професійного мовлення, але й спрямовувати свою діяльність на: 1) підвищення викладачем
власної мовної культури та освіченості; 2) періодично проводити моніторинг знань та вмінь
студентів для того, щоб зрозуміти наявний рівень їхньої культуромовної підготовки та
намагатися підвищувати її; 3) проводити різноманітні тренінги; 4) заохочувати студентів до
вивчення предмету шляхом використання цікавих та ефективних форм та методів навчання,
застосування наочності; 5) підвищувати потребу студентів у комунікації та створювати
умови для підвищення цієї потреби.
Перелік використаної літератури:
1. Василенко В.А. Дещо про ефективні технології лінгвістичного навчання майбутніх
правників. Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science and
сivilization». 2015. Volume 17. Philological sciences. Sheffield. Science and education LTD.
С.95-98.
2. Василенко В.А. Лінгводидактичні засади формування мовної компетентності майбутніх
юристів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість
учителя: проблеми теорії і практики / Ред.кол: Н.В.Гузій (відп. ред). Вип.20(30). К.: Видво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. Спец.вип. Актуалітети філологічної освіти та науки.
С.37-41.
3. Василенко В. А. Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх
юристів у системі освітніх стандартів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні
технології / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка,
2014. № 1 (35). С.162-169.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
З подальшим проникненням у всі сфери людського суспільства інформаційних
технологій та різноманітних технологічних брендів кожна сучасна людина здобуває все
більше можливостей для полегшення свого життя, комфортного існування та використання
цих технологій у практичній діяльності.
Європейські банки і fintech-компанії починають переходити до відкритого банкінгу,
представляючи свої рішення в сфері платежів. Однак, як виявилося, програмне забезпечення
API не всіх банків відповідають вимогам PSD2, а Європейська торгова асоціація зажадала
взагалі відкласти виконання норм директиви, пов'язаних з введенням більш суворих правил
аутентифікації клієнтів під час здійснення онлайн-платежів на різних інтернет-платформах.
Незважаючи на невдоволення деяких європейських організацій, 14 вересня 2019 року
в Європі все ж вступив в силу новий норматив PSD2 - Strong Customer Authentication (SCA).
Ця вимога представляє зміни при аутентифікації користувачів, які збираються здійснювати
онлайн-платежі.
Таким чином, як виявилося на практиці, відповідати всім вимогам директиви складно.
Юристи та координатори практики FinTech і цифрової трансформації міжнародної
юридичної фірми BakerMcKenzie, в рамках конференції Global Payments Day 2019 детально
висвітлили глобальні ініціативи в сфері відкритого банкінгу, а також позначили практичні
аспекти імплементації PSD2 в Європі.
Одним з найцікавіших трендів в рамках створення нових бізнес-моделей на
платіжному ринку вважається приклад BigTech.
Сьогодні великі технологічні компанії, такі як Amazon, Google, Facebook, Apple,
надають власні платіжні рішення. Такі компанії використовують власні мережі і генеруються
ними ж величезні масиви даних безлічі людей. Так, інновації в сервісах техгігантов - Google
Pay, Amazon Pay, Apple Pay засновані на вже існуючих платіжних системах. А такі
платформи, як Alipay від Ant Financial або WeChat Pay від Tencent, використовують окрему
платіжну інфраструктуру, наприклад, мобільні майданчики електронної комерції,
месенджери.
Ключовими бізнес-моделями є AISP (Account Information Service Providers) і PISP
(Payment Information Service Providers). Це не класичні платіжні моделі, оскільки вони не
мають ніякого відношення до грошей клієнта, а є інформаційними посередниками. З точки
зору регуляторів, вони намагаються гарантувати збереження даних. Оскільки в цьому
контексті дуже важливо, щоб дані для авторизації користувачів були захищені.
Фахівцями серед інших важливих бізнес-моделей відзначено також наступні:
- емітент платіжного інструменту на основі карти. Тобто постачальники платіжних
послуг, які не мають доступу до облікового запису користувача, можуть випускати платіжні
карткові інструменти для того чи іншого облікового запису. Після цього вони зможуть
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здійснювати платежі за допомогою карти відповідної облікового запису за згодою її
власника;
- віртуальні банки. Онлайн-банки без мережі філій, які пропонують свої послуги
дистанційно за допомогою інтернет-банкінгу або мобільного банкінгу;
- установи електронних грошей.
Стосовно практичних аспектів імплементації PSD2, слід зауважити наступне.
Одними з важливих підходів є фінансовий моніторинг та законодавство про
відмивання грошей. Європейська комісія почала змінювати своє бачення на те, що онлайнплатежі є ризиковими. Зараз, якщо подивитися детально на документи Європейської комісії,
то там йдеться про те, що нові бізнес-моделі не є ризиковими. Необхідний детальний розгляд
кожної бізнес-моделі окремо, і оцінка її в кожному конкретному випадку теж повинна
здійснюватись окремо.
Другим аспектом є кібербезпека. Статистика британського фінансового регулятора
показує, що кіберзлочинність зросла на 187% в 2018 році. Тому треба задуматися над тим,
як забезпечити безпеку онлайн-платежів. А Друга платіжна директива також приділяє цьому
питанню значну увагу.
Ще один аспект стосується відмінностей в регулюванні банківських і небанківських
установ. В Європі це теж розуміють. Наприклад, у Великій Британії раніше до нових бізнесмоделей застосовувався підхід light touch approach, коли регулювання було легке. Зараз ці
правила посилюються.
Отже, як же виглядає ситуація на світовому ринку в сфері відкритого банкінгу? На
карті світу, яка демонструє глобальний «рух» у сфері відкритого банкінгу, представлена
частина країн, де в обов'язковому порядку банки повинні відкрити свої API, а є виключно
ринкові ініціативи. Україна потрапляє до першої категорії. Крім того, Україну можна
віднести в більш вузьку групу країн разом з Албанією і Північної Македонією, які
намагаються налаштувати процес відкриття банками API відповідно до вимог Євросоюзу.
Для цього вони збираються адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС. Є частина
країн, такі як Ізраїль, які зобов'язують відкривати API тільки для AISP, тобто не для всіх
учасників. Є регулятори, які впроваджують soft regulation: коли банки не повинні в
обов'язковому порядку відкривати API. У таку категорію можна зарахувати Бразилію.
Наприклад, у Великій Британії та Європі стандарт для відкритого банкінгу сильно
відрізняється. У Великобританії він був розроблений представниками вузької групи банків,
а в Європі - Берлінської групою. Європейський стандарт передбачає більше опцій. Тому
може статися так, що на практиці ці API будуть сильно відрізнятися у кожного банку. Тому
це погані новини для fintech-компаній, тому що їм доведеться пристосовуватися до різних
API. А в Великобританії цей стандарт буде один для всіх.
Пріоритетами та водночас факторами, здатними забезпечити підвищення
конкурентоспроможності банків, які почнуть відкривати свої API і взаємодіяти з fintechкомпаніями, стануть:
- банк зможе збільшити канали дистрибуції своїх продуктів і збільшити клієнтську
базу;
- маючи доступ до сервісів сторонніх компаній, банки зможуть краще розвивати
тренди, існуючі на фінансовому ринку;
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- банку буде простіше зрозуміти потреби свого клієнта і більш ефективно
використовувати вже існуючі обсяги даних.
Не всі банки мають бюджет на створення окремого підрозділу фахівців, які займалися
б розробкою нових видів продукції. Взаємодія з fintech-індустрією може вирішити ці
проблеми. Так, банк просто може викупити будь-яку технологію, проспонсорувати розробку
тієї чи іншої компанії. А якщо продукту потрібна буде техпідтримка, банку достатньо
підписати договір з розробником і отримувати цю послугу на постійній основі, не
звертаючись до послуг власного IT-відділу.

Т.В. Волкова
к. пед.н., с.н.с.,
Інститут ПТО НАПН України, м. Київ
ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ БАЗ ДАНИХ
Системи управління базами даних є нині домінуючим інструментом зберігання
значних масивів інформації всіх компаній і підприємств України. Забезпечення
інформаційної безпеки промислових баз даних має вирішальне значення для їхньої безпеки.
Опитування ІТ-спеціалістів щодо підвищення рівня їхньої кваліфікації показує, що
найбільш затребуваними для них є навчальні курси з організації й адміністрування мереж
(34%), САПР – (23%), адміністрування баз даних (12%); питання захисту інформації в базах
даних розглядають лише 5% респондентів.
Основними вимогами забезпечення безпеки промислових баз даних в комп’ютерних
системах і мережах (КСМ) є контроль доступу, крипто захист, перевірка цілісності,
протоколювання, управління безпекою (рис. 1).
Для забезпечення безпеки даних у промислових базах даних ІТ-фахівцям важливо,
насамперед, визначити і проаналізувати набір сервісів і механізмів захисту для визначення
пріоритетних і ефективних технологій і методик захисту інформації в базах даних.
Управління
доступом

Засоби
мови
SQL
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Управління
безпекою

ЗАХИСТ
БАЗ

Дискретна модель
Мандатна модель
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ДАНИХ
Захист сервісів
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Шифрування:
Прозоре Непрозоре
Симетричне
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Автентифікація:
Внутрішня
Зовнішня
Біометрична
Парольна

Рис. 1. Комплексний захист баз даних в КСМ
Як висновок, ІТ-спеціалісти можуть обрати для захисту інформаційних ресурсів
промислових баз даних одну з гібридних моделей захисту (рольову, мандатну чи дискретну);
перспективною вважаємо біометричну автентифікацію; використовувати прозоре
шифрування; спільне використання симетричних і асиметричних методів шифрування
підвищить ефективність системи управління базами даних і зменшить їх завантаженість;
резервне копіювання і відновлення даних може здійснюватися графічним інтерфейсом і за
допомогою команд SQL. Навчання ІТ-спеціалістів, організоване за відповідною програмою
в спеціалізованих центрах, має забезпечити потреби компаній і підприємств фахівцями, хто
оволодіває засобами інформаційної безпеки корпоративних баз даних.

Ю.В. Волосюк
к. т. н., доцент
О.В. Буганов
здобувач вищої освіти
В.С. Ендрес
здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет
ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ НАВЧАННЯ БУХГАЛТЕРІВ
На сьогодні серед пріоритетних напрямів процесу інформатизації суспільства є
інформатизація освіти, яка представляє собою застосування сучасних технологій,
орієнтованих на реалізацію цілей навчання та виховання. Внаслідок постійного збільшення
обсягу інформації та обмеженості навчального часу виникає необхідність організації
навчання з використанням інноваційних технологій, зокрема мобільних. Сучасні гаджети та
комп’ютери стали невід’ємною частиною навчання, так званими мобільними навчальними
інструментами завдяки їх портативності, доступності та простоти використання. Організація
навчального процесу досягає позитивних результатів внаслідок покращення рівня розвитку
технологій у галузі використання мобільних пристроїв та безпровідного зв’язку.
Пріоритетним напрямком розвитку сучасної освіти є не перевантаження здобувачів
фундаментальними знаннями, більшість з яких ніколи не буде затребувана, а сформувати
навички успішної соціальної адаптації та здатності до самоосвіти. Це є важливим в умовах,
коли відбувається швидка зміна інформації, а традиційні підручники просто не можуть
повною мірою відобразити ці зміни. Альтернативою підручнику в наш час є мобільний
додаток, що стає кращим навігатором у здобутті знань.
Сучасне ІТ-середовище багате на різноманітні бухгалтерські мобільні додатки, які
дозволяють автоматизувати навчальний процес. Проте не всі вони надають здобувачам
освіти доступ до необхідної довідкової та прикладної інформації. Саме тому, важливо
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провести аналіз існуючих мобільних та веб-додатків як навігаторів навчання для бухгалтерів
(табл. 1).

Назва
Терміни
бухгалтерського
обліку

Бухгалтерія
початківців

для

Таблиця 1. Бухгалтерські додатки в Google Play
Оцінка Опис
4,6

3,1

План
рахунків
4,6
підприємств

ТОП-100:
бухгалтерський
облік

3,2

Рахунки
бухгалтерського
обліку

4,9

Базовий
курс
бухгалтерського
3,9
обліку

У додатку міститься опис термінів бухгалтерського обліку
Керівництво по бухгалтерії для початківців – це корисний
додаток, оскільки не знаючи основ бухгалтерського обліку,
на яких будується облік, практично неможливо правильно
провести організацію бухгалтер-ського, фінансового,
управлінського обліку та розібратися в зазначених
системах обліку
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій застосовується підприєм-ствами, організаціями
та іншими юридичними особами (крім банків та
бюджетних установ) незалежно від форм власності,
організаційно-правових форм
Кожен день тисячі студентів і школярів шукають відповіді
на хвилюючі їх питання по бухгалтерскому обліку,
ставлять лайки самим корисним з них. Ми щодня
аналізуємо цю інформацію, щоб скласти ТОП 100 найбільш
важливих питань
Програма
передбачена,
як
довідник
рахунків
бухгалтерського обліку для бухгалтерів бюджетних
установ. Налаштована системи пошуку рахунків, повний
опис рахунків згідно керівних документів та типова
кореспонденція рахунків
Безкоштовний курс по бухгалтерському обліку

Навчально-пізнавальний додаток для ознайомлення з
БухОблік
4,1
основами бухгалтерського обліку в комерційних
підприємствах (організаціях) в Україні
Календар бухгалтера – це додаток від порталу «Бухгалтер
Календар
911», що дозволяє вчасно звірятися з майбутніми
4,4
бухгалтера
важливими подіями, датами подачі звітів, як не забувати
про сплату податків і зборів
Бухгалтерський
Великий бухгалтерський словник . Призначений для
4,5
словник
широкого кола читачів і фахівців
Джерело: сформовано автором за даними сервісу Google Play [1]
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Мобільні пристрої і планшети на базі ОС Android мають широкі перспективи
використання в освітньому процесі і за ними майбутнє. Мобільне навчання можна
організувати різними способами: розробка курсів, дистанційне навчання, мобільні додатки з
використання внутрішніх та зовнішніх ресурсів контенту, закриті системи електронного
доступу.
На сьогодні існує велика кількість програмних додатків для смартфонів, пов’язаних зі
сферою бухгалтерського обліку. Так, для здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік
і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 051 «Економіка», а
також практикуючих бухгалтерів і економістів було розроблено мобільний додаток
«Літачок».
«Літачок» – це мобільний додаток, який містить значну кількість корисної довідкової
та прикладної інформації для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей та
практикуючих бухгалтерів, економістів та інших фахівців. Основне завдання додатку –
полегшення доступу користувачів до необхідної інформації, яка буде завжди релевантною
за рахунок її постійного оновлення редакторами [2].
Ідея створення додатку прийшла в серпні 2018-го року для участі в конкурсі стартапів
Миколаївського НАУ. Після обговорення командою майбутнього функціоналу було
вирішено також подати заявку на Всеукраїнський фестиваль інновацій 2019 [3], який
проводився Міністерством освіти і науки. Проєкт пройшов до фіналу зазначеного конкурсу.
Функціонал додатку наступний: план рахунків зі зручним пошуком; калькулятори
(розрахунок податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, податку на
прибуток, податку на нерухомість, заробітної плати, відпускних, лікарняних, амортизації);
каталог бухгалтерських проведень; розрахунок сальдо; каталог нормативної літератури;
кореспонденція рахунків; нормативна література.
Розроблений та вже працюючий мобільний додаток допомагає здобувачам вищої
освіти, бухгалтерам та економістам, які хочуть регулярно та швидко отримувати актуальну
інформацію, необхідну для роботи та навчання, адже він відсіює застарілі та відображає
лише релевантні дані у зручному для користувачів форматі.
Перелік використаної літератури:
1. Google Play. URL: https://play.google.com/store (дата звернення: 05.12.2019)
2. Літачок – довідник бухгалтера. URL: https://bit.ly/2twyGSQ (дата звернення: 05.12.2019).
3. Фіналісти Всеукраїнського фестивалю інновацій 2019 року. URL: https://bit.ly/30ytLNa
(дата звернення: 07.12.2019).
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Діджиталізація стає невід’ємним явищем в діяльності сучасного підприємства. Вона
стала сучасним трендом завдяки тотальному розвитку новітніх інформаційних технологій
(ІТ). Необхідно впроваджувати ІКТ на підприємствах малого бізнесу є актуальним
сьогодення, оскільки саме сучасні інформаційно-комунікаційні технології є своєрідними
гарантами розвитку та економічного успіху країни.
Дослідження проблем малого бізнесу в Україні відображено у працях М. Бутка, З.
Варналія, Н. Галана, З. Герасимчук, Т. Гоголь, С. Дриги, В. Кіщака, Н. Краснокутської, М.
Маліка, Л. Чернюк, М. Чумаченка та ін. Проблематиці інформаційних систем економічного
характеру присвячено праці багатьох науковців, зокрема: С. Голова, С. Івахненкова, А.
Кузьмінського, П. Куцика, В. Ларікова, Є. Мниха, Б. Одінцова, В. Палія, В. Плескача С.
Рамазанова, Я. Соколова, С. Шкарлета та ін.
Для цілей обліку та управління на малих підприємствах в Україні застосовуються
різноманітні інформаційні системи та технології (табл.).
Проте при використання ІКТ на підприємствах малого бізнесу існують певні
проблеми пов’язані з особливостями малих підприємств:
- незначні фінансові можливості при впровадженні інформаційно-комунікаційних
технологій;
- потреба в підвищенні кваліфікації персоналу за для використання технологій;
- відсутність розуміння керівництва на підприємствах малого бізнесу необхідності та
доцільності використання інформаційних технологій;
Таблиця
Інформаційні системи і технології, які застосовуються в Україні на малих підприємствах
Цілі використання
Інформаційні системи та технології
ІКТ
Обліку
- спеціалізовані облікові програми (1С, Парус, Інфо-Бухгалтер
тощо);
- системи електронного документообігу (M.e.Doc, ОПЗ, Артзвіт,
Соната тощо);
- програми для дистанційного банківського обслуговування;
- інформаційно-правові системи (Ліга: закон, Дінай, Інфодіск
тощо)
Управління
- інформаційні технології об'емнокалендарного планування;
- планування потреб у матеріалах (MRP I);
- планування потреби у виробничих потужностях (CRP);
- замкнутий цикл планування матеріальних ресурсів (CL MRP);
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- планування ресурсів виробництва (MRP II);
- виробництво на світовому рівні (WCM);
- планування ресурсів підприємства (ERP);
- оптимізації управління ресурсами (ERP II)
Джерело: складено автором на моніторингу ринку ІТ та [1,2]
- помилки при монтажі, вибору матеріалів, можливі збої обладнання, невідповідність
заказу [2];
- збільшення загроз інформаційним ресурсам та потокам на підприємстві.
Найперспективнішим напрямом впровадження нових інформаційних технологій у сучасних
умовах є створення й застосування в управлінні інформаційних систем нового покоління, які
зорієнтовані на розподілене оброблення даних, створення обчислювальних мереж, експертних
систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць управлінського
персоналу.
Найдоступнішими програмними продуктами обліку та управління підприємств малого
бізнесу на сьогодні є:
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 [3].
Отже, робота сучасного підприємства неможлива без надійної та ефективної інформаційної
підтримки його діяльності. Конкурентоспроможність сучасного бізнесу напряму залежить від
швидкості отримання, якості оброблення та аналізу інформації, на основі якої приймаються
управлінські рішення. А тому навіть невеликі підприємства не можуть ефективно здійснювати
свою господарську діяльність без використання сучасних інформаційних технологій [19].
Для України, як країни, що розвивається, особливо важливе впровадження автоматизованих
інформаційно-комунікаційних систем, що сприяють підвищенню ефективності функціонування
всіх підприємств та малого бізнесу зокрема, дозволяють значно скоротити трудомісткість ведення
обліку, створюють нові можливості в організації і методиці управління.
Перелік використаної літератури:
1. Єлісєєва О. К., Бєлозерцев В. С. Тенденції розвитку інформаційних систем та технологій в
обліку в умовах глобалізації /О. К. Єлісєєва, В. С. Бєлозерцев// Технологический аудит и
резервыпроизводства. — № 3/5(23). – 2015. – С. 79-85.
2. Адамик О.В. Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб'єктів
державного
сектору
економіки.
Опорний
конспект
лекцій.
2017.
URL:
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26687/1/Lek.pdf
3. Волот О.І. Інформаційні технології та їх вплив на підвищення ефективності діяльності
підприємств малого бізнесу / О. Волот,І. Пліско// Проблеми і перспективи економіки та
управління. - 2016. - № 2. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2016_2_21.
4. Волот О. І. Впровадження та використання сучаснихінформаційних систем і технологійу
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СУЧАСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УМОВАХ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
Розвиток глобалізаційних процесів бізнесу та інформаційних технологій передбачає
застосування новітніх стратегій керування ним, та інформацією загалом.
Базисом існування бізнесу сьогодні вже не є управління майном, трудовими ресурсами
та капіталом. На перший план виходить мережева економіка, яка функціонує у швидкісному
режимі реального часу та має мультиплікативний ефект нового прискорення (закон
«мультиплікації прискорення») [1].
В нинішніх умовах інформаційні системи впливають не тільки на життя кожного
громадянина, але й на життя підприємств, змінюючи методи ведення бізнесу.
Інформаційні системи й технології стали невід'ємною частиною організаційної й
соціальної інфраструктури.
Процеси систематизації даних і формування звітності за допомогою інформаційних
технологій мають особливо важливий вплив при управлінні підприємством. Всі стають
залежними від джерел інформації, від рівня розвитку й ефективності використання засобів
передачі й переробки інформації.
Бухгалтерський облік є частиною інфраструктури ринкового середовища, оскільки він
є інформаційною системою фінансово-господарської діяльності підприємства. Отже,
бухгалтерський облік з однієї сторони є одночасно інструментом регулювання бізнесу, а з
іншої – його об’єктом.
Розроблення управлінських рішень потребує застосування інформаційних технологій,
які б забезпечували повноту та своєчасність інформаційного відображення здійснюваних
процесів на підприємстві.
Застосування сучасних комп'ютерних технологій має переваги, зокрема – це: швидкість
виконання роботи і її висока якість; великий обсяг виконуваної роботи; конфіденційність
інформації; розподіл функцій між користувачем і комп'ютером.
Лінійка програмних продуктів, що вже зарекомендувала себе на ринку України,
забезпечує достовірний та оперативний облік на всіх рівнях підприємства. Ринок України
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насичений такими програмними продуктами, як: «Бухгалтерія для України», «Парус»,
«BEST», «M.E.DOC», «Галактика», «Акцент», «МАSTER» тощо [2].
Наведені програми мають безліч особливостей, що тільки ускладнює процедуру їх
вибору підприємствами (табл. 1).
Таблиця 1
Програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання
Назва програми

Особливості

1
2
«Бухгалтерія для Програма є універсальною, так як вона може бути налаштована користувачем на
України»
різноманітні схеми обліку. В даній програмі є чимало різних способів для введення
операцій щодо окремих об’єктів в сфері обліку. Має місце ручне введення операцій при
незначній номенклатурі основних виробничих засобів з використання інформації
сформованої на підприємстві [2].

Продовження табл. 1
1
2
«M.E.DOC»
Для зручності користувачів, робота в M.E.Doc представлена двома рішеннями:
M.E.Doc.Держава та M.E.Doc.Бізнес. Такий комплекс дозволяє працювати з едокументами та звітуватися в контролюючі органи та інші органи всім суб’єктам
господарювання без виключень [3].
«МАSTER»
Програма передбачає роботу з усіма системами оподаткування, в ній можна одночасно
вести облік діяльності необмеженої кількості юридичних осіб [2].
«Парус»
В програмі створена система «Smart Village», яка є єдиною можливістю масштабування
та адаптації, інформаційної системи, призначеної для автоматизації сільських та
селищних рад для адміністративного обліку; статистики землі, нерухомості, транспорту;
бухгалтерського та податкового обліку відповідно до норм законодавства України [2].
«BEST»
(«Business
Environment
Strategic
Toolkit»)

Автоматично розраховують розміри індикаторів і подаються результати в реальному часі
в різних графічних формах, що вибираються користувачем залежно від його уподобань.
Основою BEST є набір із 25 індикаторів, згрупованих щодо таких форм діяльності
підприємств: ефективність виробництва або бізнесу; маркетинг і збут; ефективність
використання виробничого устаткування; контроль витрат; фінансова ефективність;
якість продукції; конкурентоспроможність [4].

Наявність сучасних прикладних пакетів програмного забезпечення, засобів
телекомунікації та офісного обладнання позитивно впливає на якість ведення бізнесу.
Можна виділити три складові системи автоматизації:
 інформаційна (забезпечення користувача необхідними даними);
 модельна (містить аналітичні дані про зв'язки елементів моделі та власне моделі з
оточенням);
 експертна (дає дані для формування дедуктивного висновку й експертного аналізу для
вибору ефективних варіантів рішення).
В підсумку доцільно відмітити, що автоматизація процесу розробки управлінського
рішення – комплексний процес, в якому задіяні людські та матеріальні ресурси, програмне і
технічне забезпечення, методи і процедури пошуку, обробки, передачі даних.
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Крім того, в сучасних умовах прогресивного розвитку бухгалтерського обліку, та
аутсорсингу потрібно розвивати застосування «хмарного» програмного забезпечення, яке
суттєво вирізняється надійністю при загрозах кібератак і, тим самим дає можливість
створювати сприятливі умови для зберігання бухгалтерських баз і продовжувати успішний
розвиток бізнесу.
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1. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ОСОБЛИВОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ
В умовах цифрової трансформації суспільно-економічних процесів важливе місце в
діяльності підприємств належить електронному документообігу.
Цифровізація документообігу на підприємствах вже має практичне застосування, і все
більше українських підприємств впроваджуючи у себе системи електронного
документообігу, мають можливість на власному досвіді оцінити переваги нової технології
роботи з документами.
Головною перевагою електронного документообігу є суттєве підвищення
оперативності документообігу в діяльності суб’єктів, а також можливість укладання угод та
інших правочинів з використанням інформаційних технологій через загальнодоступні
телекомунікаційні канали, тобто дистанційно.
Впровадження електронного документообігу залежить від його форми, зокрема,
розрізняють:
1.
внутрішній документообіг, який передбачає максимально автоматизований
обмін даними у середині підприємства (між підрозділами, між окремими працівниками),
дозволяє збудувати ефективну систему узгодження документів, посилити контроль, знизити
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операційні витрати;
2.
зовнішній документообіг, передбачає обмін електронними документами (у
тому числі, юридично значущими) з контрагентами, партнерами, державними установами.
Така форма документообігу дозволяє створювати, погоджувати і обмінюватися юридично
значущими електронними документами, та підписувати між собою документи за лічені
секунди.
Впровадження внутрішнього електронного документообігу, залежить від рішення
керівництва підприємства, щодо розробки програмного забезпечення для потреб власної
системи чи використання програмних продуктів, які широко представлені на ринку ІТ.
Кожне з таких рішень має свої переваги і недоліки.
Так, розробка власної системи - це тривалий і ресурсомісткий процес, оскільки для
впровадження та підтримки електронного документообігу потрібні: розробники
програмного забезпечення, тестувальники, технічні експерти підтримки та інше. Проте,
перевагою такого рішення буде врахування всіх процесів і нюансів діяльності підприємства.
Вибір програмних продуктів, які пропонують розробники, є більш прийнятним
рішенням, оскільки, такі системи є гнучкими і адаптуються під час вибудовування процесів
на підприємстві. Найбільш відомими програмами, які дозволяють ефективно впровадити
внутрішній електронний документообіг є: BAS Документообіг КОРП, FossDoc, АСКОД та
інші.
При впровадженні зовнішнього електронного документообігу, доціним є звернення
до провайдерів е-документообігу в Україні, зокрема таких: FREDO:ДокМен, M.Е.Dос,
Вчасно, EDIN, Документи Онлайн, InBase та інших.
Впровадження електронного документообігу передбачає врахування профільних
законодавчо-нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають у процесі
створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання і
знищення електронних документів. Крім Законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг», та «Про електронні довірчі послуги» існує низка підзаконних
актів, які деталізують, зокрема, питання ведення документообігу в електронному вигляді в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування та у звичайних компаніях.
Зокрема, наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 визначає «Правила
організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях». Ці Правила
встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі
службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно
від форм власності. Правила регулюють ведення електронного документообігу як на рівні
держорганів, так і на рівні бізнесу [1].
Слід зазначити, що незалежно від форми електронного документообіг,
першочерговим і найважливішим питанням є забезпечення інформаційної безпеки.
Більшість сервісів, які пропонують автоматизувати документообіг мають бекапи
даних, здійснюють шифрування інформації в момент відправки та розшифрування в момент
отримання. І сам провайдер фактично не має змоги подивитися дані на своїй платформі, а
виступає лише транспортом у цьому ланцюгу. Більш того, зазвичай така передача даних
відбувається за допомогою спеціального протоколу безпеки передачі даних https.
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Загалом впровадження електронного документообігу на підприємстві це нелегкий
процес, оскільки співробітникам не просто поміняти вже звичний порядок роботи, проте
керівництво, в першу чергу, має бути саме зацікавлений в тому, щоб перевести роботу в
електронний вигляд, оскільки це дозволить повністю контролювати процеси.
Перелік використаної літератури:
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах ведення бізнесу на підприємствах виникає необхідність
впровадження електронних форм бухгалтерських документів. Первинні документи та
зведені облікові регістри документи можуть бути складені в паперовій або електронній
формі та повинні мати обов’язкові реквізити, установлені пунктом 2 статті 9 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Первинні документи, складені
в електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог
законодавства про електронні документи та електронний документообіг[1].
Суб’єкти господарювання у своїй діяльності мають право користуватися документами
в електронній формі при дотриманні норм Законів «Про електронні документи та
електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги», якими регулюються
відносини, пов’язані з електронним документообігом і використанням електронних
документів.
Закон «Про електронні документи та електронний документообіг» надає визначення електронний документ це документ, інформація в якому зафіксована у формі електронних
даних, включаючи обов’язкові реквізити. Електронний документ може бути створений,
переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Візуальною формою подання електронного документу є відображення даних, які він містить,
електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту
фахівцем[3].
Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з
обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом,
прирівняним до власноручного відповідно до Закону «Про електронні довірчі послуги».
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Суб’єкти господарювання мають право укладати в електронній формі різні види
договорів з обов’язковим узгодженням предмету, ціни та строку дії договору. Пропонуємо
передбачити в електронному договорі умову про можливість складання первинних
документів також в електронній формі, зазначити час і порядок їх передачі, підписання.
Тому, що заздалегідь не узгодивши в договорі інші умови, то датою та часом відправлення
електронного документу буде вважатися дата та час, коли відправлення цього документа не
може бути скасоване особою, яка його відправила. У разі відправлення електронного
документу шляхом пересилання на електронному носії, на якому записано цей документ,
датою та часом відправлення вважаються дата та час здачі його для пересилання. Крім того,
у договорі можна передбачити умову про обов’язкове посвідчення договору та первинних
документів електронною печаткою або про відсутність такої вимоги. При отриманні
договорів в електронній формі необхідно перевіряти наявність усіх суттєвих домовленостей,
у тому числі наявність електронного цифрового підпису.
В нашій державі чинним законодавством надане право платникам податків
здійснювати облік господарських операцій, розпочинаючи від укладення господарських
договорів до подання податкової звітності, в електронному вигляді. Але при цьому слід
дотримуватись як загальних вимог цивільного та господарського законодавства, а також
Закону «Про електронні документи» та Закону про «Електронні цифрові підписи» так і
спеціальних - для первинних документів - вимог статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні». Відповідно до частини 1 статті 207 Цивільного кодексу
України, «…правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст
зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах,
телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у
письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або
іншого технічного засобу зв’язку». Відповідно до частини 1 статті 181 Господарського
кодексу України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі
єдиного документа, підписаного сторонами.
Учасники договірних відносин при переході на електронний документообіг мають
враховувати, що переважно це внутрішнє вирішення проблеми обігу документів на
підприємстві, адже не визнане обов’язковим відповідно до вимог чинного законодавства. А
при веденні господарської діяльності такі підприємства мають виходити з можливостей усіх
сторін договірних зобов’язань, у тому числі й контролюючих органів. Тому, що для
підприємств які здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання Податковим
кодексом України[2] чітко встановлено порядок оформлення первинних документів в
електронній формі, та у паперовому вигляді. Тож відсутність Електронного цифрового
підпису принаймні в однієї сторони договору має забезпечити документообіг в інтересах
обох сторін - тому в разі, якщо всі документи пропонується отримувати, скажімо, через вебсайт, то сторона, яка створює такі документи, має забезпечити їх письмовий аналог з
власноручним підписом та печаткою, у разі її використання.
При зберіганні електронних документів в архіві підприємства необхідно
дотримуватися таких умов: інформація, яка міститься в електронних документах, повинна
бути доступною для подальшого використання; забезпечувати можливість відновлення
електронного документа в тому форматі, у якому він був створений, відправлений або
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отриманий; необхідно зберігати інформацію, що дозволяє встановити походження та
призначення електронного документу, а також дату й час його відправлення або отримання.
Отже, процес переходу на електронні документи необхідний, проте до цього процесу
варто підійти виважено, зокрема розробити власну внутрішню інструкцію з організації
електронного документообігу на підприємстві, з урахуванням вимог діючої нормативнозаконодавчої бази, провести навчання відповідальних осіб для роботи в системі
електронного обігу або скористатись для цього послугами сторонніх організацій. Електронні
первинні бухгалтерські документи що створюються за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення мають таку ж юридичну силу, як і паперові, за умови дотримання
вимоги законодавства до їх оформлення.
Перелік використаної літератури:
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
На сьогодні більшість суб’єктів господарювання знаходяться у ситуації
нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища. Швидкі, часто непрогнозовані
зміни спонукають сучасні підприємства до активного удосконалення інноваційної діяльності
як запоруки підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічного зростання
завдяки інноваційному розвитку. В сучасних умовах значної невизначеності та
турбулентності економічних процесів, підприємства для прийняття своєчасних ефективних
управлінських рішень змушені обробляти великі обсяги вхідної інформації. Необхідність
оперувати достовірними, актуальними даними про ситуацію на ринку в свою чергу спонукає
менеджмент підприємств впроваджувати в практику управлінської діяльності складні
технічні системи та, відповідно, розвивати інтелектуальну складову інноваційного
потенціалу.
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Роль інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в розвитку інноваційного
потенціалу сучасного підприємства важко переоцінити. Можна виділити наступні аспекти
використання ІКТ для удосконалення інноваційної діяльності.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створює широкі можливості для
генерування нових ідей.
Автоматизація процесу аналізу інформаційних джерел дозволяє розширити коло
пошуку нових ідей та відкриває нові можливості для перевірки їх новизни.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють удосконалити
організацію та координацію команд інноваційних проектів, нівелювати чинник
географічного положення.
Інформаційно-комунікаційні технології відкривають широкі можливості в трансфері
технологій – пошук та налагодження тривалого співробітництва з бізнес-партнерами,
створення баз даних, налагодження надійних каналів зв’язку.
Формування спільнот за допомогою сучасних соціальних медіа дозволяє залучити
потенційних споживачів до створення та оцінки інноваційного продукту, що сприяє
кращому розумінню ринку, поведінки споживачів, а також відкриває широкі можливості для
маркетингової діяльності та залучення інвестицій.
За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій можна автоматизувати процес
планування інноваційної діяльності на підприємствах, який може здійснюватись наступними
методами: [1]
- хмарні технології, які дають можливість підприємству не витрачатися на утримання сервера
і ремонт технологічного обладнання (для малого бізнесу невигідно індивідуальне
фінансування великої структури заради кількох операцій);
- використання інструментарію Big Data (дозволяє структурувати великі обсяги інформації на
всіх етапах діяльності):
- впровадження технологій real-time - тобто інформаційна обробка в умовах реального часу і
моментальне програмування нового плану дій у зміненій ситуації;
- автоматизація системи маркетингового планування (впровадження CRM, BI-system і т. д.)
- використання технологій М2М, які передбачають мінімальне використання людських
ресурсів і повну автоматизацію виробничих процесів.
Формування інформаційно-освітнього середовища для розвитку інтелектуальної складової
інноваційного потенціалу. Розвиток електронного навчання на основі корпоративних баз знань
пов’язаний з необхідністю значних фінансових та інтелектуальних витрат на створення
електронного інформаційно-освітнього середовища, проте дозволяє підтримувати високий
професійний рівень співробітників, що є особливо актуальним у сфері інноваційної діяльності.
Широке коло сфер застосування ІКТ в тому числі і в інноваційній діяльності передбачає
використання на сучасних підприємствах не однієї, а цілого комплексу інтегрованих цифрових
технологій, продуктів та послуг. Для оптимізації внутрішніх інформаційно-комунікаційних
ланцюгів доцільно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення − ERP, системи
електронного документообігу, CRM, BMPS-системи, UPE-платформи з управління ефективністю.
[2]
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку
інноваційного потенціалу забезпечує стратегічні переваги для підприємства і повинне бути
спрямоване на інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на підприємстві, постійне
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оновлення та поповнення інформаційних ресурсів, створення можливостей для підвищення
кваліфікації кадрів, автоматизацію систем управління, створення надійних комунікаційних
каналів.
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ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
Нові виклики та запити сьогодення зумовлюють набуття якісно нових
компетентностей студентами, які виходять на сучасний ринок праці після закінчення
закладів вищої освіти. Також генерується необхідність щодо формування нових підходів для
подолання зростаючої складності економічного простору, що спричинено «глобальним,
інформаційним та мережевим» світом, в якому належить працевлаштуватись молодим
випускникам.
За рекомендаціями фахівців деяких відомих корпорацій, необхідними умовами для
підприємств, які прагнуть до успішної діяльності в умовах цифрової економіки, вважаються
наступні цінності: вони інвестують в нові здібності, а не в старі ділові моделі; вони високо
цінують свої взаємини з клієнтами; вони стають більш швидкими і оперативними; вони
знають своїх дійсних конкурентів; вони інвестують в талант [1].
У цьому контексті так звані м'які навички працівників підприємства набувають
вирішального значення, однак при дослідженні сучасної академічної літератури виявлено
відсутність уваги, присвяченої їх розвитку, та дефіцит компаній у інтеграції м'яких навичок
у процесі їх відбору, індукції та навчання [6].
Поняття м'які навички або ще їх називають софт-навички, або гнучкі навички (англ.
soft skills) — являють собою комплекс неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які
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відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від
спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою.
«М’які навички - це динамічне поєднання когнітивних та метакогнітивних навичок,
міжособистісних, інтелектуальних та практичних навичок. М'які навички допомагають
людям адаптуватися та вести себе позитивно, щоб вони могли ефективно впоратися з
викликами свого професійного та повсякденного життя». У цьому випадку м'які навички
стосуються широкого спектру міжособистісних та соціальних якостей та компетенцій, що
передаються у різних галузях економіки та галузей [5].
Отже, відсутність сучасних розробок та ініціатив, присвячених розвитку софтнавичок у студентів, які є майбутніми спеціалістами, незважаючи на їхню важливість для
ринку праці – визначають стратегічний напрямок подальшого розвитку університетських
надбань.
Нині в Державному університеті телекомунікацій реалізується концептуально нова
освітня модель «12 кроків до якісної освіти», наріжними камінням якої є: підвищення якості
освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці
через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення
практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля
досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.
Тісна співпраця з компаніями-партнерами у межах реалізації концепції інноваційного
змісту навчання, дозволила визначити перелік компетенцій, які має набути випускник
університету в процесі навчання та які можна віднести до софт-навичок, наприклад:
здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів); здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність
створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; наявність
комунікативних здібностей, вміння працювати «у команді».
Для визначення професійних компетенцій, які являються вимогою сучасного ринку
праці до молодих спеціалістів, було проведено ґрунтовне дослідження та аналіз даних, що
надали підприємства партери, серед яких Укртелеком, ТОВ «ТриМоб», УДППЗ «Укрпошта»,
Фірма «1С» (ТОВ «ПРОКОМ»), ТОВ «Парус – Регіони, Інтелект-сервіс M.E.Doc, тощо.
Всього в опитуванні прийняли участь 22 підприємства.
Сутність, необхідність та результат співпраці з компаніями-роботодавцями
зосереджена у наступному: компанії надали компетенції, якими повинні володіти студенти
за спеціальністю для призначення на посаду в компанії; кожен науково-педагогічний
працівник, на основі компетенцій компанії, розробив робочі навчальні програми дисциплін;
створено матеріально-технічну базу на обладнанні останнього покоління, та встановлено
сучасні програмно-апаратні комплекси і програмне забезпечення для того, щоб навчити
студента практичним умінням та навичкам; при добросовісному навчанні студент
гарантовано отримає перше робоче місце в престижній компанії з гідною заробітною
платнею.
Так, усі рекомендації партнерів були враховані при формулюванні компетенцій
освітньої програми з підготовки менеджерів.
Компаніями - партнерами нашої кафедри ТОВ «Парус – Регіони», Інтелект-сервіс
M.E.Doc, САБ (ТОВ «ПРОКОМ») в рамках навчального процесу проводиться
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стратифікування студентів, для забезпечення випускника кафедри гарантованим
високооплачуваним робочим місцем.
Дана освітня модель забезпечує навчання студента теоретично і практично, що
вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенції компаній партнерів –
потенційних роботодавців.
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ПОТРЕБИ БІЗНЕСУ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
Трансформації економічних систем на міжнародному та національному рівнях,
насиченість інформаційного середовища, бурхливий розвиток технологій формують нові вимоги
до ринку праці щодо пошуку фахівців, здатних адаптуватися до цих вимог у найкоротші терміни
[1, 171].
Праця Манн Р.В. [1] зробила поштовх до нового дослідження: визначити потреби
роботодавців у фахівцях з бухгалтерського обліку у м. Луцьк Волинської обл., використовуючи
дані web-сайту Work.ua [2]. Станом на 29 січня 2020 року була потреба у 26 фахівцях, які
розподіляються за посадами наступним чином:
Головний бухгалтер – 9 осіб (36,7%);
Бухгалтер – 13 осіб (50,0%);
Бухгалтер-касир – 2 особи (7,7%);
Бухгалтер ревізор – 1 особа (3,8%);
Помічник бухгалтера – 1 особа (3,8%).
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Основні вимоги до потенційних працівників можна поділити на три складові: особистісні,
професійні та інформаційно-комунікаційні компетентності [1, 174].
До особистісних компетентностей бухгалтерів потенційні роботодавці відносять:
відповідальність - 50%, уважність - 26,9%, вміння працювати в команді (на результат) - 19,2%,
постійно вчитись та вдосконалюватись - 15,4%, стресостійкість - 11,5%.
Основними вимогами до професійних компетентностей бухгалтерів є: досвід роботи від 1
року - 15,4%; від 2 років - 46,2%; від 5 років - 30,7%; не ставлять вимоги до стажу роботи – 7,7%
роботодавців. Потреба у працівниках з вищою освітою є у 80,8% роботодавців; із середньою
освітою – 11,5%; не вказали вимог до освіти – 7,7%. Крім названих професійних компетентностей,
у роботодавців, особливо якщо це посада головного бухгалтера, є потреба у знанні податкового
законодавства – 30,8%, та у знанні англійської або польської мови – 11,5%.
Переходимо до характеристики потреб роботодавців у інформаційно-комунікаційних
компетентностях спеціалістів. У своїх вимогах до майбутніх працівників лише у шести випадках
із 26 взагалі не вказані вимоги щодо вміння користуватись ПК та інформаційними технологіями.
У одного роботодавця є вимога лише щодо знання програми Excel та Microsoft Dynamics AX.
Решта – 19 чол. (73,1%), заявили про обов’язковість володіння програмами сімейства 1С. У
вимогах до працівників по різному називається програма, тому питома вага кожної із 19
пропозицій показана на рис. 1.
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Рис. 1. Вимоги роботодавців щодо знання програми 1С
Разом зі знанням програм 1С роботодавці вимагають знань інших програм: М.Е.Док –
38,5%, Клієнт-Банк – 30,8%, MS Office – 30,8%.
Глобалізація міжнародних економічних і фінансових зв‘язків, становлення інформаційного
суспільства, а також перехідний, кризовий характер економіки в Україні, висуває нові вимоги до
вітчизняної системи вищої економічної освіти, пріоритетом якої є конкурентоспроможний,
гнучкий, мобільний, творчий, висококваліфікований фахівець, здатний до ефективної діяльності
в умовах її функціональної складності, невизначеності, поліпроблемності, динамічності, та який
спрямований на постійний професійний розвиток, професійне самовдосконалення [3, 71].
У Луцькому національному технічному університеті вже більше 20 років готують фахівців
з бухгалтерського обліку. Сьогодення потребує від бухгалтера здатності розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту
та оподаткування, а також здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих
інформаційних систем і комп’ютерних технологій [4].
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Навчальними планами підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
передбачено вивчення дисциплін, які орієнтуються на потреби роботодавців. Зокрема це
стосується застосування інформаційних технологій в обліку. Дисципліна «Інформатика для
бухгалтерів» надає можливість студентам вивчити програми MS Office: Word, Excel. Вивчення
дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку та оподаткуванні» забезпечує навики
використання програми «1С: Зарплата і управління персоналом для України». Вивчення програми
«1С: Бухгалтерія 8 для України» на курсі «Програмне забезпечення обліку і оподаткування»
дозволяє стати хорошими знавцями і користувачами названої програми. При підготовці магістрів
використовуються програми «1С: УТП», «1С: Управління торгівлею 3.0», «М.Е.Док».
В минулому році Луцький НТУ підписав меморандум про співпрацю з Спілкою
автоматизаторів бізнесу, що дало можливість отримати нові програми: BAS Бухгалтерія, BAS
ERP, BAS Управління холдінгом, BAS Роздрібна торгівля, BAS Управління торгівлею, Зарплата і
управління персоналом, Управління виробничим підприємством д, Управління торговим
підприємством для України. З весняного семестру студенти почнуть вивчати нові програми.
Підготовка конкурентоспроможного спеціаліста є першочерговим завданням вищого
навчального закладу. Тому, використання нових програм обліку дозволить студентам
отримати необхідні навики та стати достойними фахівцями в практичній діяльності,
задовільнити всі вимоги та компетенції роботодавців.
Перелік використаної літератури:
1. Манн Р.В. Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
підготовці майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том
64. №2. С.170-184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_64_2_17 (Дата звернення
29.01.2020)
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Нинішній рівень розвитку інформаційних технологій дозволив повною мірою оцінити
всі переваги автоматизації - бухгалтерського обліку на підприємствах різного профілю і
масштабу. Незважаючи на те, що кожна компанія по-своєму індивідуальна, для вирішення
навіть найскладніших завдань бухгалтерії сьогодні достатньо лише правильно вибрати
необхідне програмне забезпечення і навчитися ним користуватися. Інформаційні технології
надають нові можливості для ведення бухгалтерського обліку. Про вигоду автоматизації
бухгалтерського і податкового обліку для підприємств говориться сьогодні досить багато, і
на практиці це цілком підтверджується. На користь доцільності вкладень в автоматизацію в
першу чергу свідчить економія ресурсів підприємства. Раціональна автоматизація дозволяє
зменшувати рівень асиметричності інформації, підвищує контроль менеджменту, який в
свою чергу отримує можливість оперативно приймати управлінські рішення.
Загалом автоматизація обліку сприяє збільшенню доходів підприємства, підвищенню
швидкості робочих процесів, скорочення часу на взаємодію з клієнтами і діловими
партнерами, контролюючими та іншими державними органами.
На наш погляд, основними пріоритетними напрямами вдосконалення систем
автоматизації бухгалтерського обліку є:
1. Оптимізація ведення бухгалтерського обліку.
Даний напрям має бути спрямованим на скорочення часу обробки первинних даних,
формування необхідних звітів, довідок, виписок, мінімізацію призначених для користувача
дій для отримання кінцевого результату. Так, наприклад, якщо раніше при використанні
ручної технології ведення бухгалтерського обліку на окремі операції по калькулюванню
собівартості були потрібні кілька годин роботи і проведення великої кількості розрахунків,
то з використанням автоматизованих технологій весь процес займає лічені хвилини і
включає мінімальну кількість операцій, які необхідно здійснити безпосередньо оператору.
Саме мінімізацію часу на ведення бухгалтерського обліку – головного обмеженого ресурсу
– вважаємо ключовим моментом у всьому вдосконаленні бухгалтерського обліку.
2.
Оптимізація кількості інформації без втрати якості та утворення її
асиметрії.
Великий обсяг інформації не завжди корисний для суб'єкта, що приймає управлінські
рішення. Її надлишок веде до збільшення часу на пошук необхідної інформації і, відповідно,
ускладнює процес прийняття рішень. При цьому значну увагу в зв'язку з цим необхідно
приділяти і кількості аналітичних ознак, інформація з яких фіксується в системі. Зайва
аналітика може принести шкоди набагато більше, ніж користі. Так, наприклад, сьогодні
існує величезна кількість ознак для класифікації витрат. І якби всі вони були враховані при
автоматизації обліку, то складання одного документа на витрачання ресурсів призвело б до
вказівок не 2-3 субконто, а значень 10-15 аналітичних ознак. Пошук "золотої середини" в
підвищенні аналітичності облікових процедур – важливе завдання.
3. Мінімізація помилок при веденні обліку через використання вбудованих
алгоритмів автоматизованого контролю даних.
Однією з найбільших проблем у старих методах бухгалтерського обліку є людська
помилка. Це також є однією з основних причин автоматизації [1]. В даний час багато
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процедур контролю вже автоматизовані. Так, наприклад, бухгалтер не зможе відпустити
матеріали на виробництво більше, ніж їх кількість на складі; існують вбудовані перевірки за
різними класифікаторами. Однак всі відповідні алгоритми слід розвивати і удосконалити.
Наприклад, дуже потужне контрольне значення має проведення аналізу грошових потоків
непрямим методом, що дозволяє одночасно пов'язати три найважливіші звітні форми –
бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів.
Імплементація відповідного алгоритму в інформаційну систему, дозволить отримати
ряд найважливіших контрольних співвідношень. Додатково необхідно взяти до уваги
контрольні співвідношення, що використовуються податковими органами при первинному
тестуванні форм бухгалтерської звітності та податкових декларацій.
4. Формалізація облікових процедур.
Однією з найбільш актуальних проблем, які перешкоджають автоматизації
бухгалтерського обліку, є наявність методологічних і методичних проблем, що лежать в
теорії і методиці самого бухгалтерського обліку. Адже автоматизовані системи – це вже
наслідок об'єктивно існуючих в бухгалтерському обліку процесів, мета яких просто їх
полегшити і стандартизувати операції бухгалтера за рахунок використання сучасних
інформаційних технологій.
5. Синхронізація різних інформаційних систем.
Окремим блоком проблем, що вимагають рішення, є взаємодія інформаційних
систем. так, наприклад, здача звітності через загальнодоступні комунікаційні мережі
(Інтернет) також нерідко призводить до виникнення проблемних ситуацій.
Підприємство майбутнього також може мати команду аналітиків даних, які
спеціалізуватимуться на читанні та розумінні інформації, перш ніж надавати її
кваліфікованим бухгалтерам та податковим консультантам для розгляду ризиків та
можливостей, які виникають [2].
Головне завдання – забезпечити максимально простий і в той же час гарантований
канал передачі звітних даних від підприємств до перевіряючого органу. На цьому напрямку,
як правило, проблем технічного плану майже немає, а частіше труднощі пов'язані з
розбіжностями у внутрішніх регламентах різних суб'єктів і, відповідно, їх звітних формах.
Перелік використаної літератури:
1. Accounting Automation Is Revolutionary to Accounting Business [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://scalefactor.com/scaleblog/accounting-automation-revolutionaryaccounting-business/.
2. Andrew Moyser. What has robotic process automation brought to accountancy? [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.accountancyage.com/2018/09/03/what-has-roboticprocess-automation-brought-to-accountancy/.
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ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМІВ
ІННОВАЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЇХ ОБ’ЄКТІВ
В сучасних умовах господарювання важливим завданням для економіки України є
забезпечення активного і відносно сталого розвитку вітчизняних підприємств. Прагнення
підприємств до економічного зростання обумовлює їх особливу зацікавленість в інноваціях.
Формування конкурентних переваг підприємства може відбуватися шляхом
розширення асортименту нової конкурентоздатної продукції (робіт, послуг) та підвищення
професійних переваг персоналу. Задля забезпечення впровадження у виробничий процес
інноваційних технологій необхідне покращення відповідних якостей інтелектуального
потенціалу персоналу. Тобто, основою економічного розвитку підприємств є зростання
конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) та інноваційне відтворення економічних
ресурсів.
Зв’язок з економічним зростанням суспільства в контексті теорії інновацій був
закладений ще у XX столітті такими фундаторами, як Й. Шумпетер [1], С. Кузнець [2],
М.Кондратьєв [3] та ін. Загалом інноваційна діяльність в сучасних умовах потребує вмінь
пошуку, принципів сортування, обробки й узагальнення та професійного використання
значного масиву даних на благо розвитку будь-якого підприємства. Вміння працювати з
даними передбачає постановку мети та завдань бізнесу й слугує стратегічним надбанням
підприємства.
Метою дослідження є формування пропозицій щодо підготовки даних за ключовими
видами економічних ресурсів в контексті стратегії прогнозування напрямів інноваційного
відтворення їх об’єктів.
Зазвичай економічні ресурси поділяють на природні, трудові, фінансові, засоби
виробництва та інші види ресурсів. На нашу думку, важливе значення в забезпеченні
економічного зростання країни відіграють три великі групи ресурсів, що складають
сукупність економічних ресурсів, здатних до відтворення, або відтворювані економічні
ресурси. Ця сукупність економічних ресурсів охоплює: засоби праці – необоротні
матеріальні ресурси (основні засоби, інші необоротні матеріальні активи), необоротні
нематеріальні активи та інтелектуальний потенціал трудових ресурсів.
Підприємства в багатьох традиційних галузях економіки намагаються отримати
перевагу над конкурентами, саме тому вони досліджують нові та аналізують наявні ресурси
даних. Оцінка даних є критично важливим процесом, або підґрунтям формування бізнесстратегії підприємства.
Вважаємо, що домінуючою для підприємств є проблема підвищення ефективності
використання економічних ресурсів, здатних до відтворення, оцінювання напрямів
ефективного використання можливостей їх матеріальних і нематеріальних об’єктів та
інтелектуальних ресурсів. Окремо або у поєднанні такі об’єкти є відтворюваними
економічними ресурсами.
Можливості моделювання інноваційного відтворення економічних ресурсів пов’язані
з використанням відкритих даних, формулюванням завдань стратегічного управління
потенціалом ключових видів економічних ресурсів та формуванням конкурентних переваг
підприємства. Відкриті дані – це публічна інформація, яку можна вільно використовувати та
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поширювати з комерційною метою. Часто дані повинні бути не в тому вигляді, в якому вони
були від початку, і потрібно буде вміти їх структурувати та конвертувати.
Збір публічних даних щодо матеріальних і нематеріальних об’єктів та
інтелектуальних ресурсів може відбуватися з різних джерел, наприклад, із сайту Держстату
України. Зазвичай, це великі масиви економічної інформації, які вимагають від фахівця
навичок пошуку, сортування та обробки інформації з використанням ІТ. Задля розширення
можливостей збору відкритих даних та їх використання за допомогою ІТ нами
запропоновано алгоритми системи прогнозного аналізу за ключовими видами економічних
ресурсів та можливими напрямами відтворення їх об’єктів [4, с. 89-90].
Прогнозування відтворення економічних ресурсів є інноваційним напрямом
відтворення та має розвиватися за зазначеними вище трьома видами об’єктів. В контексті
цього запропоновані алгоритми системи прогнозного аналізу потребують узагальнення
даних за видами матеріальних і нематеріальних та інтелектуальних ресурсів й надають
можливість проводити прогнозний аналіз за напрямами відтворення об’єктів економічних
ресурсів.
Оцінювання потенційної позиції підприємства, яка може забезпечити зростання
конкурентоспроможності продукції, безпосередньо пов’язане з рівнем та напрямами
відтворення економічних ресурсів. Напрями інноваційного відтворення об’єктів
нематеріальних та матеріальних ресурсів пов’язані з такими джерелами фінансування, як
залучені та власні кошти підприємства, джерелом яких може слугувати амортизація, а також
позикові кошти.
Управління рівнем відтворення економічних ресурсів підприємства передбачає
визначення потенційних напрямів інноваційного відтворення задля покращення
конкурентних переваг підприємства. Фактичні переваги підприємства можуть бути
меншими за потенційні внаслідок неефективного управління ключовими видами
економічних ресурсів.
Отже, управління ключовими видами економічних ресурсів на підприємстві має
відбуватись відповідно до стратегії прогнозування напрямів інноваційного відтворення їх
об’єктів. Формуванню такої стратегії має передувати збір даних й оцінка рівня та напрямів
відтворення економічних ресурсів та використання цих даних для успішного розвитку
бізнесу.
Перелік використаної літератури:
1. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу,
кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. А. Шумпетер; пер. з англ. – К.: ВД «КиєвоМогилянська академія», 2011. – 242 с.
2. Кузнец С. Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая / Саймон
Кузнец. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2013. – С. 35-107.
3. Кондратьев Н. Д. Большие циклы коньюнктуры / Н. Д. Кондратьев // Вопросы
коньюктуры. – 1925. – Т. 1. Вып. 1. – С. 28-79.
4. Городянська Л.В. Цифровізація відтворюваних економічних ресурсів: можливості та
перспективи / Л.В. Городянська // Побудова інформаційного суспільства: ресурси і
технології: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 вересня 2019 р.)
[Електронний ресурс] – К.: УкрІНТЕІ, 2019. – С. 88-91. – Режим доступу:
http://www.uintei.kiev.ua/news/xviii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciyapobudova-informaciynogo-suspilstva-resursy-i
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ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. зазначається, що
одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері освіти має стати розвиток наукової та
інноваційної діяльності, що відображено у новому Законі України «Про вищу освіту», де
інноваційну діяльність визнано невід’ємною складовою наукової, науково-технічної діяльності
ЗВО.
Пріоритетним сьогодні для управління інноваційною діяльністю в навчальних закладах є
реалізація принципів інноваційності та підприємництва. Дані принципи передбачають наявність
у керівників спрямованості на постійне оновлення освітнього процесу шляхом застосування
освітніх інновацій. Забезпечується інноваційний та підприємницький принципи організаційноуправлінськими, фінансово-економічними та психолого-педагогічними змінами. Це накладає на
них додаткові функції, пов’язані не лише з проведенням фундаментальних і прикладних
досліджень, які є традиційними видами наукової діяльності ЗВО, а й із включенням наукової
діяльності університетів в єдиний інноваційний процес щодо створення і практичного
застосування нових знань з метою отримання нових товарів чи послуг з новими якостями.
Основним механізмом поєднання науково-технічної діяльності з виробничою є ефективно діюча
технологія трансферу наукових результатів – процес передачі нової ідеї, технології або розробки
учасникам і виконавцям наступних етапів єдиного інноваційного процесу [1, с. 275, 289].
Впровадження результатів наукових досліджень і розробок, спрямованих на удосконалення
виробництва та способів його організації, на покращення економічних, психологічних, соціальних
відносин у колективі, групі, суспільстві загалом тісно пов’язано з таким поняттям, як «інноваційна
діяльність». Наукова діяльність в інноваційному університеті здійснюється в рамках проведення
фундаментальних і прикладних досліджень, замовниками і споживачами результатів яких є
учасники та виконавці етапів єдиного інноваційного процесу через ефективно діючу технологію
трансферу наукових результатів. Такі новації є об’єктами права інтелектуальної власності, тому
захищені патентами, свідоцтвами авторського права на твір, ліцензіями, державною реєстрацією
технологій тощо [3]. Цей процес забезпечує саме науково-інноваційна діяльність. Основними
етапами науково-інноваційної діяльності є генерація, створення, впровадження і трансфер
наукових інновацій, який відповідає другому рівню трансферу результатів наукових досліджень –
трансферу новацій. Наступний етап – виробничий. Він пов’язаний з впровадженням новацій у
виробництво – спочатку експериментальне, потім промислове. За цей етап відповідальна власне
інноваційна діяльність, оскільки, згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», вона
спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [2]. Вихідними елементами
для інноваційної діяльності є результати науково-інноваційної діяльності, тобто новації
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(детерміновані нами як наукові інновації), які мають бути впроваджені у виробництво або
соціальну сферу з отриманням певного виду ефекту в рамках єдиного інноваційного процесу.
Таким чином, на цьому етапі відбувається перетворення новацій в інновації, тобто їх втілення у
нові товари, продукти, послуги тощо. Але інноваційний процес на цьому не завершується, що
пояснюється його циклічним характером, який полягає в тому, що при переході інновації у стадію
рутинізації розпочинається пошук її альтернативного варіанта і зародження нової інновації. З
урахуванням здобутків наукової думки можемо дати таке визначення інноваційної діяльності: це
системна діяльність, спрямована на впровадження результатів наукових досліджень і розробок,
що включає комплекс дій, пов’язаних із зародженням, створенням, освоєнням і поширенням
інновацій, результатом якої є нові продукти, послуги, технології, форми організації та управління,
що задовольняють суспільні потреби та забезпечують отримання економічного, соціального та
інших видів ефекту. Інноваційна діяльність забезпечує третій рівень трансферу результатів
наукових досліджень – трансфер інноваційних продуктів і послуг (інновацій).
Результатом трансформації сутності науки у сучасному суспільстві стала інтенсивна
інтеграція насамперед прикладних досліджень, технологічних розробок та інноваційної діяльності
колективів у єдиний процес виробництва товарів та послуг. Це визначає провідну роль наукових
колективів в соціально-економічному розвитку національних економік, а також вектор науковотехнологічної політики країн. Наукові дослідження все більше набувають міжнародного
характеру, що суттєво підвищує значення інформаційних технологій та комунікацій у науковому
товаристві. В результаті чого значно розширяються функції наукових колективів, а також
підвищуються кваліфікаційні вимоги до їх членів, змінюється їхня структура та характер
взаємовідносин, так як провідну роль починають відігравати технології та менеджери. Ці
трансформації накладаються й на українську наукову спільноту в процесі її інтеграції до
європейського трансферу знань.
Відтак, в умовах провадження євроінтеграційної політики, пріоритетними освітянськими
завданнями повинно стати: посилення привабливості окремих спеціальностей шляхом створення
нових освітніх програм та спеціалізацій, які враховували б вимоги та потреби працедавців, у тому
числі міжнародного ринку праці; запровадження більш широкого перехресного вступу в
магістратуру, з метою недопущення відтоку випускників первинних вишів до інших навчальних
закладів (у т. ч. за межі України); залучення до викладання актуальних навчальних спецкурсів не
лише кращих викладачів, а й професорів провідних закордонних університетів (в тому числі і online); вдосконалення форм і методів відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури;
запровадження англомовних освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії, а також
формування системи внутрішньої та зовнішньої оцінки якості освітньої та наукової складових
підготовки докторів філософії; забезпечення гідної матеріальної та моральної оцінки праці
професорсько-викладацького складу [4].
У роботі здійснено моделювання інноваційних тенденцій у взаємодії з концепціями
University 3.0 та University 4.0 для перевірки певних гіпотез щодо розвитку університету на основі
статистичних даних 13 країн світу.
Перелік використаної літератури:
1. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / П. П. Микитюк. – К.: Центр навч.
літератури, 2007. – 400 с.
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Державний університет телекомунікацій

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З
МЕНЕДЖМЕНТУ
Державний університет телекомунікацій є провідним багатопрофільним вищим
навчальним закладом освіти у галузі телекомунікацій та інформатизації. Він готує фахівців
за висококонкурентними на ринку праці спеціальностями за напрямками: сучасні
інформаційні технології, телекомунікації, захист інформації та менеджмент.
Забезпечення високого іміджу університету та конкурентоспроможності на ринку
освітніх послуг обумовлюють необхідність реалізації інноваційної моделі розвиток освіти та
впровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технології. Вирішення цього
завдання потребувало модернізації навчальної підготовки за окремими напрямами.
Кожна кафедра формує свої навчальні програми, цільова орієнтація яких акцентована
на актуальні вимоги відповідного сегменту ринку праці, конкретизовані у вимогах
потенційних роботодавців щодо компетенцій майбутніх випускників. Відповідні вимоги
фіксуються у договорах про співпрацю з компаніями–партнери кафедри,
Наприклад, кафедрою менеджменту ДУТ реалізується концептуально нова освітня
модель «12 кроків до якісної освіти», ключовими компонентами якої є поглиблення
практичної складової, посилення рівня підготовки з іноземної мови, гнучкість навчальних
траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.
Однією із важливих складових цієї моделі є підготовка по спеціальності, яка
починається не з третього, а вже з першого курсу. з вивчення комплексної дисципліни
«Менеджмент і адміністрування».
На першому курсі для усіх студентів університету викладається дисципліна
«Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», покликана задовольнити
відповідні вимоги роботодавців та стати базою для подальших практичних курсів із
застосуванням інформаційних технологій.
Для забезпечення інших загальних вимог компаній-роботодавців в університеті
додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2
курсі – «Ділові комунікації», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні
технології» та «Штучний інтелект».
Більшість українських ІТ-компаній у тій чи іншій формі тісно співпрацюють із
зарубіжними компаніями, а тому, як правило, вимагають від претендентів на робочі місця
вільного володіння англійською мовою. Реалізація цієї вимоги передбачає викладання на 12 курсі трьох пари англійської мови на тиждень, а на 3-4 курсах − 20% занять за
спеціальністю проводити англійською мовою.
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Практична підготовка студентів-менеджерів складає більше 50% усього навчального
часу в структурі навчальних дисциплін та базується на застосуванні сучасного програмного
забезпечення, запрошення фахівців зі спеціальності провідних вітчизняних компаній,
застосуванні інтерактивних засобів навчання. Наприклад, провідні фахівці з менеджменту
компаній-партнерів кафедри залучаються при викладанні таких дисциплін як «Бізнесінформатика», «Бізнес-адміністрування», «Обліково-інформаційні системи менеджменту»
тощо.
Якісне навчання студентів у процесі проведення практичних занять на кафедрі
менеджменту відбувається з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на
обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів
і відповідного програмного забезпечення в лабораторії «Digital-трансформації» на основі
ІС– підприємство, МЕДок, GovTech, Парус, Digital–menegement тощо.
При підготовці бакалавра зі спеціальності 073-Менеджмент розподіл годин
навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% – дисципліни загальної підготовки, 75%
– дисципліни професійної підготовки.
Підготовка за спеціалізацією передбачає наступний розподіл часу: 25% відноситься
на дисципліни загальної підготовки, 37,5 – за спеціальністю та 37,5% – за спеціалізацією.
На кафедрі менеджменту проведення виробничих практик студентів передбачено в
компаніях-партнерах, які є потенційними роботодавцями наших випускників. А після
проходження студентами навчання у лабораторії «Навчально-тренувальна фірма» на базі
операційного середовища «1С: Підприємство 8.2» за результатами успішно складеного
сертифікаційного екзамену студенти отримують сертифікат компанії «1С».
Така освітня модель забезпечує навчання студента у відповідності з вимогами
сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри –
потенційних роботодавців.

А.А. Гудима
старший викладач
Донбаська державна машинобудівна академія

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Попит на висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку та
оподаткування особливо зріс в умовах євроінтеграції України, тому що різко збільшилося
число організацій різних форм власності, створюються спільні підприємства й організації, у
яких бухгалтерський облік необхідно вести за МСФЗ. Внаслідок цього сьогодні підготовка
фахівців в області обліку і оподаткування є провідною в більшості вітчизняних ВНЗ, що
дають економічну освіту.
Актуальність даної теми зумовлюється тим, що перед сучасними українськими ВНЗ
постає проблема підготовки фахівця зі знаннями, які адаптовані до потреб суспільства, а
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саме підготовка кваліфікованих кадрів з достатнім рівнем знань, умінь і навичок, здатних
орієнтуватися в перспективних комп'ютерних інформаційних технологіях професійної
діяльності.
Відповідно до компетенцій, сформульованих у Стандартах вищої освіти України за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», як у бакалавра, так і у магістра повинні бути
сформовані навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних
технологій [1,2].
Нормативний зміст підготовки бакалавра з обліку і оподаткування, сформульований
у термінах результатів навчання, відносно використання інформаційних технологій включає
в себе наступні пункти:
 розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та
статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної
інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної
відповідальності підприємств;
 застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування [1].
Нормативний зміст підготовки магістра з обліку і оподаткування, сформульований у
термінах результатів навчання, відносно використання інформаційних технологій включає в
себе наступні пункти:
 володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати
застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб
управління суб’єктом господарювання;
 обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи
контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів
державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу;
 обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських
рішень з метою їх оптимізації [2].
Вищевказані результати можуть бути отримані тільки як наслідок комплексного
підходу до вивчення відповідних дисциплін, передбачених навчальними планами та
використання сучасних інформаційних технологій та програмних засобів, що дозволять
закріпити теоретичні знання студентів та отримати практичні навички. Але в більшості ВНЗ
при викладанні бухгалтерських дисциплін застосування програмних бухгалтерських засобів
починається лише з третього, а часом і з четвертого курсу бакалаврату (при викладанні
дисциплін «Інформаційні системи й технології в обліку», «Комп’ютерний аудит»,
«Інформаційні системи й технології в оподаткуванні» тощо). На жаль, обмежений час
викладання даних дисциплін не дає можливості повною мірою розкрити особливості,
переваги, специфічні нюанси тієї або іншої програми в рамках наданих годин. Дані
дисципліни несуть комплексний характер викладання роботи тієї або іншої комп'ютерної
програми, не загострюючи уваги на окремих специфічних моментах.
На наш погляд, нюанси тієї або іншої ділянки обліку, аудиту, аналізу чи
оподаткуванням необхідно розкривати в базових дисциплінах, що дають курс знань з
відповідних питань. Наприклад, під час викладання курсу «Фінансовий облік» за допомогою
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бухгалтерського програмного продукту можливо розкривати особливості оформлення
первинних документів та ведення обліку за різними ділянками (обліку основних засобів,
розрахунків з контрагентами, заробітної плати тощо). У курсі «Податковий облік»
(«Оподаткування») доцільно акцентувати увагу на використанні програмного продукту при
документуванні та веденні податкового обліку за різними системами оподаткування. Під час
викладання курсу «Звітність підприємств» за допомогою відповідних інформаційних
технологій можливо вивчити послідовність формування фінансової звітності і т.д. Таким
чином у процесі вивчення та застосування інформаційних технологій у рамках
лабораторного практикуму студенти усе більше поринають у професійне середовище й
розширюють своє уявлення про цілісність інформаційної системи підприємства, на основі
чого можуть зробити оцінку її стану, перспектив і тенденцій розвитку.
Крім того, для того набуття студентом високого рівня використання сучасних
інформаційних і освоєння програмного продукту, необхідне набуття практичних навичок,
що можливо реалізувати у рамках виробничої та переддипломної практик (як в умовах
діючих підприємств, так і на базі ВНЗ).
Більш детальне вивчення професійно орієнтованих комп'ютерних програм доцільне
на старших курсах, коли більша частина студентів уже має досвід роботи з конкретними
інформаційними технологіями або системами, використовуваними на підприємствах-базах
практик. У такій ситуації викладач як експерт допомагає подолати виникаючі труднощі в
освоєнні інформаційних систем або може допомогти вибрати інструменти для розв'язку
проблеми. Таким чином необхідність удосконалювання методики професійної підготовки
майбутніх фахівців з обліку і оподаткування, що забезпечує здатність самостійно
проектувати й реалізовувати обробку інформації за професійними потребами, продиктована
необхідністю виховання фахівця на рівні сучасних досягнень науки й техніки.
Перелік використаної літератури:
1. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf
2. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти.
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
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к.е.н., доцент
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ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
У світі великої кількості надходження та подання інформації необхідний час на її
обробку та аналіз. Бути в тренді всіх новинок, вміння вирішувати швидко в часі економічні,
юридичні і фінансові питання потребує ефективного і швидкого обміну інформацією як з
внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. На підприємствах, які застосовують
інформаційні технології паперовий документообіг замінюється на електронний і обмін
інформацією між структурними підрозділами та контрагентами відповідно здійснюється в
електронній формі.
Питанням щодо впровадження електронних документів на вітчизняний ринок, їх
збереженням на підприємстві та ін. займалися такі науковці, як Матвієнко О.В., Тихонов В.І.,
Юшин І.Ф., Новицький В.М., Цивін М.Н та ін.
Отже, основною метою дослідження є розгляд переваг та недоліків, які можуть
виникати при впровадженні та застосуванні електронного документообігу на підприємстві.
Впровадження електронного документообігу на сьогодні отримало підтримку й на
законодавчому рівні. Ще в 2003 р. був прийнятий Закон України «Про документи та
електронний документообіг», у якому зазначено, що «електронний документообіг (обіг
електронних документів) – сутність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання використання та знищення електронних документів, які
виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням
факту одержання таких документів». [2] Недоліком є те, що на даний час у визначеннях
більшості понять стосовно документів не визачають в них юридичну цінність. Так, у
зазначеному законі «електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов`язкові реквізити документа». [2] На нашу
думку, дане визначення можна зазначити таким чином: електронний документ – це
документ, в якому зафіксована інформація у вигляді електронних даних, оформлений у
відповідності до чинного законодавства, включаючи обов`язкові реквізити документа та
мають юридичну силу на протязі вього періоду його зберігання.
Відомо, що електронний документ буде мати юридичну силу не тільки при наявності всіх
реквізитів, а відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» [3] введено поняття
кваліфікованого підпису, який можна отримати тільки при особистій присутності підписанта і
матиме юридичну силу, як і при підписі на паперовому документі. Але, як зазначає Діхтяренко
О.В., електронні документи зберігаються на підприємстві у терміни, які визначені законодавством
для паперових еквівалентів і їх юридична сила забезпечується за допомогою електронного
цифрового підпису (ЕЦП), який може видавати тільки акредитований центр сертифікації ключів.
Такі ключі видаються тільки на два роки і після закінчення цього періоду він стає недійсним, тобто
документ втрачає свою юридичну силу. [1]
Тому, можна зазначити, що любий етап нововведень, який дасть можливість покращити
організацію діяльності для підприємств повинен пройти апробування на практиці. На основі
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проведених досліджень, можна визначити переваги і недоліки застосування електронного
документообігу на підприємствах (табл. 1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки електронного документообігу
Переваги
Недоліки
зменшення накопичення паперових носіїв постійне перезбереження електронних даних
облікової, фінансової та економічної на різних носіях інформації
інформації
зменшення кількості місць для зберігання можливість знищення даних у зв`язку із
паперових документів (архіви)
нападом хакерів, тобто вразливість програми
швидкість у часі обробки та передачі не завжди є можливість інтегрувати дану
інформації всередині підприємства для програму
до
тієї
програми,
якою
прийняття ефективних управлінських користується підприємство, контрагенти та
рішень
державні органи
швидкість у часі передачі інформації створення додаткових резервів для введення
різним
суб`єктам
підприємницької в дію та використання даної програми, і
діяльності, державним органам тощо та її відповідно її обслуговування
отримання
підвищення прозорості діяльності на
підприємстві
можливість з документами працювати
віддалено
зменшення фінансових затрат на пошук,
обмін, підпис та доставку документів
уніфікація документів на підприємстві
Але, як показує практика головною проблемою переходу підприємств на електронний
документообіг є небажання частини працівників звикати до нових змін та прогресувати. У зв`язку
з цим багато часу витрачається на заповнення, реєстрацію та узгодження документів, збір підписів
тощо.
Отже, можна зробити висновок, що електронний документообіг має все ж більше переваг,
ніж недоліків. Значну увагу необхідно приділяти внутрішньому електронному документообігу на
підприємстві, який дасть можливість прискорити взаємовідносини між структурними
підрозділами, останніми і управлінським персоналом з питань управління запасами, грошовими
коштами, власним капіталом, зобов`язаннями, витратами, доходами і фінансовими резульатами
від різних видів діяльності. Але це можливо здійснити тільки при бажанні самих працівників
мислити та організовувати роботу однаково, співпрацювати всім підрозділам злагоджено і з
урахуванням мотиваційних механізмів на підприємстві.
Перелік використаної літератури:
1. Діхтяренко О.В. Проблеми і перспективи стану сучасного документообігу та діловодства.
Управління розвитком складних систем. № 13. 2013. 147 – 151. URL:
file:///C:/Users/D4B8~1/AppData/Local/Temp/Urss_2013_13_29-1.pdf. (дата звернення:
27.01.2020).
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2. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України № 851-IV від
07.11.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення:
22.01.2020).
3. Про електронні довірчі послуги: Закон України № 2155-VIII від 05.10.2017 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 22.01.2020).
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ HR–ФАХІВЦІВ
Кількість робочих місць в Україні, що потребують від працівників принаймні
базового розуміння інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій стрімко
збільшується, а вміння користуватися цими технологіями стає основною вимогою до
персоналу. Створення та виконання національної програми навчання загальним і
професійним цифровим компетенціям та знанням є пріоритетним завданням на шляху до
прискореного розвитку цифрової економіки [1].
Розповсюдження цифрових технологій неминуче викликає істотні зміни в структурі
зайнятості та в вимогах до кваліфікації персоналу. В сучасному світі відбувається
інтенсивний процес формування цифрових компетенцій.
Інформаційні та цифрові технології в вищих навчальних закладах сьогодні є
потужним інструментом підвищення ефективності навчання, наукових досліджень та
співпраці з бізнесом. Концепція і можливості прикладних програмних рішень для
використання в навчальному процесі підготовки HR–фахівців є нагальною необхідністю.
В сучасних умовах розвитку цифрової економіки, HR-фахівець повинен мати чітке
уявлення про діджитализацію служби персоналу. Це вимагає формування цілісної уяви про
потреби в можливостях, які змінюються і повинно бути не тільки чітко повʼязано з
загальними цілями бізнесу та бути підкріплено економічним обґрунтуванням інвестицій у
технології. При неможливості в найкоротший термін впровадити "цифрову систему
управління персоналом" виникає небезпека того, що організація буде позбавлена можливості
брати участь у залученні та утриманні талановитих співробітників. Застосування цифрових
технологій дозволить швидко адаптуватися в реальній економіці та знайти шляхи подолання
кризового стану.
Сьогоднішня ситуація стимулює керівників HR-служб до того, щоб взяти на себе
більш важливу роль, допомагаючи компанії "бути цифровою", а не "уявляти себе цифрою".
Оскільки методи цифрового управління та гнучка організаційна структура стають
центральними в бізнесі, HR-фахівці фокусуються на людях, роботі та цифрових платформах.
В процесі навчання HR-фахівці мають можливість оволодіти теоретичними знаннями
та базовими принципами роботи з прикладними рішеннями, які використовуються в Україні.
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Застосовувати їх для аналізу закономірностей управління персоналом та набути практичних
навичок забезпечення ефективного вирішення, попередження та профілактики типових
управлінських проблем, використовувати облікову інформацію при оптимізації планів,
контролю за їх виконанням, проводити економічний аналіз результатів господарської
діяльності підприємства та їх підрозділів, виявляти резерви та обґрунтувати управлінські
рішення в майбутній роботі.
Для набуття професійних компетенцій в сфері управління персоналом слухачі
повинні оволодіти знаннями основних механізмів кадрового обліку в прикладному
програмному рішенні: планування персоналу, адаптація, розвиток персоналу, мотивація,
контроль персоналу, оцінювання персоналу, управління рухом персоналу, управління
взаємодією працівників, управління робочим часом; формувати нормативно-довідкову
інформацію в прикладному програмному рішенні; проводити налаштування конфігурації та
виконувати настройки, що враховують особливості фінансово-господарської діяльності
організацій відповідно до чинного законодавства України; володіти процедурою ведення
регламентованого обліку кадрів та широким спектром нарахувань і утримань із заробітної
плати.
Використання прикладних рішень в навчальному процесі є запорукою успіху для
навчального закладу так і для майбутніх HR–фахівців. Набуті знання та уміння вони зможуть
реалізувати на посадах фахівців і професіоналів, а після набуття професійного досвіду - на
керівник посадах у сфері управління персоналом.
Перелік використаної літератури
1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації − [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

О.А. Даниленко
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Нині відбуваються інтенсивні зміни у всіх сферах діяльності, де використовуються
людські ресурси (HR). Революційний характер цифровізації тягне за собою необхідність
застосування набору інструментів, спрямованого на автоматизацію різноманітних процесів
не тільки у виробництві та обігу, а й запровадження інформаційних технологій у сферах
обліку кадрів, добору та відбору працівників, їхнього навчання та розвитку, адаптації,
оцінювання, мотивування, охорони праці та безпеки персоналу тощо, що дозволяє
організації ефективно управляти людськими ресурсами .
Сучасні HRM-системи/програми (автоматизовані комплексні системи управління
персоналом) – системи, що охоплюють різноманітні сфери управління персоналом та роботи
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служби персоналу. Основною рисою даних програм є те, що єдиний інформаційний простір
дозволяє використовувати в роботі кожного модуля усе різноманіття накопиченої в системі
інформації, будувати ефективні аналітичні системи і системи підтримки ухвалених
управлінських рішень. Однак, не усі наявні на ринку продукти мають вище заявлену
функціональність, у деяких продуктах заявлена функціональність знаходиться у
зародковому стані. Разом з тим, розробники HRM-систем декларують плани та намагання
щодо створення повнофункціональних продуктів.
Основним драйвером сучасного ринку HRM-систем є глобальне завдання підвищення
ефективності роботи персоналу та організації в цілому. Другий важливий драйвер – це
підвищення рівня кваліфікації самих HR-служб, для яких HRM-система стає інструментом
для вирішення усе більш складних і неординарних завдань. Тому спеціалізовані та
комплексні HRM-системи можна назвати стратегічним інструментом ефективної роботи як
служби персоналу, так й ефективного управління персоналом, розрахованим на довгі роки
експлуатації.
Впровадження інформаційних систем управління економічними процесами, пов’язаними
з персоналом організації, забезпечує швидкий та безперервний документообіг, рух та облік
фінансових ресурсів, сприяє підвищенню продуктивності праці за рахунок зменшення
трудомісткості виконуваних процесів. Це дозволяє отримувати оперативнішу, точнішу та повнішу
інформацію про трудові процеси в організації, досконаліше здійснювати процес планування,
уникати можливих помилок в управлінні як організацією в цілому, так й окремими її
структурними елементами та підрозділами. У кінцевому рахунку від цього виграє кінцевий
споживач продукції (товарів, робіт, послуг), що продукують в організації, адже пришвидшується
їх виконання/виробництво та якість.
До вузько-спеціалізованих (експертних) інформаційних систем управління персоналом
належать Галактика, SAP HumanResourcesManagementSystem, Scala HR, Cleverstaff, E-Staff,
Система "КАДРИ", Електронний уряд тощо. До комплексних інформаційних систем управління
персоналом належать, наприклад, «БОСС. Кадрові системи», «Парус-Персонал 8», «ПерсоналАктив», «StaffManager-5», «Атлас КАДРИ» тощо. Комплексні HRM-системи зорієнтовані на
автоматизацію широкого спектра процедур і операцій в управлінні персоналом: підготовка
наказів; формування штатного розпису; облік руху кадрів; професійний добір працівників на
вакантні робочі місця; управління знаннями працівників; нарахування заробітної плати тощо.
Серед 2,832 тис. HRM-проектів станом на вересень 2018 року, інформація про які міститься
в базі TAdviser, близько третини припадає на впровадження HRM-систем 1С, головним чином
рішень «1С:Зарплата та управління персоналом» та «1С:Зарплата та кадри бюджетної установи».
До топ-п’ятірки вендорів, чиї HRM-системи впроваджувались найчастіше за кількістю проектів,
входять компанії «Компас», «Галактика», SAP і «БОСС. Кадрові системи». Найчастіше
зустрічаються проекти, виконані в компаніях зі сфери торгівлі (13%) і фінансових послуг (9%). На
будівельну галузь припадає 8% та 6% – на машинобудівні підприємства. Лідерами «магічного
квадранта» на ринку хмарних HRM-рішень для великих компаній фахівці Gartner називають
компанії Workday, Ultimate Software, Oracle і SAP [ ].
При впровадженні HRM-систем керівництву організації необхідно вирішити ряд ключових
завдань, що багато в чому може визначити кінцевий результат проекту, вирішити, хто буде
займатися впровадженням, формалізацією і реінжинірингом бізнес-процесів, вибрати режим
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переходу до використання нової системи, а також подолати можливий «опір» персоналу
нововведенням.
Бажання керівників організацій удосконалювати управління персоналом, нарощувати його
ефективність, зокрема, через використання сучасних засобів автоматизації та інформаційних
технологій має знайти відзив у виробників та розробників HRM-систем через комплексні і вузькоспеціалізовані (експертні) програмні продукти, налаштовані на потреби замовників.
Отже, можна зробити висновок, що впровадження інформаційних технологій в управлінні
персоналом нині охоплює всі можливі сфери діяльності з подальшою можливістю більш
ретельного контролю та побудови системи підтримки ухвалення управлінських рішень. У
працівників служби персоналу з’являються нові можливості для систематизації та збирання
необхідної для HR-аналітики інформації, вивільняється час для розв’язання нових цікавих для
займаної посади і ефективних для організації завдань. Об’ємний комплекс вирішуваних завдань
дає можливість трансформувати роботу з персоналом в реальне управління людськими ресурсами
з високим рівнем ефективності.
Перелік використаної літератури:
1. Tadviser.
Офіційний
сайт
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.tadviser.ru/index.php/HRM
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ:
ДОСВІД ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ
Останнім часом кардинальних змін зазнала діяльність фінансистів, бухгалтерів,
економістів, менеджерів тощо. Професійно важлива інформація постійно оновлюється, а
тому вони повинні володіти необхідними знаннями, вміннями, навичками самостійної
роботи, бути поінформованими щодо новітніх технологій. Система сучасної освіти в Україні
має бути націлена на підготовку таких фахівців, які б не лише володіли професійними
методами роботи з інформацією, а й вміти застосовувати новітні інформаційні технології.
В науковій літературі значна увага приділена питанням інформатизації освіти та
вивченню світового досвіду в галузі професійної освіти. Так, теоретичні засади та
методологічні проблеми інформатизації освіти досліджували Н.В.Морзе, В.М.Кухаренко,
І.Є.Булах, М.Г.Коляда, Т.С.Смовженко, Р.І.Антонюк, Н.О.Корсунська, І.Д.Бех та багато
інших науковців. Проте досліджень щодо підготовки фахівців для банківської сфери
недостатньо. У зв’язку з цим вважаємо за потрібне проаналізувати окремі аспекти
європейського досвіду щодо підготовки фахівців для даної сфери.
Суспільство зацікавлене у підготовці фахівців, які є конкурентоздатними, вміють
бачити та вирішувати професійні проблеми, можуть швидко адаптуватися до мінливих умов
життя, здатні самостійно поповнювати професійні знання та розширювати компетенції.
Кремень В.Г. справедливо зазначає, що сьогодення диктує необхідність не лише передавати
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суму знань, а навчити учнів здобувати інформацію, набувати знань і виробляти вміння та
потребу їх застосовувати [2, с.68].
Інформаційні технології, які використовуються у розвинених країнах, докорінно
змінюють умови праці та висувають нові вимоги до професійної компетентності
працівників, які повинні володіти фундаментальними вміннями та навичками, в основі яких
лежать знання з математики, інформатики, природничо-наукових дисциплін. Дослідження,
проведене Поясок Т.Б. дало підстави сформувати висновок про те, що використання
інформаційних технологій в навчальному процесі ВНЗ є необхідним, оскільки сприяє
індивідуалізації освітнього процесу, скороченню рутинної роботи студентів, забезпечує
інформативність навчального процесу [3, с.84].
Підготовкою фінансистів у європейських університетах займаються класичні
університети. Крім цього, існує декілька шкіл бізнесу (вони входять у світову еліту вищої
освіти), які можуть присвоювати ступінь магістра фінансів: Лондонська школа бізнесу;
французька INSEAD; іспанська IESE; Роттердамська школа менеджменту [1, с.21]. На
початку 90-х рр. ХХ ст. була створена неприбуткова організація «Європейська мережа
банківського навчання» (European Bank Training Network – EBTN), куди крім членів із країн
ЄС асоційованими членами входять банківські навчальні інститути з країн Центральної та
Східної Європи, Російської Федерації. Її головним завданням є підготовка фахівців для
роботи в банківських установах.
Єдиною установою в країнах з розвиненою економікою, яка має у своїй структурі
навчальний заклад цільової підготовки дипломованих фахівців для центральних банків є
навчальний центр німецького федерального банку (Bundesbank – BB). Організація
професійної освіти у ньому відбувається у формі дуального навчання – теоретичне навчання
в навчальному закладі та практичне навчання на робочому місці. При цьому навчальний
заклад має ряд особливостей, зокрема: направлення в навчальний заклад ВВ відбувається
лише після того, коли кандидата зарахували у штаб центробанку, де згодом він буде
працювати; практичне навчання на робочих місцях у ВВ має складати не менше 50% часу,
відведеного на засвоєння відповідної програми; якщо кандидат не склав випускного іспиту,
його відраховують не лише з навчального закладу, а й з ВВ; теоретичні заняття в
навчальному закладі проводять не лише штатні викладачі, а й працівники ВВ (приблизно
20% навчального навантаження); практичне навчання здійснюють не лише
висококваліфіковані фахівці, а й працівники кадрових служб, які володіють методикою
викладання і постійно підвищують свою педагогічну кваліфікацію в університетах та інших
навчальних закладах Німеччини; викладачі Банківської школи ВВ щороку проходять
стажування за своїм службовим профілем терміном не менше 1 місяця.
Для країн Європи характерним є те, що сьогодні відбувається пошук новітніх форм і
методів підготовки фахівців для банківської сфери. Не дивлячись на те, що банківські
установи мають хороші традиції в навчанні службовців на місцях, вони повинні
налагоджувати співпрацю з навчальними закладами.
В Україні підготовку банківських працівників здійснюють багато ВНЗ. У 1993р. було
створено Національний центр підготовки банківських працівників України, засновником та
координатором якого є Національний банк України (НБУ) та Асоціація українських банків.
Згідно законодавства НБУ готує кадри для всієї банківської системи України. Згодом почала
назрівати необхідність створення єдиного навчального закладу в системі НБУ, який би
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займався підготовкою висококласних фахівців міжнародного рівня та міг вивести на новий
якісний рівень банківську освіту. У 2006 р. було створено Університет банківської справи
НБУ, до якого ввійшли Львівський, Харківський і Черкаський інститути банківської справи,
Інститут магістерської та післядипломної освіти.
В Україні, як і за кордоном, цінують людей, які хочуть та вміють навчатися. Стартова
освіта фахівця є дуже важливою, проте в банку він має пройти докваліфікацію. У профільних
ВНЗ НБУ створено програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.
Отже, актуальною проблемою як для вітчизняних, так і зарубіжних навчальних
закладів є вдосконалення технології навчання. З метою швидкої адаптації випускників до
умов професійної діяльності необхідно забезпечувати співпрацю банків та навчальних
закладів, впроваджувати у навчальних процес практичний професійний досвід.
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ АНАЛІЗУ БІЗНЕСУ (БАС)
Сучасний світ розвивається достатньо динамічно завдяки розвитку і поширенню
новітніх технологій. У зв’язку з цим все частіше виникають нові проблеми у житті
суспільства, проте вони (у переважній більшості) вирішуються теж достатньо швидко. Все
більш затребуваними при цьому стають нові підходи в управлінні, які дозволяють
розглядати те чи інше явище в динаміці із врахуванням взаємозв’язку впливу різних
чинників. Поступово відбувається відхід від однобоких підходів, коли завдання
вирішуються, виходячи з інтересів тієї чи іншої сторони. Пріоритети зміщуються в сторону
комплексних всебічних рішень, які у сучасних умовах неможливо приймати без урахування
великих масивів даних, їх системного оброблення, що передбачає застосування передових
ІТ-технологій.
Дуже важливою проблемою у сфері управління є вибір правильної стратегії розвитку.
Як стверджує В.Москаленко при виборі методів управління важливо вірно обрати
траєкторію розвитку. Ідеологією пошуку оптимальних шляхів розвитку складних систем є
динамічне програмування. Програма стратегічного розвитку підприємства розглядається як
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множина проектів, які повинні відповідати поставленим цілям. Швидкі зміни бізнессередовища, посилення конкуренції та постійні зміни вимог покупців щодо товарів та послуг
стимулюють підприємства постійно переглядати підходи щодо стратегічного управління та
скорочувати терміни стратегічного планування. До сучасних підходів до управління
підприємством відносять: управління за цілями; управління результативністю та
ефективністю організації з використанням показників ефективності/діяльності КPI;
процесне управління; управління на принципах системи менеджменту якості [1, c.175-178].
Дані підходи потребують коригування або зміни методологій розробки стратегічних планів
підприємства, проведення реінжинірингу інформаційних систем (ІС) стратегічного рівня,
таких як ERP і EPM, здійснення їх інтеграції з ІС тактичного та оперативного рівня
управління.
Головною метою розробки моделі обліково-аналітичного забезпечення стратегічного
розвитку підприємства є спрощення інформаційних потоків всередині системи, її
полегшення, усунення малоефективних її елементів, використання всіх можливостей як
всередині, так і ззовні підприємства. Розробка ефективної моделі обліково-аналітичного
забезпечення стратегічного розвитку підприємства дозволяє користувачам та керівникам
отримати інформаційну підтримку у прийнятті управлінських рішень, здійснювати
моделювання та прогнозування ефективності рішень щодо стратегічного розвитку
підприємства. Дана модель передбачає використання сучасних ІС та різних прикладних
програм [2]. Кожна із підсистем обліку, аналізу та контролю має стратегічний фінансовий та
оперативний рівні використання, на кожному з яких важливо забезпечити об’єктивність
даних та їх захист від зовнішнього втручання.
Впровадження ІС на вітчизняних підприємствах дозволяє забезпечити своєчасність
надання інформації, якість і повноту інформації, безпеку інформації завдяки захисту від
несанкціонованого доступу, можливість використання на різних програмно-апаратних
платформах, насамкінець, підвищити ефективність процесів планування, обліку та контролю
з одночасним зниженням втрат на 10-30%.
На вітчизняному ринку інформаційних технологій представлена велика кількість
програмних продуктів з автоматизації бухгалтерського обліку, які можуть вирішувати як
окремі бухгалтерські завдання, так і повністю вести фінансовий, податковий та
управлінський облік в організації. Бухгалтерські ІС дозволяють прискорити обробку
первинних документів; автоматизувати розрахунки заробітної плати, податків, страхових
внесків, амортизаційних відрахувань, сформувати Головну книгу, баланс та інші форми
звітності. Такі системи дозволяють одночасно вести бухгалтерський та податковий облік,
автоматизувати різні види діяльності.
Проте у світі сучасних реалій на ринку відбуваються швидкі зміни. Різні країни за
умов жорсткої конкуренції намагаються вибороти своє місце «під сонцем». Так, хоча
вітчизняний ІТ-ринок і розвивається достатньо швидко, проте різні чинники (зокрема,
повільні темпи економічного розвитку, надмірна зарегульованість ринку) негативно
впливають його стан. А.Кардаков стверджує, що ІТ-ринок Польщі розвивається набагато
більш швидкими темпами, так як оцінка ринку інформаційних технологій Польщі майже
втричі перевищує ринок України (близько 19 млрд. доларів порівняно з нашими скромними
7 млрд. доларів). В Польщі дохід на ІТ-спеціаліста практично втричі перевищує аналогічний
показник в Україні. Все через те, що там продаються готові продукти та послуги [3].
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На українському ринку комп’ютерних бухгалтерських програм представлено
розробки таких системних комплексів: 1) 1С: Бухгалтерія (на думку експертів є найбільш
вдалою повнофункціональною програмною системою серед інформаційних технологій на
ринку комп’ютеризації облікового процесу); 2) Парус (комплексний модуль для
автоматизації обліку на малих, середніх та великих підприємствах); 3) БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС
(автоматизація облікової роботи
з бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка; 4) X-DOOR
(автоматизація процесів роботи підприємства: бухгалтерський, складський облік і торгівля);
5) GrossBee XXI (призначена для комплексної автоматизації торгових і виробничих
підприємств; 6) M.E.Doc IS (програмний продукт, який допомагає в роботі з документами
різних форм, типів та призначення); 7) АБ-Система (Офіс-2000); 8) Баланс-Клуб (SoNet); 9)
GMS (Office Tools) та інші [4, с.3005].
На нинішньому етапі замість широко відомої абревіатури 1С все частіше
застосовують словосполучення Business Analytics Systems (BAS), проте дані системи
базуються на вже адаптованих до реалій вітчизняного бізнесу підходах, які, щоправда,
постійно вдосконалюються. Подібні системи застосовують при автоматизації діяльності
підприємств, бюджетних і фінансових організацій; у процесі оперативного управління
підприємством; веденні бухгалтерського та управлінського обліку, побудові аналітичної
звітності; плануванні, бюджетуванні та фінансовому аналізі; управлінні персоналом та
інших сферах діяльності. Вони дозволяють організувати єдину інформаційну систему для
управління різними аспектами діяльності підприємства (управління виробництвом,
основними засобами і планування ремонтів, управління фінансами, взаєморозрахунками,
бухгалтерський і податковий облік і т. п.). До їхніх переваг відносять:
- можливість створювати або допрацьовувати індивідуальні проекти, які враховують
бізнес- процеси кожної організації;
- вбудовувати об’єктно-орієнтовані мови;
- єдину технологічну платформу, яка є фундаментом для побудови прикладних
рішень.
Розробка і поширенням нових технологій відкриває нові перспективи розвитку
бухгалтерського обліку, які передбачають використання систем штучного інтелекту. Це
дозволяє побудувати комплексну інформаційну систему для управління діяльністю будьякого підприємства на основі інноваційних рішень, які використовують комплексний підхід
до управління бізнесом, кращі міжнародні методики та багаторічну вітчизняну практику, що
гарантує гнучкість налаштувань, зручність використання і істотний економічний ефект.
Лінійка рішень даних автоматизованих систем охоплює всі основні галузі, має великий набір
функцій і програмних інструментів, підходить для використання на підприємствах будь-якої
чисельності.
Ряд фахівців стверджують, що майбутнє обліку має передбачати необхідність
впровадження блокчейну (бази даних, яка для збереження інформації, яка одночасно
використовує велику кількість різних серверів) в бухгалтерську практику. Особливістю
системи є постійна перевірка даних у блоках, сповіщення за умови їхньої зміни та водночас
записування нової інформації у новий блок. Блокчейн – ідеальний бухгалтерський облік,
адже не допускає помилок або умисних маніпуляцій з цифрами [5, 135].
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Ключовою особливістю технологій штучного інтелекту є здатність обробляти
величезні пласти інформації за короткий час. Системи штучного інтелекту вже
використовують найбільші аудиторські та фінансові компанії шляхом програм і мобільних
додатків для певних розрахунків та аналізу даних. Ще однією тенденцією бухгалтерського
обліку є використання хмарних технологій, зокрема: інформаційні технології IT as а service,
ITaaS) та програмне забезпечення як послуга (Software as а Service, SааS). В автоматизованих
аналітичних системах управління підприємством розроблено нові можливості формувати і
надавати електронну звітність засобами мережі Інтернет, зокрема, системи віддаленого
підключення через веб-інтерфейси відокремлених підрозділів до роботи загальної системи
[5, 136-137].
За даними сайту https://edi-n.com/shtuchnij-intelekt-v-biznesi-vid-kiberbezpeki-domcdrive/ дослідний Інститут Великобританії Capgemini влітку 2019 р. провів опитування
серед 850 ІТ-фахівців у галузі кібербезпеки. 60% респондентів підтвердили, що рішення на
базі штучного інтелекту є виправданими та функціональними, які повністю задовольняють
потреби компаній.
Отже у перспективі важливо приділити більшу увагу питанням розробки та
поширення нових технологій у сфері ІТ та сприяти їх впровадженню підприємствами. Для
цього необхідно налагодити співпрацю наукових, дослідницьких і начальних закладів з
бізнесом. Важливими кроками на даному шляху є проведення спільних науково-практичних
семінарів, конференцій, також спеціалізованих виставок та ярмарок, як з метою
популяризації нових інноваційних технологічних рішень, так і налагодження взаємовигідних
господарських зв’язків між партнерами з метою забезпечення прийняття обґрунтованих
господарських рішень.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Закордонний досвід свідчить про високий попит на ринку мобільних додатків,
оскільки 48% користувачів починають пошук необхідної інформації з мобільного пристрою.
Доступ до потрібної інформації в будь-якій точці світу докорінно впливає на швидкість
прийняття рішення. За даними Google Ukraine, майже 40% трафіку в нашій країні сьогодні
надходить з мобільних пристроїв.
Аграрний бізнес містить високі ризики, більшість робіт сезонні, тому швидке
реагування на виклики — необхідна умова для підвищення врожайності. Аналіз даних
опитування проведеного в США констатує – приблизно кожен четвертий фермер
користується однією або декількома мобільними додатками. Згідно опитування, що
проводилось в 2018 році, 63% фермерів Франції вважають за необхідне мати швидкісний
Інтернет на полі або в робочих приміщеннях і сільськогосподарській техніці [1].
З року в рік все більшої популярності набуває завантаження визначених мобільних
програм українськими агровиробниками. Доступними для скачування в Play Market є :
1.
«Агробаза» – популярний додаток для фермерів і агрономів (50000-100000
завантажень) [2]. Містить базу даних шкідників, хвороб, комах і бур’янів (запропонована
найбільш проста ідентифікація); каталог зареєстрованих пестицидів в країні.
2.
«AgroUA» – мобільна платформа для всіх учасників аграрного ринку України:
сільгоспвиробників, виробників товарів і послуг, постачальників, дилерів, агентів,
некомерційних організацій, що обслуговують компаній [3].
3.
Soft.Farm Eye - Агроном – мобільний додаток дозволяє створити планові
польові роботи і відслідковувати фактичне їх виконання на планшеті [4]. Керівник має
можливість спостерігати за виконанням робіт зі свого робочого місця в режимі on-line і
приймати обґрунтовані управлінські рішення.
4.
GPS Вимірювання площі полів – додаток для вимірювання площі, відстані і
периметра поля використовуючи GPS або ручний режим [5].
5.
iCropTrak – мобільне програмне забезпечення для iPad, що реалізує відразу
масив функцій навіть без підключення до Інтернету [6]. Дає можливість використовувати і
синхронізувати інформацію GPS-пристроїв, координувати роботи з оприскування, складати
розклад працівників,
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До професійних програм прогнозування врожайності сільськогосподарських культур
та оцінки прибутковості підприємства в цілому, розрахунку норм внесення добрив також
доцільно віднести:
1.
Щоденник Агронома – проста і зручна програма для ведення електронної
книги історії полів сівозмін.
2.
Агро-Калькулятор – найпопулярніший калькулятор серед фермерів, агрономів,
підрядників, завдяки простоті використання і швидкої точності відповідей.
3.
Optimizer 2.0. – додаток від Advanced Ag Solutions для прогнозування
врожайності кукурудзи на платформах іOS та Android. Функціонал забезпечує надходження
агроному щоденні смс-повідомлення і збір даних в особистому кабінеті користувача на сайті.
4.
Precision Planting – програмне забезпечення для роботи з платформою iOS
компанії YieldCheck з метою оцінки прибутковості врожаю кукурудзи на основі введених
даних про господарство, стан культури і поле.
5.
Farm Manager – мобільний додаток для платформи iOS, який забезпечує запис
інформації про стан культур, худоби та сільськогосподарської техніки, надає одночасний
доступ до всіх даних відразу.
6.
Nutrient Removal – додаток для роботи з платформою iOS і Android компанії
The Mosaic Co з метою оцінки потенціалу врожайності. Головною перевагою програми є
врахування не лише особливостей культури, але й даних про регіон вирощування.
7.
Corn Planning Calculator – додаток-калькулятор для пристроїв на платформі
iOS, який дозволяє обчислити оптимальну відстань між посадженими культурами
безпосередньо в момент їх висіву. Враховуються дані про бажану врожайність, вартість
культури, кількість насіння і розраховує відстань в дюймах або сантиметрах..
8.
CLAAS Tractor Interactive Guide – додаток для сільськогосподарської техніки,
що враховує особливості віртуальної реальності та пояснює різні функції кабіни,
візуалізацію елементів управління тракторів CLAAS із смартфону та планшету.
Нами було проаналізовано лідери ринку ІТ-продукції для аграрних підприємств.
Базовими факторами було визначено клас реалізації програмного забезпечення, переваги над
іншими системами, цінова політика та простота інтерфейсу, а також наявні в них мобільні
додатки.
Отже, узагальнивши результати дослідження можливо стверджувати, що мобільні
додатки достатньо актуальні та активно використовуються аграріями, для виконання
професійних завдань.
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РОЗРОБКА БРЕНДА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
В освітніх установах нейминг, а тим більше брендинг поки ще не стали інструментами
маркетингової політики по просуванню своєї організації і її продуктів на ринок. В умовах
командно-адміністративної системи такої необхідності не було в чинність відсутності
ринкових відносин, конкуренції й самостійності самих організацій [1].
На сьогоднішній день можна виявити наступні підходи до назви (торговельній марці)
освітніх установ вищого рівня. Звичайно ця складна назва, що включає кілька варіантів
нейминга: географічна частина; організаційно-правова форма установи; галузевий підхід;
рівень закладу; тип освітньої установи [2];
Більш активне використання торговельної марки є розширення застосування відносин
в освітній сфері, тому що оптимальною й ефективною організаційною ринковою структурою
сьогодні є мережний бізнес, що дозволяє використовувати позитивний ефект проведення
продуктів з обліком значних первісних витрат. Розкручена й шановна торговельна марка
освітньої організації буде сприяти її поширенню в регіонах для студентів, викладачів та інш.,
що, в остаточному підсумку, допоможе створенню бренда ВНЗ [3,4].
Розробка торговельної марки (бренда) освітньої організації включає наступні етапи:
1. Розробка (уточнення) стратегії розвитку освітньої організації й плану маркетингу.
На даному етапі вибирається стратегічна мета розвитку (з погляду маркетингового плану –
стратегія розвитку продуктового й марочного портфелів, їх рівень і диференціація, цінність
і ступінь новизни, на який цільову аудиторію, яку частку ринку послуг претендує організація
та ін.).
2. Проведення аналізу конкурентного середовища, що дозволяє визначити сильні й
слабкі сторони організації й можливі шляхи її розвитку. Це допоможе виявити ринкові
тенденції й можливості для просування розроблювальної торговельної марки, її
відбудування від імовірних конкурентів, визначити запити потенційної цільової аудиторії й
підходи до розробки торговельної марки.
3. Визначення потенційної цільової аудиторії, для якої призначені освітні послуги, з
обліком демографічних, соціальних, особистих і психологічних параметрів. Це допоможе
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точніше визначити емоційні й раціональні очікування споживачів від цінностей освітніх
продуктів.
4. Розробка концепції й варіантів торговельної марки освітньої установи. На цьому
етапі доцільно використовувати логічні й інтуїтивні методи розробки назви.
До логічних методів ставляться морфологічний і проблемний аналіз, які краще
використовувати на початковому етапі розробки, тому що тут формується концепція нової
торговельної марки, описується цільова аудиторія виявляються її проблеми й очікування.
5. Після узгодження придуманої торговельної марки необхідно одержати схвалення
топ-менеджменту або засновників освітньої організації, у яких свої вистави про концепцію
й візуалізації торговельної марки організації й для яких необхідна чітка аргументація й
обґрунтування обраного варіанта.
6. Вербалізація й візуалізація торговельної марки з метою її подальшого просування
на цільовий ринок. У результаті створюються: захищене ім'я, слоган, дескриптори й правила
створення текстових (вербальних) матеріалів.
Для візуалізації торговельної марки необхідна розробка системи візуальних
ідентифікаторів: охороноспроможність знаку, логотипа, фірмового шрифту, композиційних
приймань оформлення, ілюстративних матеріалів. Кращим способом розробки є залучення
дизайнерів – це найефективніший метод вираження переваг продукту. Коли повністю
використовуються можливості обсягу, кольору й форми, освітній продукт сприймається з
професійної точки зору.
7. Тестування розробленої торговельної марки з метою виявлення привабливості для
потенційної цільової аудиторії, інтересу, розуміння, дізнавання, запам'ятовування, вимови,
відбудування від конкурентів, а також визначення, зрозумілі чи з назви вигоди й цінності
послуг організації. Після проведення відповідного дослідження вносяться корективи або в
назву, або найчастіше в елементи логотипа (малюнок, колір, звук).
8. Реєстрація торговельної марки в Укрпатенті. Після завершення цього етапу
розробки є можливість оформляти документи на реєстрацію товарного знаку й
використовувати його як нематеріальний актив організації.
9. Розробка програми просування торговельної марки й брендинга за допомогою
різних маркетингових технологій, її реалізація. Таким чином, підсумком виходу марки на
ринок повинна стати її успішність: наступне перетворення марки в бренд.
10. Оцінка ефективності виходу марки на ринок. Оцінка ефективності є завершальним
етапом робіт з неймингу. Вона дозволить визначити, наскільки досягнуті мети, що стояли на
початку реалізації проекту, оцінити результати виходу марки на ринок і її успішність на
ринку.
Це допоможе менеджменту освітніх організацій виробити стратегію й інструменти в
області позиціонування організації і її послуг на регіональному конкурентному ринку.
Висновок. Використання принципів нейминга й брендинга в діяльності освітніх
організацій – необхідний крок у нових ринкових і правових умовах. Активне й професійне
використання цих принципів приватними освітніми організаціями свідчить про актуальність
використання нейминга й торговельної марки як ефективного інструмента просування
організації і її продуктів, важливості емоційної прив'язки аудиторії до діяльності організації
за допомогою цього елемента комплексу маркетингу.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИКЛАДНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
В сучасній економіці підприємств, які застосовують цифрові технології з кожним
роком збільшуються інформаційні комунікації, це забезпечує економіку цифровим
ресурсом. Якщо на початку XX ст. основними рушійними силами світової економіки були
великі нафтові, металургійні, машинобудівні і гірничодобувні підприємства, то в даний час
найбільшими підприємствами є представники сектора цифрової економіки. Згідно з даними
дослідження аналітиків International Data Corporation, світові витрати на цифрові технології
щорічно зростають на 16,8% і сягають 2,1 трлн дол. США. Якщо розглядати рейтинг
найбільших компаній світу 2017-2018 рр ринкова капіталізація в млрд дол. США: 1) 618 Apple - виробництво електроніки та інформаційних технологій; 2) 532 - Alphabet (Google) інтернет-сервіси, додатки, відеохостинг; 3) 483 - Microsoft Розробка програмного
забезпечення; 4) 402 - Berkshire Hathaway - Страхування, фінанси, залізничний транспорт,
комунальні послуги, виробництво продовольчих і непродовольчих товарів; 5)347 - Amazon
Рітейл - компанія: продаж і постачання різних товарів через Інтернет; 6) 356 - Exxon Mobil Видобуток і переробка нафти, 7) 332 - Facebook – Інтернет; 8) 313 - Johnson & Johnson Фармацевтична промисловість; 9) 309 - JPMorgan Chase - Банківська справа; 10) 280 - General
Electric - Виробництво електротехнічного, енергетичного, медичного обладнання, побутової
техніки, транспортне машинобудування [1,2].
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Отже, підприємства, що виробляють засоби інформаційного забезпечення безперечно
лідери по капіталізації, однак акцент хотілося зробити на системах прикладних
інформаційних, в міжнародній практиці вони мають абревіатуру по вертикалі управління
підприємствами: автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП),
системи управління виробничими процесами (МЕS-системи), системи управління ресурсами
(ERP-системи), системи прийняття рішень (OLAP-системи).

Рис.1 Перелік економічних інформаційних прикладних рішень (систем) BAS
На рисунку 1 зображено типові прикладні рішення інформаційні системи Business
Automation Software (BAS) - програмні рішення для створення комплексних систем
автоматизації бізнесу. Типові прикладні рішення призначені для автоматизації типових
завдань контролю та управління діяльністю підприємств. При розробці типових прикладних
рішень враховувалися такі сучасні міжнародні методики управління: MRP, CRM, SCM, ERP,
МЕS, OLAP та ін., так і реальні потреби підприємств, що не входить в стандартний набір
функціональності цих методик, а також досвід успішної автоматизації. Склад
функціональності, що включається в типові рішення, як правило, ретельно опрацьований. У
типових рішеннях реалізуються функції, що відповідають масовим потребам підприємств,
це дозволяє забезпечити відповідність специфіці як за методикою, так і в частині управління
діяльністю підприємства. Будь-яке типове прикладне рішення інформаційної системи можна
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представити у вигляді підсистем, які забезпечують реалізацію тієї чи іншої функціональності

(рис.2).
Рис.2. Приклад підсистем економічних інформаційних систем.
Сучасні тенденції розвитку економічних систем і світовий досвід показують, що
універсального рецепту для вирішення проблем підприємств не існує, використання
відокремлених рішень простіше і ефективніше, якщо окремі завдання автоматизації на
підприємстві мало перетинаються. Комплексні рішення ефективніше при сильній ув'язці
різних завдань автоматизації та готовності підприємства до формування єдиного
інформаційного простору.
До основних методичних і методологічних принципів автоматизації управлінських
процесів на базі сучасного економічного інформаційного забезпечення необхідно віднести:
використання функціонального змісту автоматизованих форм обліку, контролю та аналізу,
тобто швидке формування звітів, відомостей, аналітичних даних; автоматизація складання
документів первинного обліку на паперових і переносних носіях, принцип одноразове
введення – багаторазове використання; експлуатація засобів автоматизації обробки;
використання організаційної структури комп’ютерного інформаційного фонду, адекватної
структурі зовнішнього документального забезпечення даних, що відображають набори
комп’ютерних документів та регістрів відповідно до інформаційних потоків.
Перелік використаної літератури:
1. Всемирный банк. 2016 год. Доклад о мировом развитии 2016 «Цифровые дивиденды»
[Vsemirnyy bank. 2016 god. Doklad o mirovom razvitii 2016 «Tsifrovyye dividendy»]. The
World Bank. 2016 year. World Development Report 2016 Digital dividends. URL:
https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/23347/210
(accessed
08.01.2018).
2. Топ 10 самых дорогих компаний мира в 2017 году. Top 10 most expensive companies in the
world in 2017. URL: http://moneymakerfactory.ru /spravochnik/ samyie dorogie-kompaniimira (accessed 08.01.2018).

74

О.І. Жорнова
д.пед.наук, проф.
О.І. Жорнова
д.пед. наук, доцент
Київська муніципальна академія
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ РІВНЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОТРЕБАМ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Нині потребою українського суспільства є інтеграція вітчизняного цифрового ринку
в єдиний європейський простір. Проте її реалізація зазнає перешкод, подолання яких
обумовило значну кількість ініціатив та затребувало великих ресурсів.
Один із напрямів приєднування української цифрової галузі до стандартів і вимог
європейського ринку – це підготовка фахівців із належними кваліфікацією й
компетентностями. До його реалізації й залучені заклади вищої освіти (далі – ЗВО). Тому
впродовж кількох останніх років актуальність цього питання є вельми відчутною й
залишиться ще чималий час.
У контексті сьогоденної ситуації довгоочікуваними є заходи для вирішення проблем
інструментами державної політики.. Це стосується стимулювання підвищування рівня
цифрових компетентностей, бо нині воно ставить під сумнів пріоритетність цифрового
розвитку в суспільстві.
Саме тому на кафедрі зародилася ініціатива методологічних семінарів, майстер-класів
та консультування, спрямованих на високий рівень цифрових компетентностей.
Методологічні семінари стають платформою для обговорення політики України в цифровій
галузі: через вивчення Концепції розвитку цифрової економіки й суспільства України в 20182020 роках, обговорення основних цілей і принципів цифрового розвитку країни,
запропонованого плану їхньої реалізації, завдань вищої школи. Також вивчаємо різні
аспекти міжнародної співпраці в даному контексті, знайомимось із проєктом міжнародної
програми Еразмус+ "Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens",
ін. Обов’язковою є участь у заходах, які висвітлюють проблеми діджиталізації. Такими
стали: круглий стіл "Розвиток цифрових навичок та компетентностей в Україні: передумови
та практичні кроки" (грудень, 2019, м. Київ), проєкт «Посилення участі громадськості в
створенні й імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових
ринків з ЄС і країнами Східного партнерства при підтримці проекту «Громадська синергія»;
ін.
За результатами роботи став відчутний брак єдиного підходу в межах країни.
Самостійне оволодіння цифровими навичками, якщо мова йде про їхнє застосування в
професійній діяльності на високому рівні – це лише додатковий ресурс. Для посиленого
ефекту від синергії зусиль важливо синхронізувати їхній розвиток у всіх викладачів. Самі ж
викладачі є амбасадорами переходу до електронного документообігу й відходу від
«паперової творчості». Цей мотив – вагомий чинник цифрових компетентностей навіть у
стійких прихильників традиційної школи викладання.
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І хоча мова про перелік цифрових компетентностей для різних цільових аудиторій
окремих галузей на ґрунті фреймворка Digital Competence 2.0 порушується вже якийсь час,
нині він відсутній. Беручи до уваги практику впровадження й використання цифрової
сервісної інфраструктури eHealth, її успіхи й прогалини, настав час порушити питання про
механізми обміну інформацією між освітніми інформаційними системами. Так, досвід ВПО
показує, що передача інформації всередині інформаційних систем – це вимога часу.
Розуміючи важливість інтеграції вітчизняного цифрового ринку в єдиний
європейський простір і роль ЗВО у цьому процесі викладачі ініціювали дослідження стану
розвитку цифрових компетентностей. Його результатами стали такі висновки:
1. До цього часу при здійсненні наукових досліджень використовують застарілі
програми й технології.
2. Відсутні:
− урегульований підхід щодо використання електронного документообігу на рівні
кафедри;
− задекларований механізм електронного обліку успішності студентів;
− інституціональний механізм для захисту персональних даних і авторського права в
межах інтелектуальної власності.
Також:
− не налагоджено наскрізну дискусію з питань цифрової безграмотності викладачів
ЗВО;
− не сформований офіційний дискурс, який би відповідав реальному стану речей;
− в гуманітарних ЗВО мало цифрових робочих місць;
− відсутні стандарти, інструменти моніторингу й оцінки цифрових навичок
викладачів; ін.
З метою викорінювання недоліків варто ініціювати комплексний експертний аналіз
стану із рівнем цифрових навичок у викладачів ЗВО, а за його результатами реалізувати
низку заходів з розвитку цифрових компетентностей із залученням усіх стейкхолдерів.
Важливо сфокусувати увагу на розробці комплексної методології, яка б містила й новий
дискурс, і новий поняттєвий апарат, і нові дефініції («цифрова неосвіченість», ін.). Можливо,
слід думати про застосування механізму незалежної сертифікації цифрових компетентностей
викладачів відповідно до вимог ЗВО.
Водночас варто формувати довіру й безпеку до цифрових технологій, які стануть
засадами для цифрової культури і викладачів, і студентів. І тільки такий підхід забезпечить
українському суспільству електронне здоров’я.
Отже, в складних обставинах із рівнем підвищення цифрових компетентностей у ЗВО
та переходу к активним діям у цьому напрямі діяльності, за винятком успіхів у
спеціалізованих і ресурсоспроможних ЗВО, кожний структурний підрозділ мусить:
– сприяти вдосконаленню електронних компетентностей викладачів: через розробку
методологічної бази для діяльності національних цифрових коаліцій; через самостійні
«зрізи» знань, умінь, навичок у колег; через розробку й поширення передових кейсів; через
рекомендацій щодо розробки та впровадження рамки цифрових компетентностей для ЗВО;
– обговорити питання перспектив розвитку цифрових навичок та компетентностей в
українських ЗВО;
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– розробити/адаптувати напрями діяльності структурного підрозділу в контексті
підвищення професійної майстерності й рівня цифрових компетентностей співробітників;
– створити умови для підтримування викладання із демонстрацією високого рівня
цифрових навичок, і, передусім, у спосіб оцінки й самооцінки відповідності рівня цифрових
компетентностей викладачів потребам українського суспільства.
Амбітною метою вітчизняних ЗВО зобов'язаний стати їхній набутий статус
електронних лідерів в Україні. І в такому контексті цифрова компетентність викладача ЗВО
– це соціокультурний ресурс в інтеграцію вітчизняного цифрового ринку в єдиний
європейський простір.
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к. е. н., доцент
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Тернопільський національний економічний університет

ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
ХХІ століття вносить свої правила у повсякденне життя, в економіку, в освіту тощо.
Не залишається без прогресивних змін і професія бухгалтера, вимоги до якої діаметрально
протилежні. З одного боку не обійтися без фахівця, який би виконував рутинні дії з
відображення господарських операцій, що мають місце у господарській діяльності
підприємства. З іншого – бухгалтер є активним учасником процесу прийняття рішень щодо
глобальних питань стратегічного розвитку підприємства, тому зобов’язаний додатково
опановувати хитрощі юриспруденції, занурюватися в особливості кадрового діловодства чи
додатково опікуватись архівними питаннями.
Зрозуміло, що виконання лише операцій технічного характеру не вимагає особливих
знань та вмінь, тому здійснювати їх в принципі може особа без вищої освіти. Проте для того,
щоб носити гордий статус «професійного бухгалтера» необхідно щодня працювати над
самовдосконаленням та розвитком. При цьому вважаємо, що сутність поняття «професійний
бухгалтер» включає в себе підтверджену кваліфікаційну придатність на заняття
бухгалтерською діяльністю на території України. Така придатність визначається наявністю
диплома державного зразка або сертифікату міжнародного зразка (за кваліфікаційною
програмою, визнаною в усьому світі). Проте чимало науковців наголошують і на
обов’язковій наявності ще однієї умови до професійного бухгалтера: бути членом
громадської організації, яка відповідає вимогам Міжнародної федерації бухгалтерів.
Виходячи із наведених вище аргументів вважаємо, що комплексний підхід до
навчання у закладах вищої освіти за спеціальністю «облік та оподаткування» дасть змогу
випускникам здобути звання «професійного бухгалтера». При цьому такі випускники
зможуть надавати послуги не лише з бухгалтерського обліку, аудиту оподаткування, а й
консалтингу з менеджменту та фінансового менеджменту, формування економічної,
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фінансової та нефінансової інформації, що використовуватиметься для управління й
адміністрування. Тобто фахівець з обліку та оподаткування без проблем займається
обліковою, аналітичною, експертною діяльністю у сфері податків і зборів, наданням
консалтингових послуг , у т.ч. з оптимізації податкового навантаження підприємств різних
організаційно-правових форм.
Але оскільки світова економіка та фінанси постійно змінюються, то реформи усіх
сфер повинні наближати український бізнес до світових стандартів управління. Не може
залишатися поза увагою бухгалтер, який також повинен рухатися у своїй професії
паралельно із розвитком світової економіки. Тому сучасний бухгалтер повинен достеменно
знатися на інформаційних комп’ютерних системах управління та професійних хмарних
технологіях, орієнтуватися у тонкощах податкового законодавства, вміти здійснювати
операції з іноземною валютами та активно впроваджуваними криптовалютами тощо. І ці
навики є не складними, оскільки значна кількість оточуючого нас обладнання вже
автоматизована та здатна сама виконувати масивну кількість завдань без втручання людини
– збирати дані, аналізувати їх та видавати певні алгоритми, які дозволяють навіть робити
точні прогнози на майбутнє. Тобто здійснюється перехід інформаційного поля на цифрові
технології, тобто переведення певної інформації з аналогового у цифровий формат для
полегшення її подальшого використання на сучасних електронних пристроях. Іншими
словами: бухгалтер повинен володіти інформацією про діяльність підприємства,
систематизувати її, та за необхідності – миттєво використати її для досягнення стратегічних
цілей цієї діяльності.
Отже, для отримання на ринок праці професійного бухгалтера необхідна наявність
таких складових: глибокі теоретичні знання (при чому не лише предметів обліковоаналітичного напрямку); авторитет у поєднанні із підтримкою зі сторони суспільства; етична
поведінка. Беззаперечно, що професіоналізм в галузі бухгалтерського обліку спирається на
знання (комплекс теоретичної бази, яка дозволяє на практиці розвивати професійні навики).
Тобто теорія служить «основою вдосконалення практичних прийомів роботи в конкретній
ситуації». Професійний імідж бухгалтера повинен також підтримуватися вимогами культури
професії. Під цим судженням маємо на увазі здатність бухгалтера функціонувати у
формальних і неформальних групах, дотримуватися принципів конфіденційності інформації,
корпоративної відповідальності для досягнення спільної цілі у діяльності підприємства тощо
[2].
Вважаємо, що розглянуті особливості професії формують основу для створення
відповідного статусу професійного бухгалтера в Україні, який своєю щоденною працею
здатний:
- створити корисну інформацію про стан та результати діяльності підприємства;
- консультувати керівника з приводу розроблення стратегії підприємства;
- відповідно до стратегії формувати облікову та податкову політику підприємства, які
дозволять мінімізувати витрати, сприятимуть збільшенню доходів і прибутків, оптимізації
податкових платежів;
- забезпечуватиме контроль використання наявних ресурсів підприємства;
-здійснити аналітичне обґрунтування економічних рішень;
- виконувати розрахунки фінансових прогнозів інвестиційних проектів підприємства;
- брати участь в укладанні угод та контролювати їх виконання;
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- створювати власний бізнес і самостійно організовувати й вести бухгалтерський облік на
ньому;
- надавати послуги бухгалтера, аудитора, на умовах і принципах аутсорсингу та приймати
«наступ» контролюючих органів;
- а у суб’єктів малого підприємництва одночасно виконувати функції бухгалтера, юриста,
кадровика і просто «правої руки» керівника.
Для полегшення отримання бажаної інформації бухгалтеру необхідно створити
єдиний інформаційний простір, який буде структурно розподілений за ієрархічними рівнями
і сферами роботи (наприклад, продаж, придбання, складський облік, планування, оперативна
діяльність, фінансові потоки тощо). В умовах діджиталізації стає елементарним таке
накопичення інформації та введення її єдину базу, звідки вона може бути легко отримана за
запитом користувача усіх рівнів управління.
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ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ДОМІНАНТНА ОЗНАКА СИСТЕМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Успішність та ефективність розробки ефективної інноваційної системи стратегій
диверсифікації будується, в першу чергу, виключно на сильних сторонах існуючої
гсподарської одиниці. Разом з тим, не варто орієнтуватися на показники успішності
діяльності конкурентів, адже інформація такого роду є неповною та, орієнтуючись на
інформацію про їх ресурсно-компетенційний потенціал, можна прийняти неправильне
рішення стосовно форм та видів стратегії диверсифікації. Важливо проаналізувати саме
внутрішні ресурси і скласти вичерпний перелік сильних сторін підприємства.
Крім того, важливо приділити увагу стабільному положенню підприємства на ринку.
Будь-яка нова ідея, ініціатива, дія вимагає інвестицій і ресурсів, які вже використовуються в
поточній роботі. У зв'язку з цим, перш ніж займатися розвитком нових напрямків, потрібно
переконатися, наскільки дана діяльність, пов’язана з диверсифікацією, стабільна та
прибуткова.
В разі виявлення певних недоліків, дуже важливе значення має максимальне
використання ресурсно-компетенційного потенціалу для усунення даних недоліків, і тільки
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після цього вважається можливим розгляд варіантів груп стратегій диверсифікації.
Важливим моментом при цьому є достатність для диверсифікації ресурсів. Будь-який новий
вид діяльності, будь-які інвестиції вимагають, в першу чергу, людських і фінансових
ресурсів. Потрібно переконатися, що компанія має в наявність достатню кількість ресурсів
для оцінки розглянутих можливостей. В умовах недостатності ресурсів краще відкласти цей
проект, або знайти альтернативні шляхи його реалізації. На етапі з вибору певного сегменту
ринку, який здійснюється, як правило, на основі повної, глибокої галузевого і
макроекономічного аналізу, визначаються напрямки з більш високими темпами зростання і
сприятливим інвестиційним кліматом.
В цілому, для аналізу альтернативних варіантів розробки стратегій диверсифікації
необхідно детально вивчити ринок, визначити головних конкурентів, оцінити переваги
потенційних споживачів, загальні тенденції на ринку і його динаміку.
Невпинний розвиток інформаційних технологій в поєднанні з новими технікотехнологічними, ресурсними, управлінськими, маркетинговими та збутовими
можливостями спонукають до необхідності формування стратегій диверсифікації, як
найефеективнішого засобу стабілізації виробництва та гарантованого отримання прибутку.
Застосування нових технологій – один із ключових факторів, який дозволяє підвищити
ефективність діяльності підприємства в результаті вибору певної групи стратегій
диверсифікації. Разом з тим, ІТ-технології виступають в якості чинника, що дозволяє
підвищити ефективність діяльності підприємства (наприклад, за рахунок зниження
собівартості чи підвищення якості блага, що виробляється), а також передумовою здійснення
диверсифікації (оскільки на основі нових технологій можна розпочати випуск благ, які
раніше підприємство не виробляло).
Стратегічні рішення щодо диверсифікації діяльності підприємства, на жаль, в наш час
приймають спонтанно, з великим запізненням, несучи неймовірні втрати відповідно і
рішення про диверсифікацію теж приймаються спонтанно, нерідко тоді, коли важко
уникнути втрат, а то й неможливо. Враховуючи зростаючий вплив кризових явищ на
функціонування підприємств та збільшення невизначеності зовнішнього середовища, перед
все більшою кількістю підприємств постало питання перегляду стратегії їх функціонування
для того щоб краще адаптуватися до нових економічних реалій та стійких конкурентних
переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Така ситуація змушує певні компанії
приймати рішення щодо припинення діяльності в суміжних галузях і концентраціїї своєї
уваги, зусиль та ресурсно-компетенційного потенціалу на ключовому напрямі діяльності, в
той час як інші учасники ринку - навпаки, шукають шляхи для виходу в нові сфери
діяльності.
Оскільки, в умовах розвитку інформаційного суспільства, з одного боку, збільшується
вартість входження в новий бізнес, а з іншого, зменшується кількість функціонуючих
підприємств, що дозволить зайняти кращу ринкову позицію, використовуючи інноваційні
ІТ-технологіїї. Така ситуація є сприятливою для прийняття рішення щодо формування
системи інноваційних стратегій диверсифікації діяльності на основі розвитку
інформаційного потенціалу, оскільки дозволить підтримати діяльність підприємства в
період економічного спаду та дасть змогу досягти конкурентних переваг у середньо- та
довгостроковому періодах.
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Таким чином, якщо цілі підприємства щодо формування та розвитку системи
інноваційних стратегій диверсифікації ідеально співпадають з можливостями - підприємство
має велику свободу дій по використанню ресурсно-компетенційного потенціалу для
досягнення вищих шляхом розробки та формування інноваційних стратегій диверсифікації.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ
Основою процесів підготовки висококваліфікованих кадрів є розвиток системи вищої
освіти, яка перебуває під впливом процесів глобалізації, інтеграції, інтернаціоналізації.
Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити зростання
потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного
суспільства кардинально змінює положення освіти.
Обліково-аналітична освіта є важливою складовою підготовки сучасних управлінців.
Професійний ринок праці встановлює вимоги до кваліфікації спеціалістів з обліку, які
стосуються теоретичних і практичних знань та їх компетенцій. Сьогодні необхідні фахівці,
які вміють аналізувати ситуацію, чітко формулювати мету, виявляти альтернативи і
забезпечувати ефективне функціонування підприємств як в звичайних умовах
господарювання, так і кризових.
У системі вищої освіти України на даному етапі розвитку спостерігається широке
використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що призводить до
суттєвих змін у методах і організаційних формах навчання. що забезпечує підвищення
самоосвітньої активності фахівців, професійний розвиток та саморозвиток.
Інформатизація освіти є частиною цього глобального процесу. Актуальною
проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати
традиційні форми навчання з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому
навчальному закладі.
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Концепція інформатизації вищої освіти передбачає комплексний підхід до створення
інформаційного середовища навчання, що повинно інтегрувати в традиційні та нові
інформаційні технології, які відповідають сучасним вимогам освіти.
Світова практика розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) в освіті демонструє тенденцію до зміни традиційних форм організації та змісту
освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.
Отже, сучасними світовими тенденціями розвитку інформатизації освіти є:
створення єдиного освітнього простору;
активне запровадження нових засобів та методів навчання, що орієнтовані на
використання інформаційних технологій;
синтез засобів та методів традиційного та комп’ютерного навчання;
створення системи випереджаючої освіти.
виникнення нового напрямку діяльності викладача – розробка інформаційних
технологій навчання та програмно-методичних комплексів; зміна змісту діяльності
викладача: з «репродуктора» знань до розробника нової технології (що з одного боку,
підвищує його творчу активність, а з іншого – потребує високого рівня технологічної та
методичної підготовки).
формування системи безперервного навчання як універсальної форми діяльності, що
спрямована на постійний розвиток особистості протягом всього життя [1].
Діяльність викладача вищої школи зазнає переорієнтації від інформаційного до
організаційного в керівництві самостійною навчально-пізнавальною, науково-дослідною і
професійио-практичною діяльністю студентів із використанням інноваційних технологій.
Тому проблема використання інформаційних технологій у вищій освіті є актуальною
проблемою сьогодення.
Особливістю навчання майбутніх фахівців з обліку є формування в студента уміння
працювати із прикладними та спеціалізованими комп'ютерними програмами
Кафедра бухгалтерського обліку КНТЕУ активно співпрацює у напрямі дослідження
та впровадження інформаційних систем в обліку з провідними розробниками програмного
забезпечення.
На кафедрі в навчальному процесі при підготовці фахівців з обліку достатньо
тривалий час використовується програмний продукт 1С - « 1С: Підприємство» в рамках
вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку».
«1С:Підприємство» є універсальною системою автоматизації діяльності підприємств
та призначена для ведення таких видів обліку: управлінський облік і планування;
регламентований облік; облік по міжнародній системі фінансової звітності (МСФЗ). За
рахунок своєї універсальності система «1С:Підприємство» може бути використана для
автоматизації різних ділянок економічної діяльності: обліку товарних і матеріальних засобів,
взаєморозрахунків з контрагентами, розрахунку заробітної плати, розрахунку амортизації
основних засобів, тощо.
Використання облікових модулів створених фірмою «1С» підвищують ефективність
обробки первинної документації, освіти, активного впровадження сучасних тренінгових
технологій у практичну підготовку фахівців з обліку [2].
Активною складовою навчального процесу мають стати моделювання професійних
умінь майбутнього фахівця впродовж системи бізнес-тренінгів.
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Розробка і впровадження в освіту системи бізнес-тренінгів підготовки фахівців з
обліку є необхідною умовою формування їхніх професійних навичок і забезпечення
конкурентоспроможності на ринку праці.
З використанням інформаційних технологій можливості організації самостійної
роботи студентів розширюються. Самостійна робота з дослідницькою і навчальною
літературою на паперових носіях зберігається як важлива ланка самостійної роботи
студентів загалом, але її основу тепер становить самостійна робота з навчальними
програмами, тестуючими системами, інформаційними базами даних Організація самостійної
роботи з допомогою інформаційних технологій має низку переваг:
- забезпечує оптимальну для кожного конкретного студента послідовність, швидкість
сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації чергування вивчення теорії,
розбору прикладів, методів розв'язання типових задач тощо;
- формує навички аналітичної і дослідницької діяльності;
- забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок;
- заощаджує час студента, необхідний для вивчення курсу [3].
Отже, удосконалення підготовки фахівців з обліку за допомогою використання
інформаційних систем і технологій, розробка і впровадження в освіту системи бізнестренінгів,
організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій значно
підвищить формування їхніх професійних навичок і забезпечення конкурентоспроможності
на ринку праці.
Перелік використаної літератури:
1. Основні засади розвитку вищої освіта України в контексті Болонського процесу.
Документи і матеріали. Травень-грудень 2004 р. - Ч. II / Упорядники: М. Ф. Степко, Я. Я.
Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубіянко, 1.1. Бабин — Тернопіль: Вид-во ім. В.
Гнатюка, 2005. - С. 188.
2. Полсщук І. Ф. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної спрямованості
студентів економічних спеціальностей / І.Ф. Полєщук, І. І. Кислинська // Збірник
доповідей наук.-метод. конф. «Проблеми гуманізму і освіти». 21-22 травня 2012. Вінниця, 2012. - Т. 2. - С. 238 - 240.
3. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів /О. Скнарь // Вища школа:
наук.-практ. видання. -2010. -№ 3. - 129-135 с.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ПІГОТОВЦІ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ
Зусилля з вдосконалення національної вищої освіти, рух до європейського освітнього
простору знайшли своє втілення у відповідних нормативних документах – стандартах вищої
освіти, які для спеціальностей чітко формулюють перелік компетентностей та результатів
навчання майбутнього фахівця. Для спеціальності «121. Інженерія програмного
забезпечення» ця інтегрована сукупність знань, досвіду, цінностей і ставлення орієнтують
здобувача на «здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні
проблеми інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій» [1].
До найактуальніших практичних застосувань інформаційних технологій (ІТ)
відносяться задачі створення інтелектуальних інформаційних систем (ІС). Для їх вирішення
майбутні ІТ-спеціалісти повинні досконало володіти, багатьма фаховими компентностями,
що забезпечується навчальними планами підготовки, робочими програмами з дисциплін
спеціальності «121. Інженерія програмного забезпечення», які передбачають не тільки
ґрунтовне володіння відповідним інструментарієм - сучасними середовищами розробки ІС,
але й знайомство з предметними областями, вирішенням реальних прикладних задач та
технологіями, що застосовуються [1, 2].
До важливих переваг застосування платформи «1С:Підприємство» у навчальному
процесі, порівнюючи з іншими сучасними й потужними інструментами розробки ІС, можна
віднести [2]:
 предметну-орієнтованість середовища розробки, з глибинною підтримкою підходів
об`єктно-орієнтованого проектування, що дозволяє наочно, з потрібним рівнем
деталізації, заощаджуючи час, демонструвати сучасні технології вирішення складних
обліково-аналітичних й управлінських задач, з розвиненими можливостями для
колективної розробки, супроводження й адміністрування ІС;
 існування якісної інформаційно-методичної підтримки, не тільки самого інструментарію
й відповідних технологій, а також різноманітних прикладних рішень, орієнтованих на
національні обліково-аналітичні реалії, побудованих з дотриманням принципу
відкритості, що надає додаткові можливості для самостійної роботи студентів;
 доступність й постійний розвиток не тільки платформи, її можливостей, а також багатьох
якісних прикладних рішень, з підтримкою всіх сучасних тенденцій та технологій
збереження, обробки й доступу до даних.
В той же час визначальні принципи, закладені в освітні стандарти та навчальні плани,
надають значні можливості для суттєвого врахування й реалізації вільного вибору студента,
а наявні реалії не орієнтують студента на опанування платформою «1С:Підприємство»,
реалізованими технологіями розв’язання складних обліково-аналітичних прикладних задач,
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незважаючи на існуючий значний попит українських роботодавців на відповідних фахівців
[3]. Пропонуючи гідні умови працевлаштування, роботодавці висувають досить високі
вимоги до рівня професійної підготовки фахівця, серед яких не тільки досконале володіння
самою платформою, відповідними технологіями, основними типовими конфігураціями,
можливостями адміністрування, розробки, впровадження, супроводження прикладних
рішень, працюючи в команді, але й досвід інтеграції з іншими програмними середовищами,
оптимізації ІС. Тому професійна підготовка студента за вказаною спеціальністю повинна
обов’язково гнучко поєднувати опанування різними потужними середовищами розробки ІС
із залученням величезного досвіду й відповідних технологій, накопичених при створенні
лінійки прикладних рішень «1С:Підприємство», BAS, орієнтованих на сучасні українські
реалії. Для забезпечення ефективності цього процесу доцільно залучати різні форми,
передбачені навчальними планами – курси обов’язкові та за вибором студента, виробничі
практики, курсові та дипломні роботи, можливості самостійної роботи. Навіть у
навчальному курсі з іншим «основним» інструментарієм розробки ІС, система
«1С:Підприємство» здатна виступати в ролі потужної й наочної «енциклопедії» накопичених
сучасних технологій вирішення складних обліково-аналітичних та управлінських задач.
Майбутньому ІТ-спеціалісту, вихованому на об’єктно-орієнтованому підході,
знайомому з різними потужними середовищами розробки ІС, набагато простіше пояснювати
дійсно складні сучасні технології для реальних прикладних обліково-аналітичних й
управлінських задач демонструючи відповідні наперед визначені на рівні платформи класи,
властивості й функціональні можливості яких можна доповнювати власноруч,
демонструючи для об’єктів організацію відповідних таблиць реляційної табличної моделі
бази даних й можливості отримання потрібної аналітичної інформації засобами як об’єктної,
так й табличної моделей ІС. Наявне навчально-методичне середовище для цієї платформи, у
вигляді професійних книг, чисельних курсів, різноманітних інтернет-ресурсів для
розробників ІС, пропонує для ознайомлення з накопиченим досвідом та сучасними
технологіями значну кількість різноманітних змістовних й відносно великих «наскрізних
навчальних прикладів» вирішення облікових та управлінських задач. Величезну практично
важливу роль у навчальному процесі цієї наочної й доступної «енциклопедії» накопичених
сучасних технологій важко переоцінити.
Отриманий студентом досвід з використання різних платформ, поєднання
теоретичних знань, практичних навичок, розуміння сучасних технологій представлення,
обробки, надання та захисту внутрішньо складної інформації безумовно здатні забезпечити
позитивний вплив на якість підготовки, конкурентоспроможність майбутніх ІТ-фахівців, які
не тільки володіють загальними і фаховими компетентностями, але й можуть їх реально
втілювати, користуючись сучасними засобами розробки ІС.
Перелік використаної літератури:
1. Освітній стандарт спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за першим
(бакалаврським)
рівнем.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-inauki-ukrayini .
2. Іванов Є.О., Шевченко В.П. Програмні системи підтримки процесів розвитку ІТкомпетенцій студентів /Нові інформаційні технології управління бізнесом. Збірник тез ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції. К.- 2019. – С.95-101.
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙКИ РІШЕНЬ BUSINESS AUTOMATION SOFTWARE
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ-КІБЕРНЕТИКІВ У
ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Сучасні умови ведення бізнесу показують стрімку динаміку диджиталізації, що
вимагає наявність на ринку труда якісних спеціалістів, які мають ґрунтовні знання в бізнесаналітиці, навички вільного використання комп’ютерних технологій, сучасного програмного
забезпечення обліку, прогнозування та управління.
Одним із важливих факторів, що впливають на якість трудових ресурсів в ІТ сфері, є
викладення сучасного науково-методичного матеріалу у вищих навчальних закладах.
Задля цього в Запорізькому національному університеті кафедрою економічної
кібернетики в кооперації з ТОВ «Проком» засновані спеціальні практичні курси, які дають
можливість студентам набути спеціалізовані знання в сфері ІТ [1].
Практичні заняття навчальних курсів «Проектування складних інформаційних систем
в економіці» та «Інтелектуальний аналіз даних» для студентів освітньої програми
«Економічна кібернетика» побудовані на використанні програмних продуктів лінійки
«Business Automation Software». При розробці цих спеціальних курсів враховано
рекомендації та досвід практичної роботи співробітників Центру сертифікованого навчання
та провідних ТОВ «Проком».
Зокрема, у курсі «Проектування складних інформаційних систем в економіці»
студентам пропонується проектування та розробка інформаційної системи складського
обліку за допомогою інструментів платформи «Business Automation Framework». Завданням
лабораторних робіт є створення структуру бази даних прикладного рішення та,
використовуючи вбудовані засоби розробки, наступні об’єкти конфігурації: довідники,
документи, регістри відомостей, регістри накопичень та звіти. Окрім того, студенти
ознайомлюються з реалізацією аналогічних задач у типових програмних продуктах лінійки
«Business Automation Software»: BAS ERP, BAS Управління торгівлею, BAS Бухгалтерія та
інших. Таким чином, студенти опановують дві ключові складові інформаційної системи BAS
– технологічну платформу та найбільш поширені прикладні рішення [2].
У межах навчального курсу «Інтелектуальний аналіз даних» студенти за допомогою
механізмів аналізу даних та прогнозування вирішують задачі пошуку закономірностей,
прогнозування та аналізу виключень й аномалій. Для забезпечення технічної бази курсу
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створено так звані «віртуальні тренажери», тобто інформаційні бази віртуальних
підприємств з обліковими даними за декілька років, що повністю доступні для аналізу й
формування будь-яких звітних форм.
Таким чином, продовжується робота з кооперації зусиль ТОВ «Проком» та кафедри
економічної кібернетики Запорізького національного університету в напрямі удосконалення
вмінь, формування практичних навичок та компетентностей майбутніх фахівців у галузі
розробки та впровадження ІТ-технологій. Засновані курси дають змогу студентам
виконувати реальні практичні завдання із використанням сучасного ПЗ, тестувати свої
розробки та будувати розв’язки задач на інформаційних базах максимально близьких до
реальних баз працюючих підприємств.
Перелік використаної літератури:
1. Бутенко С.М., Максишко Н.К., Столярчук І.А. Розвиток ІТ-технологій управління
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВПРАЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ
БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Беручи до уваги проблеми вищих закладів освіти України та існування великої кількості
критиків щодо навчальних програм ЗВО не може ігноруватись науковцями на всіх рівнях
акредитованих навчальних закладів та всього суспільства. З гострих дискусій вчителів,
абітурієнтів та представників бізнесу можна зробити висновок, що оскільки професійно
підготовлені працівники не можуть задовольнити потреби внутрішнього ринку праці, вони
можуть виконувати свої обов'язки на різних підприємствах без додаткової підготовки, тому
конкурентоспроможність української освіти в європейському просторі дуже низька. Відсутність
сучасних освітніх програм в деяких галузях знань в Україні та виїзд студентів до інших країн ЗВО
в Європі лише посилить проблему пошуку професіоналів для роботодавців. Найбільше
торкаються цього питання представники малих та середніх підприємств, які не мають змоги
самостійно навчати експертів через брак часу та грошей.
Слід зазначити, що питання щодо актуальності освітньої програми та оволодіння
практичними знаннями має істотний розрив між тим, що представники бізнесу вимагають від
спеціаліста та тим, що і в якій формі викладається у закладі вищої освіти. Все це є причинами
низького рівня працевлаштування за спеціальністю: за даними Інтернет порталу «HeadHunter» в
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Україні, тільки 44% українців працюють за спеціальністю, що набагато менше, ніж в більшості
європейських країн [1].
Суттєвою проблемою є те, що керівництво закладів вищої освіти дуже часто під
інновацією в освіті розуміють, здебільшого, технічну інновацію. Зберігання, поширення та
візуалізація інформації за допомогою новітніх технологій, використання інформаційнонавчальних систем - всі ці засоби дійсно ефективні при викладанні матеріалу, але сам освітній
матеріал лише в рідких випадках можна назвати орієнтованим на результат, що задовольнить
середньостатистичного підприємця, тому можемо сказати про кризу «клієнтоорієнтованості»
українського ЗВО.
Під час Національного опитування GfK Ukraine на тему «Україна Z: цінності та орієнтири»
було встановлено, що переважна більшість (43%) молодих українців вважають, що освіта та
підготовка України не можуть задовольнити потреби сучасного ринку праці [2].
Питання, що призвели до невдоволення освітою, включають відсутність належної
практики та освітніх інновацій, крім того надмірну кількість «зайвих» предметів, які не
стосуються основних. Найчастіше основними перешкодами для набуття студентами практичних
навичок є погана якість проведення або повна відсутність виробничої практики. Немає сумнівів,
що інтеграція цих елементів у систему навчання є поступовим рішенням. Однак подібні заходи
навчання перешкоджають самим компаніям - у більшості випадків вони дуже неохоче приймають
студентів і не поспішають домовлятися з ЗВО. Співробітники цих компаній не розуміють, що вони
отримують, коли їм надається можливість робити безкоштовні виробничі практики, хоча
роботодавці є найбільшими критиками закладів освіти та прихильниками ранньої реформи.
Причиною може бути недостатній розвиток комунікації ЗВО та підприємств, а також відсутність
в обох сторін досвіду кооперації при складанні навчальної програми.
Краще не наголошувати на залученні ЗВО до корпоративної діяльності, а навпаки підприємствам брати участь у роботі освітнього закладу через навчальний процес. Систематично
наукові та викладацькі працівники стикаються з ситуацією коли необхідно для наочності або
функціонування діяльнісного підходу в освіті використовувати ділові методи в освіті, а саме
продемонструвати теоретичну основу або знайти приклад для певних навчальних завдань.
Використання реальних або майже реальних даних у навчальних програмах є більш ефективним,
ніж збір необхідної інформації.
Слід зазначити, що головну роль в ефективному проведенні виробничої практики
студентів грає зацікавленість підприємця в стажуванні студентів, спробі інтегрувати їх до своєї
організаційної структури. Доказами ж корисності таких заходів має бути успішний досвід
актуалізації навчальної програми та іншої співпраці із ЗВО, а також чітко прописаний договір про
організацію виробничої практики, укладений за строком мінімум на 1 місяць. Враховуючи все
вищесказане, напрямок роботи ЗВО з провідними фірмами або виробничими організаціями
видається перспективним та зрозумілим. Звичайно, від конкретного ЗВО та підприємства
залежить те, які саме правки будуть зроблені в освітній програмі. Такий індивідуальний підхід
може здатися дещо розрізненим, проте якщо брати підприємства однієї й тієї ж галузі, то
пропозиції по дисциплінам будуть схожими. Саме це і стало поштовхом для підготовки проекту
нової форми здобуття освіти в Україні, а саме концепція підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти.
Перелік використаної літератури:
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ВІДКРИТІ ДАНІ, ЯК СУЧАСНИЙ БАЗОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ІННОВАЦІЙ У
БІЗНЕС
В еру цифрових технологій відкриті данні є природним ресурсом цифрової доби.
Відкриті данні сприяють інноваціям та розвитку економіки, відкриваючи можливості для
бізнесу (великого та малого). Допомагають розвивати економічну цінність та є базовим
матеріалом для інновацій.
Відкриті дані станом на 2017 рік принесли в економіку України понад 700 млн доларів
або 0,67% ВВП – про це свідчать результати дослідження «Економічний потенціал відкритих
даних для України». Якщо Україна продовжуватиме публікацію даних і, зокрема,
оприлюднить набори даних, визначені в Постанові КМУ №835, то економічна вигода від
відкритих даних до 2025 року зросте вдвічі – до понад 1,4 млрд доларів або 0,92% [1].
Відкриті дані можуть змінити шлях взаємодії між владою, бізнесом та окремими
громадянами. Влада, бізнес та громадяни можуть використовувати відкриті дані для
одержання певної соціальної, економічної та екологічної користі.
Україна, являється однією із країн лідерів за темпами розвитку сфери відкритих даних.
Велика кількість закладів вищої освіти відкривають лабораторії по створенню стартапів, що
працюють на основі відкритих даних, співпрацюють з експертами з бізнесу, державними
установами та інвесторами, які готові вкладати кошти у новітні проекти.
Тому, вважаємо за необхідність, в навчальних закладах, а особливо у закладах вищої
освіти, які готують економістів, бухгалтерів, спеціалістів з міжнародних економічних
відносин та інших фахівців, ввести до навчальних планів підготовки фахівців дисципліну,
яка дозволить набути знань, вмінь та навичок у роботі з відкритими даними.
Перелік використаної літератури:
1. Режим доступу:https://tapas.learndata.info/?fbclid=IwAR1g6QFPJWSL198djRLmR0VqPurs
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ
ПРОДУКТІВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Сучасне підприємство в умовах розвитку інформатизації та зміни технологічного
укладу має бути інноваційним та гнучким, використовувати обладнання, яке
забезпечуватиме його безперебійну, високопродуктивну роботу, а також програмні продукти
- для автоматизації операцій. З урахуванням баготочисельності операцій, які виконуються,
починаючи від пошуку вигідних пропозицій щодо їх постачання, закупівель сировини та
матеріалів, безпосередньо виробництва продукції, товарів та в подальшому її реалізації, й,
закінчуючи обліком доходів і витрат виникає нагальна потреба у автоматизації виробничих
та робочих процесів. Тому, практична підготовка фахівців з організації, провадження
підприємницької діяльності, які знатимуться на сучасних програмних продуктах є важливою
для ефективної розбудови підприємництва в нашій країні.
На сьогодні існують системи, які систематизують та полегшують ці процеси, зокрема:

ERP-система, що є інтегрованою системою на базі інформаційних технологій
для планування ресурсів підприємства, управління внутрішніми і зовнішніми ресурсами
підприємства, основною метою якої є формування цілісного та уніфікованого
інформаційного простору як усередині підприємства, так і з підприємствами ззовні;

CRM-система, що є корпоративною інформаційною системою, яка
використовується для збільшення обсягів продажів, для покращення: маркетингу, взаємодії
із клієнтами, обслуговування;
HR-система, що передбачає: підбір персоналу, який виконуватиме покладені
на нього функції; пошук мотивів для оптимального виконання ним завдань та обов’язків[1].
Наразі ефективним інструментом для забезпечення безперебійної роботи й
результативності діяльності підприємства є програма BAS. Зокрема, використання програми
BAS ERP як інструменту дозволяє вирішити завдання щодо:
 відображення господарських операцій в оперативному обліку;

виписки власних і реєстрації отриманих первинних документів;

реєстрація планованих операцій відвантаження та оплати;

виконання регламентних облікових операцій;

контроль та аналіз результатів діяльності компанії [2].
Тобто, продукт дозволяє вітчизняним виробникам спростити облік, автоматизувати
управлінські процеси, вести свою діяльність у відповідності до чинного законодавства.
Підготовка майбутнього підприємця має відбуватися нарівні із розвитком сучасних підходів
щодо провадження підприємницької діяльності, він має опановувати сучасні програми для
ефективної організації та ведення та бізнесу у майбутній діяльності.
Завдяки новим знанням, технологічним рішенням, оснащенню новими інноваційними
технологіями, використанню якісних та новітніх програмних продуктів досягатиметься
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розвиток та конкурентоздатність підприємства, а також зміцнення його позицій на ринку.
Розуміння важливості автоматизації виробничих та робочих процесів, практичне
використання сучасних продуктів впродовж навчання у закладі вищої освіти дозволить
сформуватися висококваліфікованому підприємцю.
Перелік використаної літератури:
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІНЦІВ
ТА БУХГАЛТЕРІВ
Світовою практикою підтверджується актуальність питання впровадження
інформаційних систем та технологій в діяльність підприємств та організацій, оскільки
система обліково-аналітичного забезпечення виступає складовою усієї системи управління
на підприємстві. На нашу думку, для ефективного розвитку підприємництва в Україні
необхідна адекватна ринковим відносинам система подання інформації, що дасть змогу
формувати релевантну інформацію, аналізувати її і приймати раціональні управлінські
рішення. У цьому зв’язку особливо важливим постало питання інформаційного забезпечення
процесу управління, що полягає в отриманні та обробці інформації, необхідної для
прийняття обґрунтованих оптимальних управлінських рішень.
Під системою розуміємо сукупність взаємопов’язаних елементів, що представляють
окрему цілісність. Широкого впровадження в управлінському менеджменті підприємств
відіграють обліково-аналітичні системи. Обліково-аналітична система представляє собою
систему, яка базується на даних управлінського обліку і включає оперативні дані, які в
поєднанні з різноманітними видами інформації на підприємстві використовуються при
економічному аналізі, обліку та аудиті.
Обліково-аналітичні системи підприємств та організацій призначені для
акумулювання, опрацювання та оцінювання різноманітних видів інформації, зберігання та
перетворення її на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію, що
використовується для прийняття управлінських рішень. Специфіка обліково-аналітичних
систем полягає в тому, що дані з метою їх подальшої обробки спочатку вводяться в
інформаційну систему потім проходять етап трансформації у формі маніпулювання даними
для подальшого аналізу на основі класифікації та групування. Роль обліково-аналітичної
системи при цьому зводиться до поєднання облікових та аналітичних операцій в єдиний
економічний процес, який повинен бути безперервним і містити необхідну інформацію для
формування рекомендацій в процесі прийняття управлінських рішень.
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Використовуючи міжнародний досвід, теоретичні засади, стандарти бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи користувачів облікової
інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти оптимальних рішень, які
вони можуть приймати на основі цієї інформації [1].
Погоджуємось з думкою Шапаренка О.В. що «потреби різних організаційних рівнів і
функціональних сфер менеджменту задовольняють п'ять головних типів інформаційних
систем: діло-процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні, системи
підтримки рішення, системи підтримки виконання рішень» [2].
Отже, будь-який з типів інформаційних систем повинен вирішувати завдання
швидкого та якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства,
забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансово-економічної
інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних економічних
ситуаціях. Так само в межах цієї системи повинні використовуватися програмні продукти,
що дають змогу здійснювати планування операційної, податкової, фінансової та
інвестиційної діяльності підприємства, зокрема господарських операцій; їх аналіз і
оптимізацію; облік господарських операцій за цільовими напрямами на основі
бухгалтерського обліку; контроль за використанням ресурсів, а також правильним
відображенням господарських операцій при плануванні і обліку та за достовірністю
аналітичних даних; формування аналітичних бюджетів на основі планової, облікової та
аналітичної інформації.
Найбільш поширеними на вітчизняному ринку програмних продуктів виступають такі
бухгалтерські та аналітичні програми як «1С:Бухгалтерія», «Електронна бухгалтерія» ,
«БЕСТ» , «ИНЗК-АФСП» , «ФинЕксперт» , «Бест-Ф» та інші.
Отже, інформаційні системи на підприємствах повинні сприяти вирішенню таких
задач: створення (введення інформації), підтвердження, розсилання, збереження, здійснення
контролю за змінами, розподіл прав доступу окремих користувачів до конкретної інформації
з метою аналізу поточного і прогнозованого фінансового стану підприємства, вибору
ефективної стратегії його функціонування та розвитку, для розробки інвестиційних програм
та бізнес-планів.
Практика показує, що існує багато програм з бухгалтерського обліку на ринку
інформаційних технологій, які можуть використовуватися за межами не тільки інтранету
конкретного підприємства чи організації, але й мережі на базі комп’ютерних серверів, що
дає змогу багатьом користувачам долучатися до бухгалтерської інформації з різних відділів.
Компанії мають можливість створювати централізований бухгалтерський облік,
використовуючи територіальні, регіональні, або національні офісні настройки.
Централізований бухгалтерський облік забезпечує безпеку та гарантує, що він ведеться
надійними робітниками. Він також зберігає витрати продуктивних сил тим, що дозволяє
бухгалтерам в центральному офісі долучатися напряму до фінансової інформації з відділів
на відстані завдяки використанню інтранету компанії [3].
Підтримуємо думку Г.Абдрахманова [4] стосовно використання інформаційних
систем в діяльності бухгалтерів, що в сучасному комп’ютеризованому та глобалізованому
бізнес середовищі бухгалтер на основі інформаційних систем повинен вирішувати багато
складних питань, наприклад, як захоплювати і записувати нові ділові операції і події,
розвивати процеси з доданою вартістю бізнесу та інформацією, створювати нові можливості
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для ланцюжків доданої вартості і ланцюжків поставок, поширювати корисні знання для
широкого кола споживачів інформації.
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післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЕКТАМИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ХМАРНОМУ СЕРВІСІ «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН»
Групою вчених, педагогів, психологів НАПН України та медиків НАМ України
розроблено та практично апробовано автоматизовану особистісно розвивальну систему
(ОРС) проектного управління освітнім середовищем [1, с.135] для закладів середньої освіти
(ЗСО).
Метою системи є особистісний і соціальний розвиток особистості та збереженням
здоров’я дитини шкільного віку.
Освітню систему автоматизовано в спеціально створеній комп’ютерній програмі –
хмарному сервісі «Універсал-онлайн», що складається з дев’яти технологічних модулів, та
утворює три блоки: цілепокладання, проектування, розвитку [2, с.58-60].
У першому блоці сервісу в технологічних модулях діагностика, аналіз,
конструювання здійснюється цілепокладання освітнього процесу, для цього:
- в технологічному модулі сервісу діагностика проводиться в онлайн-режимі
опитування учасників освітнього середовища (учнів, батьків, класних керівників) та
заносяться дані за медичними показниками.
Орієнтовний час на створення списків та опитування учасників освітнього
середовища (вісім діагностичних методик): 2-3 робочі дні (учні - 6 методик 45 хв., класний
керівник - 1 методика 15 хв., батьки - 1 методика за 15-20 хв, медсестра (занесення даних у
сервіс учнів одного класу) за 9 показниками 20 хв.
Результатом діагностики є таблиці, графіки, діаграми, матриці по класним колективам
за 116 критеріями і показниками та психолого-педагогічні рекомендації та характеристика
на кожного учня (по 8 сторінок тексту);
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- в технологічному модулі сервісу аналіз за результатами комплексної діагностики за
кожним критерієм виявляться проблеми та потенційні можливості особистісного розвитку
учня, групи, класного колективу, ЗСО в цілому створюються автоматично психологопедагогічні рекомендацій на учня, класні учнівські колективи.
Час на створення зведених таблиць, діаграм, рекомендацій тощо 10-15 хв.
Результатом аналізу є зведені таблиці і діаграми по закладу освіти, рекомендації на
учня і класні колективи (по 7-8 сторінок тексту), статистичний аналіз та прогнозування учнів
класного колективу та ЗСО в цілому;
- в технологічному модулі сервісу конструювання на основі виявлених при аналізі
проблем і потенційних можливостей за фізичною, психічною, соціальною і духовною
сферами особистісного розвитку учнів, з врахуванням причинно-наслідкових зв’язків та
факторної ваги за віковими і статевими особливостями розвитку дітей шкільного віку, в
творчому і автоматичному режимі сервісу створюються задачі особистісного розвитку учнів
(індивідуальні, групові, колективні) на навчальний семестр та освітні виховні завдання для
ЗСО на навчальний рік.
Час на конструювання задач особистісного розвитку учня та завдань ЗСО в
автоматичному режимі роботи сервісу 10-15 секунд, в творчому режимі 10 хв.
Результатом є задачі особистісного розвитку учнів на семестр, виховні завдання ЗСО
на навчальний рік, візитні картки на класні колективи та ЗСО.
У другому блоці сервісу в технологічних модулях програмування, моделювання,
планування [3, с.46-47] проектується особистісно-орієнтований освітній зміст, для цього:
- в технологічному модулі сервісу програмування зберігаються освітні програми і
демонстраційні проекти з предметним та предметно-орієнтованим змістом.
Банки освітніх програм і демонстраційних проектів постійно поновлюється і
поповнюються за рахунок збереження освітнього змісту, користувачами сервісу та занесення
їх онлайн-консультантами і методистами.
Час на проведення експертизи освітніх програм, проектів, сценаріїв тощо (10-15 хв.),
розміщення їх в банках сервісу 1-2 хв.
Результатом в технологічному модулі програмування створений банк освітніх
програм, демонстраційних проектів, сценаріїв занять з презентаціями, що постійно
поповнюється новими.
- в технологічному модулі моделювання на основі найбільш ефективних освітніх
програм та демонстраційних проектів, які спроектовані на реалізацію завдань ЗСО та задач
особистісного розвитку учнів конкретних класних колективів створюються освітні проекти
з проблемно-цільовим змістом.
Час створення одного освітнього проекту педагогічним працівником закладу 15-20
хв., освітнього проекту ЗСО в творчій групі 2-3 год.
Результатом даного технологічного модуля є освітні проекти з проблемно-цільовим
змістом для всіх учасників освітнього процесу;
- в технологічному модулі планування на реалізацію освітніх проектів проводиться
поурочне календарно-тематичне планування роботи вчителів-предметників, класних
керівників, працівників психологічної служби, ЗСО.
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Час на створення плану реалізації проектів закладу 2-3 години (при умові одночасної
роботи педагогічних працівників в мобільних творчих групах), вчителя –предметника 15-20
хв., класного керівника 10-15 хв., працівника психологічної служби 20 хв.
Результатом в технології планування на сервісі автоматично створюється сім типів і
сотні видів планів роботи для ЗСО, календарно-тематичні плани вчителів-предметників з
графічним аналізом на тиждень роботи та по три типи планів для практичного психолога,
соціального педагога і класного керівника.
У третьому блоці сервісу в технологічних модулях творення, реалізація, моніторинг
проектується особистісно-розвивальний освітній зміст, визначається його ефективність і
результативність, для цього:
- в технологічному модулі творення за допомогою наявного у сервісі конструктора
сценаріїв на реалізацію задач особистісного розвитку учнів проектується особистіснорозвивальний освітній зміст в сценаріях уроків та системних виховних заходах класного
керівника, практичного психолога та ЗСО.
Час на проектування змісту сценаріїв (міні-модулі) педагогічним працівником 15-20
хв.
Результатом даного технологічного модуля є сценарії уроків для вчителівпредметників, системні виховні заходи з особистісно-розвивальним змістом для класних
керівників, вихователів, працівників психологічної служби.
- в технологічному модулі сервісу реалізація визначається ефективність роботи
педагогічних працівників при проведенні уроків і системних освітніх заходів (міні-модулів).
Орієнтовний час на проведення самоаналізу аналізу уроку вчителем або аналізу
ефективності системного виховного заходу адміністрацією закладу 3 хв.
Результатом є протоколи ефективності уроків і системних виховних заходів з
загальною оцінкою ефективності роботи конкретного педагогічного працівника за
навчальний семестр і навчальний рік.
- в технологічному модулі сервісу моніторинг здійснюється аналіз особистісного і
соціального розвитку кожної дитини шкільного віку, учнівських класних колективів, учнів
закладу в цілому в динаміці (два зрізи протягом навчального року з 1 по 11 класи).
Орієнтовний час на проведення аналізу результатів моніторингу особистісного
розвитку одного учня, учнівського колективу, ЗСО в цілому 15 хв.
Результатом даного технологічного модуля сервісу є порівняльні таблиці, діаграми,
графіки тощо за конкретно визначеними психолого-медико-педагогічними критеріями в
динаміці.
Використання хмарного сервісу «Універсал-онлайн» також дозволяє:
- значно скорочувати час на організацію всього освітнього процесу в ЗСО без
збільшення фінансових ресурсів і кількості педагогічних працівників;
- автоматично створювати статистичні звіти у формі таблиць, графіків, діаграм,
матриць (більше 500 варіантів вибірок), а також списки учнів за медичними діагнозами (420
діагнозів МКХ10) за соціальними станами (більше 100) тощо;
- автоматично формувати списки учнів за визначеними індикаторами скринінгу ознак
булінгу у прихованій та початковій фазах реалізації, проводити прогнозування девіантної
поведінки тощо;
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- проводити аналіз впливу фізичного стану (включаючи медичні аспекти) на
психосоціальний та особистісний розвиток кожного учня, прогнозувати медичні діагнози за
визначеними конкретними психо-соціальними індикаторами;
- здійснювати супровід учасників освітнього середовища дистанційно в онлайнрежимі онлайн-консультантами та методистами.
Результатами аналізу за моніторингом особистісного та соціального розвитку учнів,
що проводиться у більше як триста ЗСО, що знаходяться в чотирнадцяти регіонах України
підтверджує достатньо високу ефективність інноваційної особистісно-розвивальної системи,
що знаходиться в хмарному сервісі «Універсал-онлайн» [4, с.134-136]), а саме:
- в соціальному розвитку учнів підвищується інтеграція класних керівників в
учнівських колективах, в середньому – на 43%, здійснюється стимулювання життєвої
активності вихованців за основними групами видів діяльності особливо: в соціальнокомунікативній – на 74%, в навчально-пізнавальній – на 43%, в громадсько-корисній – на 41
%, в національно-громадянській – на 20%. тощо;
- в особистісному розвитку, значно зменшується кількість учнів в класних колективах:
ізольованих – на 56%., відторгнених на 68%. Підвищується соціальний статус учнів в
класних колективах на 32 %.;
- в психосоціальному розвитку знижується тривожність – на 34%, імпульсивність – на
27%, схильність до не чесної поведінки – на 43%, агресивність – на 27%, невпевненість – на
26%., замкненість на 13%, асоціальність на 23%.;
- в духовному розвитку відмічаються позитивні зміни, особливо з питань формування
ціннісних пріоритетів учнів: «Я і здоров’я» - на 34%., «Я і навчання» - на 29%., «Я і праця»
- на 16%., «Я і громадські доручення» - на 12%., «Я і Україна» - на 14%.,, «Я і моральні
цінності» - на 21%.
Реєстрація ЗСО або конкретного педагогічного працівника на сервісі «Універсалонлайн» здійснюється за заявкою. Користувачам (клієнтам сервісу) надається логін і пароль
на вхід на робочі столи сервісу. Пароль після першого входу на свою сторінку сервісу можна
змінювати.
Робочі столи сервісу: адміністратор сервісу закладу освіти, адміністрація закладу,
психологічна служба, класні керівники, вихователі, вчителі-предметники, медичні
працівники, учні, батьки та особи що їх заміняють.
За закладом освіти закріплюється онлайн-консультант, який здійснює методичний та
технічний супровід користувачів (клієнтів) сервісу.
Висновок.
1.
Інноваційна ОРС, що автоматизована на хмарному сервісі проектного
управління освітнім процесом "Універсал-онлайн»" є дієвим психолого-педагогічним
інструментом для реалізації прийнятого нового Закону України «Про освіту» та досягнення
стратегічних цілей визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
2.
Основною підставою для впровадження ОРС та хмарного сервісу в закладах
освіти України є позитивні рішення Президії НАПН України, успішне проведення двох
всеукраїнських експериментів (2001-2007р.) і (2007-2013р.) згідно наказів МОН України та
аналіз результатів першого етапу вже третього всеукраїнського експерименту (2018-2023р.).
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3.
Використання сервісу робить освітній процес ЗСО ціленаправленим та
системним на вирішення конкретних проблем соціального і особистісного розвитку дітей
шкільного віку, що суттєво підвищує їх ефективність роботи та дозволяє значно економити
робочий час педагогічних працівників, фінансові і людські ресурси.
4.
Впровадження сервісу в практику роботи ЗСО у взаємодії учасників освітнього
середовища ЗСО в онлайн-режимі за рахунок суттєвого підвищення ефективності освітнього
процесу дозволяє вирішувати значну кількість психо-соціальних проблем особистісного
розвитку учнів ЗСО, що підтверджується результатами моніторингу, який проводиться уже
більше двадцяти років у закладах середньої освіти України.
Хмарний сервіс «Універсал-онлайн» сертифікований Українським НМЦ практичної
психології: СЕ №2640170 (протокол №12 від 14.12.2017р.), гриф МОН України (протокол
№3 від 20.12.2017р.) рекомендований листом МОН України (№1/9-690 від 12.11.2018р.) для
використання в закладах середньої освіти України.
Перелік використаної літератури:
1. Киричук В. О. Управління освітнім процесом на засадах психолого-медикопедагогічного проектування особистісним розвитком учня в онлайн режимі
/ В. О. Киричук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Бережани, 20-21 квітня 2017 р.). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017 – 214 с. –
С. 134–142
2. Киричук В. О. Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу
засобами комп‘ютерних технологій / В. О. Киричук // Психолого-педагогічний супровід
фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації
освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня
2017 р.) – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 58–60.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
3. Киричук В. О. Система проектного управління особистісним розвитком учня в онлайнрежимі / В. О. Киричук // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна
діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20
жовтня 2017 р.). – Чернівці-Сєвєродонецьк / Укладачі: М. Ф. Бирка, І. Б. Черкез. –
Чернівці : ІППОЧО, 2017. – 112 с. – С. 46–47.
4. Киричук В.О. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді : матеріали ІX−ї
Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 року, м. Київ. – К. :
Інститут обдарованої дитини, 2017 – 390 с. – С. 46–47.
5. Cайт хмарного сервісу «Універсал-онлайн» [Електронний ресурс]. / ФОП В О. Киричук2019. - Режим доступу: http://www: www.universal-online.org
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ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ У ВРЯДУВАННІ ТА БІЗНЕСІ: ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
Оцінюючи перспективи цифровізації та можливості створення інтерактивних
управлінських платформ в рамках загального концепту платформної економіки, слід
звернутися до європейського досвіду тих країн, де подібні процеси відбуваються дуже
активно. Ґрунтуючись на перших результатах досвіду використання спеціальних цифрових,
насамперед - платформних додатків у сфері врядування та управління бізнесом, Рада
міністрів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своїй доповіді
2018 року [1] виділила чотири сфери, у яких цифрова трансформація здатна суттєво
поліпшити реалізацію державної політики.
Першою сферою є підвищення ефективності реалізації й цільового аналізу існуючої
політики. Зростаючі можливості безпосереднього моніторингу результатів, приміром,
завдяки передовим і взаємозалежним технологіям розпізнавання і доступності даних, які
раніше неможливо було всебічно досліджувати, дозволяє виконувати існуючі правила більш
ефективно, і знижує витрати на цільовий аналіз політики. У фінансовій сфері обіг фінансових
потоків стало можливим відслідковувати з таким ступенем деталізації й періодичністю, які
раніше були недоступні, що дозволяє краще реалізовувати існуюче регулювання на
фінансовому ринку й у цілому поліпшувати керування державними фінансами.
Другою сферою, у якій цифрова трансформація потенційно може сприяти поліпшенню
державної політики, є поліпшення методів вироблення політики та її оцінки. Цифрові
технології розширюють палітру політичних інструментів, доступних публічним структурам
як на рівні урядів, так і місцевих муніципалітетів, і можуть знизити витрати на політичні
експерименти й оцінку їх результатів. Цифрові технології можуть дозволити політикам на
різних рівнях бути більш ініціативними й оперативними при відстеженні й реагуванні на
ризики або можливості. У той же час, аналітика може допомогти передбачати реакцію на ті
або інші політичні або економічні інтервенції більш надійним образом, у порівнянні з тим,
як це було раніше.
Третьою сферою є використання потенціалу цифрової трансформації для зміни
взаємин між громадянином і державою й розширення залучення зацікавлених осіб у
державне управління. Багато держав – члени ОЕСР викладають усе більше інформації у
вільний доступ, з метою зміцнення підзвітності в державному секторі й оцінки ефекту від
проведеної політики. Розкриття інформації різних державних реєстрів у публічному доступі
сприяють проведенню контролю регульованих організацій з боку громадянського
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суспільства, підвищенню прозорості зусиль організацій із здійснення внутрішнього
контролю й більшої відкритості компаній для суспільного контролю. Для держави цифрові
платформи є дешевим способом виявлення існуючих у суспільстві думок і поглядів, а також
залучення зацікавлених осіб у розробку політики, її проведення й моніторинг. Більш широке
впровадження зазначених технологій містить істотний потенціал для поліпшення порядку
взаємодії органів публічної влади з їх громадянами та бізнесом.
Четвертою сферою, що містить істотний потенціал, є використання простих цифрових
заходів для поліпшення способів вироблення політики й забезпечення більшої участі в її
розробці зацікавлених осіб. Такі заходи, як віртуальні наради або цифрові консультації з
бізнес-структурами, наприклад – з інвесторами, а також з населенням можуть сприяти
залученню всіх зацікавлених осіб як усередині, так і поза урядом. Штучний інтелект
використовуватиметься для розробки інтерактивних технологій, які можуть дозволити більш
широкому й представницькому колу зацікавлених осіб відіграти більш істотну роль у
формуванні державної політики на різних рівнях влади з використанням інструментів
публічно-приватного партнерства для вирішення актуальних проблем соціальноекономічного розвитку.
У цілому, можна констатувати факт, що наша країна має широкі можливості для
цифровізації економіки і розвитку платформних форм господарювання за рахунок відносно
високого рівня комп’ютерної грамотності населення й достатнього рівня інформатизації
домогосподарств у більшості регіонів країни. Зважаючи на це, у Навчально-науковому
інституті управління, економіки та природокористування Таврійського національного
університету імені В.І.Вернадського відкрито, в межах підготовки магістрів зі спеціальності
076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», нову освітню програму «Платформна
економіка та бізнес-діяльність», у якій передбачено викладання, серед іншого, таких
основних дисциплін, як «Організація платформної торгівлі та біржової діяльності»,
«Інноваційне підприємництво», «Постіндустріальна економіка», «Організація аукціонної
діяльності», «Комерційна діяльність», «Конкурентоспроможність підприємства»,
«Організація власної справи» тощо, якими передбачається підготовка фахівців, здатних
ефективно вирішувати задачі управління бізнесом за допомогою електронних платформних
рішень в умовах цифровізації та розвитку постіндустріальних та неоіндустріальних форм
організації господарської діяльності. В освітньому процесі особливий наголос зроблено на
ознайомленні студентів із можливостями електронних цифрових платформ, як засобів
організації бізнес-взаємодій та електронного врядування.
Перелік використаної літератури:
1. Going Digital at the Multilateral World (Interim Report) // OECD C/MIN (2018) Meeting of
the Council at the Ministerial Level. 30-31 May 2018. [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C/MIN(2018)6&doc
Language=En
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Вступ. Інформаційні технології є однією з галузей, які найбільш динамічно і успішно
розвиваються в Україні. ІТ є ключове джерело конкурентної переваги для компаній в епоху
цифрової економіки. Головним ресурсом ІТ є кваліфіковані фахівці. Їх недостатня кількість
і якість – один з основних стримуючих чинників розвитку цього сектора економіки. Однією
з основних проблем, що стоять перед вищою ІТ-освітою, є потреба скоротити розрив між
теоретичними базовими знаннями і практичними навичками, а освітній процес зробити
гнучким і таким, що відповідає потребам ІТ-галузі, які постійно змінюються. ІТ-освіта
повинна стати каталізатором у розвитку всієї системи освіти України, відповідно до того, як
ІТ-індустрія України є двигуном української економіки.
Постановка проблеми. Головна ознака сучасного етапу реформування вищої освіти –
це автономія університетів щодо формування змісту освіти. Університети самостійно
визначають зміст освіти у термінах результатів навчання, а також перелік навчальних
дисциплін, що забезпечать отримання цих результатів. Формування змісту освіти
здійснюється на базі компетентнісного підходу, вимог Національної рамки кваліфікацій та
роботодавців. Формалізація вимог роботодавців виражається в професійних стандартах.
Зміст освіти визначається освітніми програмами, які ЗВО розробляють на основі освітніх
стандартах. Для освітніх стандартів України за галуззю знань «Інформаційні технології»
особливо важливі вимоги ІТ індустрії, оскільки IT-галузь є рушійною силою економічного
зростання України. Отже, необхідна така модель гармонізації стандартів вищої ІТ-освіти та
професійних стандартів ІТ-індустрії, яка може забезпечити новий зміст та якість підготовки
ІТ-фахівців для інноваційної економіки.
Застосування професійних ІТ стандартів для ІТ-освіти. Відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики України [1] професійні стандарти повинні
використовуватися у сфері освіти для:
 розроблення освітніх програм/стандартів та навчально-методичних матеріалів для
всіх форм і видів освіти, підготовки педагогічних/науково-педагогічних працівників;
 розроблення стандартів оцінювання результатів навчання, присвоєння здобувачам
професійних кваліфікацій, оцінювання відповідності отриманих професійних кваліфікацій
випускників закладів освіти;
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 формування єдиних критеріїв оцінювання компетентностей здобувачів
професійних кваліфікацій, незалежно від шляхів їх отримання.
Першу лінійку професійних ІТ-стандартів складають професійні стандарти для таких
професій:
 фахівець з інформаційних систем;
 фахівець з розробки програмного забезпечення;
 керівник проектів в області інформаційних технологій;
 менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій;
 фахівець з інформаційних ресурсів.
ІТ-професії, для яких розроблені професійні стандарти в Україні відповідають
номенклатурі професійних профілів Європейській рамки компетенцій, а саме: Information
Systems Specialist, Software Developer, IT Project Manager, IT Product Manager, Information
resources specialist.
На сьогодні в стандартах вищої ІТ освіти першого і другого рівнів професійні
стандарти не згадуються, хоч з 2015 року вони розміщені на сайті Міністерства освіти і науки
України [2]. Професійні та освітні стандарти повинні бути елементами єдиної національної
системи кваліфікацій і забезпечувати взаємодію сфер професійної освіти та праці з метою
підвищення якості підготовки працівників та їх конкурентоспроможності на національному
та міжнародному ринку праці. Приклад взаємозв'язку професійних і освітніх ІТ-стандартів
подано на рис.1 [3].

Рис1. Взаємозв’язок професійних та освітніх ІТ-стандартів
Автори стандартів вищої ІТ-освіти в процесі формулювання компетентностей
виходили з власного досвіду, часто далекого від реального ІТ-бізнесу. Оскільки сьогодні
взаємодія ІТ-індустрії та ІТ освіти тримається на особистісних контактах представників цих
сфер, то практика обов’язкової експертизи освітніх стандартів з боку індустрії відсутня.
Визначення результатів навчання, які є основою для визначення навчальних дисциплін, що
їх формуватимуть, не базується на вимогах ІТ-індустрії, а визначається за принципом
наявності викладача та його наукової спеціалізації, досвіду тощо. В результаті маємо
навчальні плани, які ще до їх реалізації не відповідають сучасному стану розвитку ІТ
індустрії.
Пропозиції щодо удосконалення змісту навчально-методичного забезпечення ІТосвіти. Відповідно до згаданого наказу Міністерства соціальної політики для використання
професійних ІТ-стандартів в ІТ-освіті пропонується створити загальноукраїнський
майданчик для зустрічей, дискусій та спільної роботи над удосконаленням змісту ІТ освіти,
орієнтованим у майбутнє. На сьогодні IT-екосистему України складають 22 кластери, понад
50 коворкінгів і хабів, 8 найбільших інкубаторів та акселераторів, понад 110 R&D-центрів,
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понад 4000 ІТ компаній. В Україні проводиться в рік більше 1000 заходів для IT-фахівців.
Більше 200 технічних ЗВО випускають близько 16 000 IT-фахівців. Така могутня спільнота
повинна взаємодіяти не точково (окремі компанії і окремі ЗВО), а працювати як злагоджений
механізм. ІТ ринку
Висновки. Розробка професійних ІТ-стандартів вимагає ініціативи, що йде від
держави або ІТ-індустрії. Стандарти професійних компетенцій в області ІТ – це засіб
формування соціального замовлення ІТ-галузі. Підготовка кадрів в ЗВО може здійснюватися
з урахуванням потреб ринку праці, але для цього стандарти та освітні програми, у тому числі
і робочі програми навчальних дисциплін мають орієнтуватися на тренди розвитку ІТіндустрії і відповідати запитам ІТ ринку.
Перелік використаної літератури:
1. Наказ Міністерства соціальної політики України №74 від 22.01.2018 «Про затвердження
Методики розроблення професійних стандартів»
2. Професійні стандарти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/suchasna-it-osvita-vukrayini/profesijni-standarti
3. Ковалюк Т.В., Кобець Н.М. Професійні стандарти в галузі інформаційних технологій та
їх гармонізація з ІТ-освітою України. //Інженерія програмного забезпечення. Науковий
журнал НАУ. №21 (1), 2015, с. 46-55.
4. Tech Ecosystem Guide to Ukraine. URL: https://delo.ua/business/v-unitcity-predstavili-gid-poukrainskomu-it-349728/

О.П. Ковтун
Викладач
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування
«Ірпінський економічний коледж»
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «1С:ПІДПРИЄМСТВО» ПРИ ПРОВЕДЕННІ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується
міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності людини, але,
мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають
можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання.[1, с.5]
В Україні суттєво зросла потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі економіки та
підприємництва, які мають належний рівень сучасних знань та практичних навичок,
необхідних для успішного здійснення комерційної діяльності. Сучасний фахівець повинен
вміти приймати обґрунтовані рішення. Для цього поряд із традиційними знаннями такими
як основи торговельного підприємництва, організація комерційної діяльності, він повинен
володіти знаннями побудови інформаційних систем і вміннями використовувати нові
інформаційні технології в професійній діяльності.[2]
Метою навчальної практики є формування навичок практичної роботи здобувачів
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освіти з програмними продуктами, призначеними для закріплення практичних умінь і
навиків з організації комерційної діяльності на підприємстві з використанням комп’ютерних
інформаційних технологій.
Навчальна практика з комерційної діяльності проводиться з використанням
універсальної комп’ютерної програми «1С: Підприємство 8.2» конфігурація Управління
торговим підприємством.
Використання в навчальному процесі данної прикладної програми дозволяє набути
здобувачам освіти спеціальних компетентностей, а саме:
- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення і функціонування підприємницьких, торговельних,
біржових структур;
- здатність аналізувати закупівельну діяльність, формувати звітні документи щодо
переміщення, реалізації та обліку залишків товарів у різних підрозділах торгівлі;
- здатність формувати оптимальний товарний асортимент відповідно до потреб
покупців;
- здатність здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, контрактів;
- здатність формувати інформаційне середовище щодо якості і безпечності товарів,
товарної асортиментної структури, правого поля здійснення торговельно-технологічних
процесів.
Контроль набутих знань здійснюється у таких формах: поточного контролю на
практичних заняттях та підсумкового контролю: оформлення звіту за результатами
навчальної практики.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі
здійснення самостійної роботи за такими напрямками: вирішення ситуацій, оформлення
договорів, складання первинних документів з надходження, переміщення і реалізації
товарів; заповнення первинних та звітних документів; складання та оформлення замовлень
на поставку товарів; аналіз товарних запасів та оптимізація товарного асортименту;
формування звітних документів, що визначають ефективність комерційної діяльності
підприємства. Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі проходження
навчальної практики, становить 100 балів.
Створення власного підприємства, його інформаційної бази, формування товарної
номенклатури, управління процесами ціноутворення на торговельному підприємстві,
здійснення та управління процесами надходження, переміщення, відпуску товарів та
управління товарними запасами - ось неповний перелік завдань, які виконують здобувачі
освіти під час проходження навчальної практики з використанням прикладної програми «1С:
Підприємство 8».
Використання прикладних програм у навчальному процесі дає можливість поєднати
освіту і бізнес, навчання і трудову діяльність, зменшити період адаптації здобувачів освіти
до вимог ринку.
Перелік використаної літератури:
1. О.М. Ананьєв. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник для
вузів. – Львів: Новий Світ-2000, 2006 . – 583 с.
2. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою. Навчальний сайт.
Режим доступу: informatics-batk.jimdofree.com › лекції › іс-в-комерційній-діяльності.
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М.М. Колос
викладач вищої категорії
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАСІБ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Досліджуючи засоби навчання на базі ІКТ, ми прийшли до висновку, що у сучасній
педагогічній науці відсутня єдина система їх класифікації. Додатково процес класифікації
ускладнює багатофункціональність ІКТ і широта спектру виконуваних завдань. Нині дістав
розповсюдження термін електронний освітній ресурс (ЕОР) – це широкий спектр продукції,
основою якої є інформаційне наповнення і програмна складова, що дозволяють виконувати
визначені функції або комплекс функцій з реалізації або супроводу освітнього процесу.
Аналогами цього терміну в країнах Північної Америки і Західної Європи є Electronic
Learning, Electronic Tutoring (e-learning, e-tutoring). Вони інтегрують такі термінологічні
поняття в галузі застосування ІКТ в освіті, як комп’ютерні технології навчання, інтерактивні
мультимедіа, навчання на основі web-технологій, онлайн-навчання тощо. Останнім часом у
світовій науці поширюється термін «Blended Learning» (змішане навчання), який інтегрує
традиційні форми навчання (face-to-face, використання друкованих матеріалів тощо) з
електронним навчанням [1].
І. Антоненко вважає, що термін «електронні ресурси» вміщує такі аспекти поняття, як
цифрова форма фіксації даних, комп’ютерні засоби та програмне забезпечення для їх
відтворення і керування, електронне середовище для розповсюдження (комп’ютерні мережі
та засоби телекомунікаційного зв’язку) [2].
ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне
призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів,
студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.
Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору,
забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних
навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання,
створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій До основних видів ЕОР
належать: електронний документ, електронне видання, електронні дидактичні
демонстраційні матеріали, інформаційна система, депозитарій електронних ресурсів,
комп’ютерний тест, електронний словник, електронний довідник, електронна бібліотека
цифрових об’єктів, електронний навчальний посібник, електронний підручник, електронні
методичні матеріали, курс дистанційного навчання, електронний лабораторний практикум
[3]. На нашу думку, найбільш оптимізоване визначення ЕОР міститься у працях В. Биков,
який формулює електронні освітні ресурси як сукупність електронних інформаційних
об’єктів (документів, документованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів
та ін.), інформаційно-об’єктне наповнення електронних інформаційних систем (електронних
бібліотек, архівів, банків даних, інформаційно-комунікаційних мереж та ін.), призначених
для інформаційного забезпечення функціонування і розвитку системи освіти [4].
Щодо перспектив розвитку ІКТ, то їх майбутнє науковці пов’язують із
удосконаленням та масовим розповсюдженням мобільних засобів зв’язку. Мобільним
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прийнято вважати навчання, що здійснюється регулярно шляхом використання компактних,
портативних мобільних приладів і технологій і дозволяє учням спілкуватись, отримуючи або
створюючи інформацію. Методика мобільного навчання базується на використання трьох
видів пам’яті: зорової, слухової і моторної. Оскільки у кожної людини домінує, як правило,
лише один вид пам’яті, використання трьох видів дозволяє налаштувати навчальний
матеріал на індивідуального користувача.
Також перспективним напрямом розвитку ІКТ учені визнають хмарні обчислення
(cloud computing). В освіті хмарні сервіси застосовують для полегшення доступу до ЕОР, що
складають змістовне наповнення хмарно орієнтованого середовища, а також забезпечення
процесів створення і постачання освітніх сервісів. Внаслідок цього можливе створення
персоніфікованого комп’ютерно-інтегрованого навчального середовища, під яким
розуміють таке відкрите комп’ютерно-інтегроване навчальне середовище педагогічних
систем, в якому забезпечуються налаштування ІКТ-інфраструктури на індивідуальні
інформаційно-комунікаційні, інформаційно-ресурсні та операційно-процесуальні потреби
учасників навчального процесу.
Отже, узагальнюючи сказане, визнаємо інформатизацію професійної освіти
об’єктивною відповіддю системи на виклики постіндустріального глобалізованого
суспільства. На вирішення питань ефективного застосування інформаційно-комунікаційних
технологій, створення ЕОР для підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ спрямоване
наше подальше дослідження.
Перелік використаної літератури:
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22.
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електронних засобів навчального призначення / В. Ю. Биков, В. В. Лапінський //
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105

О.О. Комліченко
к.е.н., доцент
Одеський національний політехнічний університет
О.В. Федотова
викладач
Херсонський політехнічний коледж ОНПУ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ БУХГАЛТЕРІВ
В умовах інформаційної економіки зовнішнє та внутрішнє середовище
функціонування підприємств активно змінюється. Це вимагає від них застосування
інформаційних технологій і комп’ютерних програм для ведення обліку, здійснення
контролю та аналізу діяльності. Швидкий розвиток технологій та потреба стейкхолдерів у
відповідному цифровому представленні інформації вимагатимуть від бухгалтерів набуття
інформаційно-комунікаційних компетентностей.
Бухгалтерський облік не залишився осторонь процесів інформатизації економіки: 1)
з'явилися нові концепції обробки та передачі інформації, такі як XBRL (розширена мова
звітності бізнесу), RTA (облік у режимі реального часу), EDI (обмін електронними даними),
«хмарні» технології тощо; 2) бухгалтерські програми інтегровані в такі системи управління
підприємством, як CRM, SCM, ERP; 3) у найближчі роки бухгалтерську сферу очікують
зміни, ключовими каталізаторами яких стануть блокчейн, штучний інтелект, BigData.
Отже, вивчення досвіду використання інформаційних систем і технологій для
формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з обліку і оподаткування є
актуальним.
Питанням, пов’язаним з використанням інформаційних технологій у підготовці
фахівців з обліку, присвячені дослідження Z. Rezaee, J. Wang (які вивчали можливості
використання Big Data для практики бухгалтерського обліку та важливість змісту освітніх
навичок для підготовки бухгалтерів); В.К. Макаровича [1] (зазначає, що бухгалтер повинен
мати навики використання інформаційних технологій, уміти одержувати, обробляти і
використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій та інших засобів);
М.Л. Ростоки (визначає проблеми формування професійної компетентності майбутніх
обліковців і надає науково-методичні рекомендації з професійної підготовки й формування
професійної компетентності майбутніх обліковців); С.В. Шевченко [2] (наводить перелік
фахових компетенцій майбутнього бухгалтера, необхідних для автоматизації облікового
процесу).
Узагальнюючі різноманітні визначення (В. І. Байденко, М. Д. Ільязова, О. І. Субетто),
можна констатувати, що професійна компетентність людини виступає як її здатність і
готовність до вирішення широкого кола професійних завдань, засновані на особистих
цінностях, знаннях та досвіді.
Незважаючи на значну кількість публікацій із питань формування професійних
компетентностей майбутніх фахівців, застосування інформаційних технологій в освітньому
процесі, методичні аспекти цієї проблеми залишаються відкритими. Тому доцільним є
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вивчення особливостей використання інформаційних систем і технологій для формування
професійних компетентностей майбутніх бухгалтерів.
Закріпити практичні вміння та сформувати навички роботи з програмними
продуктами, які використовуються для автоматизації обліково-аналітичних робіт
дозволяють практичні заняття при вивченні дисципліни «Інформаційні системи і технології
в обліку». Заняття проводяться з використанням пакету Microsoft Office 2010/2016 та
сучасних систем, призначених для автоматизації бухгалтерського обліку та складання
звітності: 1С:Підприємство, Бухгалтерія, Парус, Галактика, BookKeeper SaaS, M.E.Doc,
Oracle, FreeZvit.
Для виконання практичних робіт створений електронний навчально-методичний
посібник (на основі програми Бухгалтерія), який включає основні теоретичні відомості,
практичні завдання з методичними поясненнями до кожної теми, перелік тестових завдань
для самоконтролю, форми звітів, завдання для самостійної роботи студентів.
Блок практичних робіт – це комплексне ведення бухгалтерського обліку на сучасному
підприємстві. Послідовне виконання операцій з обліку активів, капіталу і зобов’язань
підприємства охоплює весь цикл обліково-аналітичних завдань та дає певну уяву про
реальну роботу в умовах автоматизованого робочого місця бухгалтера. Практичні завдання
містять постановку облікових задач та детальну технологію відображення цих операцій у
типовій конфігурації програми «Бухгалтерія 2.0». До кожної практичної роботи подається і
перелік проблемних питань, відповіді на які студент зможе дати після виконання завдань та
самостійно проконтролювати рівень засвоєння знань.
Для проведення поточного та семестрового контролю знань студентів з дисципліни
використовується автоматизована система прийняття рішень «АСПР-Test», розроблена
викладачами Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного
політехнічного університету.
Отже, однією із складових фахової компетентності обліковця в цифровому суспільстві
є інформаційно-комп’ютерна компетенція, яка стосується роботи з комп’ютерною технікою
і визначається знанням теоретичних основ функціонування комп’ютерної техніки; умінням
працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням, в мережі Internet, користуватися
електронною поштою; тобто умінням ефективно застосувати інформаційні технології і
відповідні програми у професійній діяльності.
Використання комп’ютерної техніки та спеціалізованих комп’ютерних програм під
час практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технологій в обліку» дозволяє
формувати у майбутніх бухгалтерів здатності обробляти обліково-аналітичну інформацію
для ефективного управління діяльністю підприємства, відображати відомості про
господарські операції в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизувати,
узагальнювати у звітності та інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб
користувачів, та здатність здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих
інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
Перелік використаної літератури:
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ПРОМИСЛОВИЙ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Технології інтернету речей (ІоТ) невідворотно проникають в усі сфери
життєдіяльності та змінюють традиційні підходи до сприйняття оточуючого світу та
життєдіяльності людини. За даними компанії Statista, більш 23,14 мільярда пристроїв
підключені по всьому світу за допомогою технології IoT. Одним з факторів, що сприяє їх
поширенню є те, що впровадження IoT- рішень підвищує доходи і одночасно дозволяє
суттєво скоротити витрати. Насамперед ці переваги представляють інтерес для
промисловості і сфери торгівлі. Зокрема, прогнозується, що використання IoT в
промисловому виробництві зросте з $472 млрд в 2014 році до $890 млрд у 2020 році [1].
Промисловий ІoT передбачає використання різноманітних пристроїв для
автоматизації виробничих процесів. До них відносяться інтелектуальні датчики,
віброчутливі пристрої, двигуни та робототехніку, які сьогодні вже присутні на виробничих
та складальних лініях, так званих, смарт-фабрик (Smart Factory) [1]. Спеціальні датчики
дозволяють відслідковувати і контролювати конкретні технологічні процеси на всіх рівнях,
що є основою для наскрізного контролю виробництва і збуту продукції. Вони, наприклад,
надають попередження про необхідність обслуговування обладнання, супроводжують
процеси пакування, тестування та перевірки продукції, дозволяють зондувати, вимірювати,
контролювати і, зрештою, з'єднують розрізнені частини виробничого процесу в єдину
систему, яка є об’єктом управління.
IoT забезпечує не лише фізичне виробництво товарів, але й виконання таких функцій,
як планування виробництва, логістика ланцюгів поставок і навіть розробка товарів і послуг.
При відповідному налаштуванні і впровадженні програмного забезпечення такі
пристрої здатні реєструвати та надавати дані про технологічні процеси (забезпечення та
використання ресурсів, обсяги виробництва, завантаженість обладнання, хід виробничого
процесу, відпуск готової продукції на склад, її реалізацію тощо) в систему управління
виробництвом.
Зауважимо, що центральне місце у концепції Smart Factory займає технологія, яка
робить можливим збір даних для управління виробничим процесом [1]. При цьому
реєстрація і збір відповідних даних відбувається в реальному часі з високим рівнем
достовірності і надійності.
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Логічно припустити можливість передачі, накопичення і зберігання відповідних
даних в інформаційній системі підприємства або, іншими словами, роботизації процесу
формування первинної бази даних бухгалтерського обліку, що характеризується високим
рівнем достовірності й оперативності збору первинних даних. При цьому відпадає
необхідність складання і передачі цілого ряду первинних документів традиційним шляхом.
Слід очікувати й на автоматизацію процесів забезпечення адміністративної та
збутової діяльності. На практиці реалізація такої технології актуалізує розробку належного
програмного забезпечення на основі використанні інтелектуального інтерфейсу, тобто
сукупності програмних і апаратних засобів, які забезпечують взаємодію інтелектуальної
системи з користувачем на основі звичних понять, термінів, образів, притаманних певній
сфері інтелектуальної діяльності людини.
Подальший розвиток підсистеми первинного обліку необхідно здійснювати на основі
інтеграції ІoT та технологій електронного документообігу.
На нашу думку, впровадження технології ІoT відкриває нові перспективи
удосконалення організації первинного обліку на підприємстві. Роботизація виробничого
процесу і впровадження інтелектуального інтерфейсу веде до кардинальної зміни підходів
до формування облікової бази даних. Така трансформація вимагає науково-обгрунтованого
перегляду процедури первинного обліку, удосконалення електронного документообігу,
визначення та інтеграції нових підходів в системі бухгалтерського обліку.
Перелік використаної літератури:
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ
Зараз усі галузі економіки України переживають певний тиск з боку цифрових
технологій. Це обумовлюється тим, що сучасний розвиток інформаційнотелекомунікаційного сектора і супутніх йому технологій істотно видозмінюють відносини,
що складаються в суспільстві. По суті, процес цифровізації (діджиталізації) економіки – це
процес зміни технологічного укладу і виробничого процесу, тобто фактично відбувається
чергова промислова революція «Індустрія 4.0», що є серйозним викликом не тільки для
світової, а й національної економіки.
Цифрові технології все більше інтегруються в економіку і мають значний вплив на
фінансову галузь шляхом впровадження нових продуктів, послуг та постачальників.
Діджиталізація впливає на людей та бізнес у всьому світі, оскільки доступність послуг
мобільних грошей на кінець 2020 р. становитиме майже 100% [1]. Наслідком цього є суттєве
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зростання потреби в ефективній фінансовій освіті, політиці захисту споживачів та політиці
фінансового включення, яка б швидко адаптувалася до цього мінливого середовища.
Діджиталізація фінансових продуктів та послуг, а отже, потреба у зміцненні цифрової
фінансової грамотності стали важливою складовою глобальної програми формування
політики.
Паралельно застосування цифрових технологій в управлінні особистими фінансами –
це надання нових інструментів для підтримки споживачів та підприємців у покращенні
їхнього фінансового життя та добробуту. Разом цифрові фінансові послуги та пов’язані з
ними інструменти можуть принести конкретні переваги споживачам та підприємцям:
(1) розширення потенційного охоплення та доступу до фінансових послуг.
Діджиталізація фінансів надає можливості досягнення широкого фінансового включення за
рахунок розширення доступності цифрових фінансових послуг;
(2) пропонування більш зручних, швидших, безпечних і своєчасних транзакцій, що
може мати позитивні наслідки як для встановлених користувачів фінансових продуктів, так
і для нових фінансово включених;
(3) надання послуг, пристосованих до індивідуальних потреб та полегшення їхнього
використання, створюючи тим самим можливості для розвитку компетенцій фінансової
грамотності, довіри та досвіду роботи з фінансами;
(4) збільшення можливостей для плідної взаємодії між постачальниками фінансових
послуг та споживачами за допомогою цифрових інтерфейсів;
(5) розширення кола постачальників.
Однією з необхідних умов розвитку діджиталізації фінансової сфери є достатній
рівень фінансової грамотності населення, яка визначається як «поєднання фінансової
обізнаності, знань, навичок, ставлення та поведінки, необхідних для прийняття
обґрунтованих фінансових рішень і, в кінцевому рахунку, для досягнення індивідуального
фінансового добробуту…» [2].
В Україні рівень фінансової грамотності за оцінками USAID у 2018 р. становив 55% і є
нижчим за середнє значення країн-сусідів, які брали участь в дослідженні (Білорусь, Грузія,
Угорщина, Польща, Російська Федерація, Туреччина) [3]. За окремими групами питань були
отримані такі результати: (а) знання (7 питань) – 4,0 бали; (б) поведінка (9 питань) – 5,2 бали;
(в) ставлення (5 питань) – 2,4 бали. В цілому загальна сума балів із фінансової грамотності склала
11,6 з 21. Результати дослідження показали, що найбільший вплив на рівень фінансової
грамотності має вікова структура населення, його диференціація за доходом і освітою. Заслуговує
особливої уваги той факт, що найнижчий рівень зафіксовано у віковій групі 18-24 років (10,6). Це
свідчить про те, що особливу увагу слід приділяти підвищенню фінансової обізнаності серед
студентів, які навчаються на неекономічних спеціальностях і не матимуть професійних знань
щодо управління власними фінансами. Це також дозволить попереджати їхні фінансові втрати у
майбутньому. В інших вікових групах рівень грамотності різниться незначно: у групі 25-34 років
– 12,1, у групі 35-59 років – 11,9, у групі старше 60 років – 11,2.
За рівнем доходу ставлення до необхідності фінансової грамотності майже однакове, однак
знання суттєво залежать від отримуваного доходу: чим він вищий, тим більшими знаннями
володіють респонденти і тим більш виваженою є їхні рішення у сфері фінансів. Це є справедливим
і для рівня освіти. У той же час такі фактори як стать та місце проживання суттєвого впливу на
рівень фінансової освіти не мають.
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Наслідком підвищення діджиталізація фінансової сфери стали реальні можливості
самостійного управління, перш за все, власними фінансами без звертання до фахівців фінансових
установ, а за допомогою різноманітних гаджетів. Це обумовило необхідність розробки і
впровадження комплексної програми зростання фінансової грамотності населення, яка б
охоплювала всі верстви населення і враховувала особливості і потреби людей різних вікових груп.
В Україні бачення такої стратегії було розроблено НБУ. Як її візію визначено формування
«українця європейського, фінансово обізнаного», а пріоритетами – зміна фінансової культури,
формування фінансово обізнаних громадян, фокусування на молоді віком від 10 до 24 років
(покоління Z та покоління Альфа), розробка єдиної комунікаційної платформи для об’єднання всі
зацікавлених сторін та створення профільного Освітньо-інформаційного центру. Однак ця
стратегія не враховує сучасні демографічні тенденції, які посилюються в Україні, а саме
зменшення частки молоді в структурі населення та його міграція за межі країни. Наслідком чого
буде зниження рівня фінансової грамотності населення в цілому. При тому, що експерти
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) зазначають, що діджиталізація
фінансових продуктів та послуг може провокувати появу нових ризиків фінансовому добробуту
людей та підприємців різного спрямування (ринкового, регулюючого, споживчого і
технологічного) [1]. Ці ризики можуть мати негативний вплив як на споживачів, так і на
підприємців, тому при розробці стратегії підвищення фінансової грамотності необхідно
враховувати ці ризики.
Перелік використаної літератури:
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПЕРСОНАЛУ
Технології автоматизації процесів менеджменту персоналу стрімко розвиваються.
Ринок відповідного програмного забезпечення тільки в США представляють більше 12
мільйонів компаній (з чисельністю персоналу понад 160 млн осіб та фондом заробітної плати
понад 1,7 трлн дол.), а в глобальному світовому масштабі ці цифри приблизно в чотири рази
більше [1]. В такій ситуації менеджеру з персоналу необхідно орієнтуватися в тенденціях
розвитку ринку програмного забезпечення та вміти обирати програмних продукт, який
відповідатиме потребам управління персоналом та можливостям компанії.
Аналізуючи сучасні технології автоматизації менеджменту персоналу варто
відмітити, що зростає кількість хмарних HR-систем, які поряд з традиційними
функціональними модулями (управління персоналом, управління заробітною платою,
HRMS, основна обробка транзакцій з управління персоналом), включають нові інструменти
для добору персоналу, управління талантами, управління ефективністю, залучення,
навчання, включення, аналітика тощо, наприклад, Oracle, Workday, SAP, ADP, Ultimate,
Ceridian, Infor, Gusto, Paycor, HiBob, Sage та багато інших. Зростають можливості
використання штучного інтелекту для потреб автоматизації менеджменту персоналу,
зокрема, нові рішення для гнучкої оплати праці, навчання коучингу та планування розвитку,
зворотній зв'язок та взаємодія з персоналом, відео навчання та інтерв'ю, інтелектуальні чати
та «розумна» аналітика. Технологія менеджменту персоналу трансформуємся, вона більше
не є системою автоматизації форм, але зараз стає справжньою системою продуктивності, в
центрі якої стоїть людина, задля якої всі HR-програми стають природними, легкими та
інтегрованими в робоче середовище для створення можливостей, наприклад, спілкування в
чаті, перенесення інформації в один клік чи дотик, а інструменти менеджменту персоналу,
інтегруються життя працівника, зокрема так, як електронна пошта, текстові повідомлення чи
мобільний додаток.
Такі тенденції зумовлені новими вимогами до програмного забезпечення менеджмент
персоналу, зокрема, рішення мають бути більш відкритими архітектурно, інтегруватися з
такими платформами, як Office, Workplace від Facebook, Slack чи G-Suite; використовувані в
них штучний інтелект та аналітика мають бути невидимими та розумними, а інтерфейси
кроскультурними і багатомовними. Диференційовані вимоги породжують велику
різноманітність інструментів за функціоналом, формами та розмірами, тому, на нашу думку,
доцільно їх класифікувати за групами. По-перше, це комплексні програмні продукти для
автоматизації менеджменту персоналу (основні платформи менеджменту персоналу), які
дають змогу перенести в цифрове середовище переважну більшість процедур та операції за
процесами менеджменту персоналу. Такі програмні продукти переважно входять до складу
програмного забезпечення управління підприємством (Workday, Oracle, SAP, ADP, Ultimate,
BAS ERP, Microsoft Dynamics, тощо), але можуть бути створені окремо під автоматизацію
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тільки функції управління персоналом. По-друге, це спеціалізовані програмні продукти для
автоматизації окремих процесів менеджменту персоналу (платформи управління досвідом
працівника, технології добору персоналу та інструменти оцінювання, технології навчання та
платформи навчання, залучення працівників, інструменти управління продуктивністю,
інструменти розвитку кар’єри та управління кар’єрою аналітика, системи штучного
інтелекту, різноманітність та технології включення, тощо). По-третє, це вузькоспеціалізовані
програми, які дають можливість автоматизувати окремі завдання з менеджменту персоналу.
Серед спеціалізованого за процесами менеджменту персоналу програмного
забезпечення варто виділити комплексні програмні продукти для добору персоналу, як
наприклад E-Staff чи Cleawerstaff, які включать в себе переважну більшість необхідних
рекрутеру інструментів. Серед вузькоспеціалізованих програмних продуктів для
автоматизації добору персоналу можна виділити інструменти пошуку (Golden Bees, Appcast,
Talentads), агрегатори роботи (Indeed, CareerBuilder, Google For Jobs), інструменти для
оптимізації оголошень про вакансії (TapRecruit, Gender Decoder for Job Ads, Textio),
інструменти оцінювання при доборі та тестування (Harver, Kandio, McQuaig, HackerRank,
Pymetrics, Predictive Index (PI), Self Management Group), системи відстеження заявників
(Bullhorn, Greenhouse, SAP SuccessFactors, iCIMS, Jobvite, IBM Kenexa BrassRing, Lever,
Taleo), програмне забезпечення для управління відносинами з кандидатами (SmashFly, Yello,
PhenomPeople), системи відео-інтервю (ConveyIQ, HireVue, Spark Hire, Wepow), інструменти
адаптації (Enboarder, Talmundo, Trello).
Програмні рішення для управління талантами охоплюють повний спектр функцій, а
саме: добір та адаптацію, управління ефективністю, навчання та розвиток, управління
компенсаціями та планування наступності; вони зазвичай складаються з різних модулів,
кожен з яких представляє певну сферу менеджменту персоналу (наприклад, модуль добору
персоналу, модуль управління продуктивністю, модуль управління навчанням, модуль
компенсації та пільг, тощо). Першочергове задання для використання системи управління
талантами є автоматизація та оптимізація всього процесу управління талантами в організації.
Особливо для організацій середнього та великого розміру швидко стає неможливо вручну
відстежувати кожного працівника та їх відповідний статус та ситуацію. Система управління
талантами дозволяє менеджеру з персоналу відстежувати та керувати добором, розвитком,
роботою персоналу, як приклад: Talentsoft, Cornerstone OnDemand, Saba. Програмне
забезпечення для управління людськими ресурсами (HRIS), є найбільш використовуваним у
галузі менеджменту персоналу й переважно охоплює всі функції, необхідні для управління
персоналом в цілому, зокрема, контроль робочого часу та відвідування, нарахування
заробітної плати та виплат, добору персоналу, управління ефективністю, навчання, розвиток
тощо. Робота з HRIS має ряд переваг для організації, менеджера з персоналу та працівника,
особливо коли чисельність організації перевищує 50 осіб і управління базовою інформацією
в Excel стає громіздким, а прості процедури управління персоналом мають бути
стандартизовані. Прикладами даних програмних рішень можуть слугувати: Namely,
BambooHR, Optimum HRIS, Ultimate Software. Традиційні HRIS зосереджуються на обробці
та управлінні транзакціями, на відміну від системи управління талантами, яка націлена на
продукування рішення, орієнтованого на працівника, щоб допомогти компаніям та
персоналу досягти своїх довгострокових бізнес-цілей.
Перелік використаної літератури:
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ ПОТОКИ В ЛОГІСТИЦІ
Останнім часом управління проектами має широке застосування в логістиці. Можливо
ще почути такий термін, як проектна логістика. І, відповідно, ці проекти можуть бути різного
масштабу (власне проект, мегапроект як цільова комплексна програма, система - як частина
господарського механізму), галузевої приналежності (проекти розробки родовищ корисних
копалин у видобувних галузях промисловості, проекти будівництва, реконструкції),
функціональної ролі (інноваційний, освітній, маркетинговий проект, соціальний проекти),
ситуаційної прив'язки (надзвичайний проект, проект реінжинірингу, антикризовий проект).
При цьому в інтересах подальшого освоєння логістики в економічній практиці має сенс
виділити і належним чином позиціонувати логістичні проекти, тобто проекти з цільовою
спрямованістю на впровадження логістики та постановку логістичного менеджменту,
вважаючи, що їм місце - серед проектів з функціональною роллю.
Звернемо увагу на об'єкт управління логістики нематеріальних ресурсів. Це є потоки
ресурсів, які не мають матеріальної субстанції: фінансові, інформаційні, сервісні. Відповідно
до цього виділяють фінансову, інформаційну і сервісну логістику.
Фінансова логістика реалізує роль фінансового потоку як супроводжуючого
матеріальні потоки, конкретно - вхідний потік матеріальних ресурсів і вихідний потік готової
продукції, а також потоки відходів виробництва. Вона забезпечує виконання розрахунків в
товарно-грошових операціях, і тому керовані нею потоки фінансових ресурсів зустрічноспрямовані руху матеріальних потоків. Відносно потоку незавершеного виробництва
фінансова логістика проявляє приховану дію, оскільки лише відображає накопичення витрат
у виробництві.
Інформаційна логістика здійснює забезпечує функцію по відношенню до матеріальної
і фінансової логістики. Вона передає інформацію, яка супроводжує рух матеріальних і
фінансових ресурсів, при цьому оперує як зустрічно-спрямованими потоками, наприклад
заявки на поставку, так і односпрямованим потоками, наприклад вантажосупровідних
документи [1].
Інформаційна логістика організовує нематеріальний потік (потік даних), що
супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов'язує
постачання, виробництво і збут.
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Одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку. У загальному
вигляді інформаційний потік є переміщенням у деякому середовищі даних, виражених у
структурованому вигляді.
Щодо логістики інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній
системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для
управління і контролю за логістичними операціями
Взаємозв’язок матеріального та нематеріального (інформаційного) потоків є
очевидним, однак відповідальність одного потоку іншому є умовною. Власне кажучи, зміст
матеріального потоку, як правило відображають дані нематеріального (інформаційного)
потоку, але за часовими параметрами вони можуть не збігатися. Матеріальні та
нематеріального (інформаційні) потоки можуть бути як односпрямовані, так і різноспрямовані
[2]. Шлях, яким рухається нематеріальний потік, у загальному випадку може не збігатися з
маршрутом переміщення матеріального потоку.
Вимірюється нематеріальний (інформаційний) потік кількістю обробленої або
переданої інформації за одиницю часу. Інформаційний потік ґрунтується на переміщенні
паперових або електронних документів [3]. Залежно від цього він може вимірюватися або
кількісно оброблених і переданих одиниць паперових документів або сумарною кількістю
документорядків у цих документах, або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи
іншому повідомленні.
Інформаційний потік характеризується такими параметрами: джерело виникнення;
напрямок руху потоку; періодичність; вид існування; швидкість передачі та прийому; інтенсивність
потоку та ін.
Управління нематеріальним (інформаційним) потоком можна здійснювати таким
чином: змінюючи напрямок потоку; обмежуючи швидкість передачі до відповідної швидкості
прийому; обмежуючи обсяг потоку до величини пропускної здатності окремого вузлі, або
ділянки шляху.
Перелік використаної літератури:
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХIД В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ЛОГІСТИКИ
Застосування логістики в здійсненні комплексних цільових заходів дало підставу для
розвитку проектної логістики [1].
Потенційні можливості використання управління проектами в логістиці
обумовлюються наявністю безлічі потокових процесів, які потребують управління. Це, в
свою чергу, пов'язано з тим, що здійснення проекту підтримується різними видами
забезпечення, включаючи не лише матеріальне забезпечення, а й :
 фінансове - пошук джерел і залучення інвестицій;
 кадрове - підбір "команди", прийом і розстановка персоналу, звільнення;
 інформаційне - накопичення, систематизація та оновлення інформації по етапах робіт
і видам забезпечення проекту;
 правове - юридичний супровід проекту;
Проектна логістика, маючи на меті підвищення ефективності управління проектом,
стає його невід'ємною частиною і займається безпосередньо управлінням потоками ресурсів.
Найважливішими завданнями управління проектами в логістиці стає:
 визначення стратегії і технології фізичного розподілу ресурсів по роботах проекту;
 прогнозування обсягів поставок, перевезень і складування;
 оптимізація технічної та технологічної структур транспортно-складських комплексів;
та ін.
Управління цими процесами на основі логістики знаходить своє вираження в понятті
"проектний логістичний менеджмент", яке визначається фахівцями, як системно
організований процес управління не лише інвестиційними та матеріальними потоками, а й
фінансовими, інформаційними, сервісними потоками проекту, реалізованого в послідовності
етапів робіт життєвого циклу відповідно до правил логістики за допомогою побудови
логістичних ланцюгів.
Управління проектами в логістиці, в свою чергу, являє собою застосування концепції
і методів управління проектами в процесі створення / перетворення логістичних систем, а
також вирішення завдань функціонування логістичних систем.
Управління проектами здійснюється командою фахівців певних організацій. Ці
організації укомплектовують свій штат фахівцями, які керують персоналом проектів (або
проектними командами). У свою чергу проектні команди розробляють проектні пропозиції
(заявки), включаючи план дій, а також здійснюють діяльність в рамках проектів,
відстежують виконання проекту і оцінюють його результати.
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Також вкрай важливо, щоб цільові групи і клієнти були активно залучені в проектну
діяльність і мали можливість вкладати свій час, енергію і ресурси в розробку і реалізацію
проекту. Це особливо важливо тому, що цільові групи і клієнти фактично довіряють
вирішення своїх проблем, і вони повинні бути абсолютно впевнені в тому, що завдяки
спільним зусиллям, проекти дозволять їм примножити їх власні сили і можливості,
допоможуть усунути слабкі місця і вирішити їх проблеми
Управління проектами є однією з найважливіших компетенцій, якою повинні
володіти члени команди з управління проекту.
Очевидно, що мета проектів, які працюють з нематеріальними потоками логістики чи
то іншого напряму, повинна бути поставлена точно і детально, допускати тільки однозначну
відповідь: досягнута вона чи ні (мета не може бути "досягнута частково") - і в цьому сенсі
оцінка ефективності проекту не складає труднощів: якщо мета проекту досягається, то він
ефективний, в іншому випадку - не ефективний.
Як би там не було, не слід забувати про те, що кожна мета може бути досягнута
різними шляхами. Тому стає актуальною задача порівняльної оцінки ефективності проектів,
спрямованих на досягнення однієї і тієї ж мети.
Експертиза досягнення мети для проекту може не включати фінансових оцінок.
Параметри способу реалізації проекту можуть оцінюватися за різними критеріями,
наприклад: мета повинна бути досягнута способом, найменш травмуючим людей з точки
зору зміни реальної купівельної спроможності населення; або: реалізація проекту не повинна
зачіпати релігійного почуття віруючих громадян (як приклад).
І в числі критеріїв ефективності є і фінансовий: мета повинна бути досягнута найменш
витратним способом. Ще раз відзначимо принципову різницю: для комерційного проекту
оцінка ефективності за допомогою фінансових показників необхідна для вирішення, слід
реалізувати проект або не слід; для проекту з нематеріальними потоками таке питання не
ставиться - мета проекту повинна бути досягнута, питання полягає в тому, яким шляхом це
краще зробити.
Якщо проект може бути реалізований різними шляхами, однаково задовольняють
пріоритетним "нефінансовим" критеріям, то проект можна оцінювати з точки зору його
"прибутковості".
Загальна мета логістики, як відомо, зводиться до створенням ефективної системи
управління матеріальними, фінансовими, інформаційними, сервісними та іншими потоками.
У той же час концептуальна ідея логістики - досягнення з найменшими можливими в даних
умовах витратами найбільшої пристосованості підприємства до мінливої ринкової
середовищі, розширення масштабів ринкової присутності і отримання переваг перед
конкурентами [2]. Таким чином, концепція управління проектами в логістиці визначає
діяльність з управління змінами в логістичних системах і застосовує концепції проекти будьяких типів.
В результаті можемо спостерігати, що система управління логістичним проектом
складається з декількох підпроектів, які утворюють загальноприйняті в управлінні
проектами процеси, а також, формує розуміння структури простору управління проектом,
даючи можливість виділяти в якості об'єктів управління нові області в залежності від
поставлених цілей і розв'язуваних задач, у тому числі пов'язаних з завданнями управління
нематеріальними потоками.
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ЕТАПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Незалежно від організаційно-правової форми, виду діяльності та типу платника
податків будь-яке підприємство чи особа, що провадить підприємницьку діяльність,
стикається із необхідністю або доцільністю автоматизувати свій бізнес. Таке рішення
обґрунтовується низкою безперечних переваг, до яких можна віднести: підвищення якості
та надійності виконуваних процесів завдяки зменшенню впливу «людського фактору»;
скорочення трудових та часових затрат персоналу на одноманітні дії, що можуть бути
автоматизовані; гарантованість виконання кожної стадії послідовного процесу та досягнення
кінцевого результату; можливість чіткого розподілення прав доступу до відповідних
операцій для кожного співробітника або робочих груп, що забезпечує конфіденційність
інформації тощо.
Запорукою отримання бажаного позитивного ефекту від впровадження
автоматизованої системи бізнес-процесів є його грамотне планування із обов’язковим
виконанням послідовності необхідних етапів автоматизації. Слід зазначити, що до
планування варто долучити кваліфікованого спеціаліста з офіційної компанії-інтегратора
програмних рішень для автоматизації бізнесу.
Етап 1. Постановка цілей автоматизації
Перш за все, необхідно зосередитися на ключових цілях, яких прагне досягти суб’єкт
господарювання у результаті проведення автоматизації. Цілі можуть сильно варіюватися та
мати різний масштаб – від автоматичного створення певного виду електронного документа
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при виконанні відповідної операції до суцільного введення електронного документообігу на
підприємстві, від встановлення програми для ведення податкового обліку до суцільної
автоматизації облікових та управлінських процесів за допомогою ERP-системи тощо.
Етап 2. Визначення обсягу бізнес-процесів, що підлягають автоматизації
Згідно з поставленими цілями визначається коло релевантних бізнес-процесів [1, с.2].
Якщо система управління підприємством ґрунтується на процесному підході, спеціаліст
виокремлює в загальній моделі бізнес-процесів області, що мають безпосередній вплив на
досягнення поставленої цілі. Якщо ж такої моделі не було розроблено раніше, слід здійснити
моделювання бізнес-процесів підприємства [2, с.59].
Етап 3. Формування переліку інформаційного забезпечення визначених бізнеспроцесів
До інформаційного забезпечення бізнес-процесів належать ділянки інформаційних
потоків, що проходять через визначені бізнес-процеси. Це означає, що програмний
комплекс, за допомогою якого здійснюватиметься автоматизація, повинен містити
функціонал для реалізації необхідних дій зі створення чи обробки відповідних документів, а
також для документальної комунікації, якщо це необхідно.
Етап 4. Розподілення ролей та прав серед кола співробітників, що будуть залучені до
роботи з системою автоматизації
Наділення працівників ролями є необхідним кроком у забезпеченні надійності,
контрольованості та конфіденційності системи. Наприклад, звичайний оператор складу не
повинен мати доступ до інформації інших структурних підрозділів, право на редагування
кадрової інформації має бути лише у персоналу відділу кадрів, нараховувати зарплату має
лише відповідальна за це особа тощо. Відповідно, у керівництва мають бути найвищі права
доступу.
Етап 5. Аналіз ринку та вибір програмного забезпечення для автоматизації бізнеспроцесів
На сьогодні ринок програмного забезпечення для бізнесу є досить широким і
різноманітним, та стрімко розвивається. Але, повно та чітко виконані вищенаведені етапи
(1-4) надають змогу звузити коло вибору та сфокусуватися на рішеннях, що максимально
задовольняють потреби замовника.
Якщо ж коло вибору містить декілька варіантів, кожен з них оцінюється критеріально
(рейтинг компанії-розробника, вартість програмного рішення, відповідність нормам
законодавства, зручність інтерфейсу тощо) та обирається той, що відповідає вимогам
найбільше.
Етап 6. Встановлення обраного програмного рішення на робочі місця та налаштування
Обраний програмний комплекс встановлюється на комп’ютери (або інші робочі
прилади) визначених на Етапі 4 осіб із допомогою кваліфікованого спеціаліста.
Для коректної роботи потрібно виконати початкове налаштування програми та ввести
поточні необхідні дані шляхом імпорту з інших програм (якщо це можливо) або вручну.
Етап 7. Проведення навчання серед залучених до роботи із системою автоматизації
осіб
Важливим етапом автоматизації бізнес-процесів, яким нехтують деякі підприємства,
є навчання залучених працівників роботі з новим програмним забезпеченням, адже саме
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навчання є запорукою ефективної роботи з системою автоматизації завдяки мінімізації
можливих помилок та часу на виконання тієї чи іншої операції.
Етап 8. Аналіз результатів впровадження автоматизації бізнес-процесів
Заключним етапом автоматизації бізнес-процесів є аналіз досягнених результатів.
Такий аналіз здійснюється через проміжок часу, достатній для оцінки досягнення
поставлених на Етапі 1 цілей, та, відповідно, залежить від їх терміновості.
Якщо поставлені цілі досягнені, система автоматизації експлуатується надалі, в
іншому разі – приймається управлінське рішення щодо модифікації програмного
забезпечення або його заміни.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
СПЕЦІАЛІСТІВ
У даній роботі розглянуто вплив ІТ (інформаційних технологій) на процес підготовки
фахівців, а конкретніше - на підвищення ефективності розвитку зазначених вище
спеціалістів. Стрімка глобалізація, а також прискорений потік інформації зробили нагальним
для навчального процесу підготовку фахівців, які здатні змінюватись та приймати швидкі та
точні рішення. Практика показує, що продуктивність студентів приносить кращі результати,
якщо в процесі навчання використовують проектний підхід, а не традиційні методи.
Проектний підхід, заснований на інформаційних системах та технологіях, дає конкурентні
переваги студентам, які, у свою чергу, задовольняють потреби сучасних фахівців на ринку
праці - які можуть швидко адаптуватися до перетворень у своїх майбутніх проектах чи
завданнях. Варто одразу виділити, що технології інформаційних комунікацій запровадили
новий набір освітніх можливостей для викладачів та студентів.
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Прийнято, що навчання є комплексом запланованих дій навчального закладу задля
полегшення майбутнім фахівцям отримання навичок, пов’язаних з роботою, та підвищення
їх ефективності. Даніель [1] писав, що підхід до інформаційних технологій може бути гнучко
використаний, задля задоволення всіх потреби індивідуального студента, спираючись на
асинхронний зв’язок між студентом та викладачем. За даними Френча та ін. [2] використання
інформаційних технологій у процесі навчання також пропонує можливість глибокого
професійного розвитку майбутнім фахівцям, яким в силу певних причин складно відвідувати
програми навчання.
В останні кілька років розвиток інформаційних технологій надав можливості для
більш глибокої та загальної для сучасних студентів взаємодії студента та викладача, задля
обміну інформацією, прослуховування лекцій, проходження іспитів. Дійсно, це може мати
суттєвий вплив на викладання та навчання, для викладачів та учнів, забезпечуючи доступ до
нових джерел інформації в цифровому представленні.
Ноє[3] окреслив шість рівнів навчання із використанням сучасних інформаційних
технологій. Це: комунікації, онлайн-посилання, тестування, проведення комп’ютерного
навчання та мультимедіа, змішане навчання та електронні системи підтримки
продуктивності. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі
спеціалістів передбачає фактичне проведення навчання. Наприклад, звук, автоматизація та
відео використовуються в навчанні програмуванню. Крім того, учні пов’язані з іншими
ресурсами цифровим шляхом. Вони також зобов’язані обмінюватися інформацією з іншими
студентами, а також депонувати знання та інформацію про навчання (наприклад, конспекти
лекцій) у базі даних, доступній іншим студентам. Електронні системи підтримки
продуктивності - студенти можуть отримувати додаткову допомогу від викладача під час
виконання своїх завдань [3].
Після окреслення цих переваг використання ІТ у навчальному процесі відразу виникає
питання, чому інформаційні технології ще не прийняті на більш універсальному рівні у
навчальних закладах для підготовки майбутніх фахівців. Що є причиною того, що все ще
існує багато небажання починати більш широко використовувати інформаційні технології в
контекстах навчання та розвитку.
Звертаючись до питання “опір використанню інформаційних технологій”, Гедберг [4]
припускав, що більшість середовищ для інтеграції інформаційних технологій застаріли як
навчальні методи. Вони заявляють, що ефективність використання технологій у будь-якому
освітньому середовищі залежить від рівня викладачів, що підтримують певний
“педагогічний” вимір.
Інше питання полягає в тому, що хоча багато викладачів є експертами у своїй галузі,
вони все ще відносно недосвідчені у підходах до цифрового викладання [5]. Більше того,
багато студентів, як і раніше, не готові до вимог навчання з використанням сучасних
інформаційних технологій [6]. Саме так, слід поставити питання, чи може впровадження
інформаційних технологій в освіту для підготовки майбутніх фахівців бути успішним.
Ці тези були зосереджені на використанні підходу нових інформаційних технологій
для підготовки майбутніх фахівців. В огляді літератури підкреслюється, що інформаційні
технології мають великі потенційні переваги перед більш традиційними освітніми
підходами. Крім того, було відмічено, що прийняття нового підходу до інформаційних
технологій до навчання студентів не є простим процесом, і певний рівень можливого опору
121

його впровадженню можна очікувати як в навчальних закладах, так і серед студентів.
Майбутні дослідження повинні включати опитування викладачів та студентів про те, які
аспекти освіти можуть бути проведені з використанням новітніх інформаційних технологій
та чому.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Вимоги сучасного суспільства щодо підготовки фахівців економічних спеціальностей
здатних до професійного й особистісного саморозвитку і самовдосконалення для успішного
функціонування в умовах фахового середовища, обумовлюють актуальність оновлення,
реформування та модернізації змісту їх професійної підготовки в умовах вищої освіти.
Ніколи ще проблема якості освіти в Україні не мала такого важливого соціального,
економічного і технічного значення, як сьогодні. Від якості підготовки фахівців економічних
спеціальностей залежить рівень розвитку країни в цілому. Чим вище рівень якості отриманої
освіти у тому чи іншому закладі освіти, тим вища конкурентоспроможність випускників на
ринку праці. Без досягнення високої якості вітчизняної вищої освіти неможлива інтеграція у
європейський та світовий освітній простір. Тому дослідження проблем якості та змісту
підготовки фахівців економічних спеціальностей в Україні є надзвичайно актуальними.
Протягом останніх років проблемам професійної підготовки фахівців економічних
спеціальностей приділяють значну увагу такі вітчизняні науковці як О. Бабаян, К. Беркита,
Л. Дибкова, Н. Житник, В. Зінченко, Є. Калицький, О. Куклін, В. Стрельніков та ін.
Нажаль, сьогодні, підготовка фахівців економічних спеціальностей, йде без
достатнього врахування реальних потреб українського ринку праці. Про це свідчить,
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зокрема, той факт, що в даний час до 50% - випускників вишів і до 70% - випускників
технікумів і коледжів міняють свою професію відразу ж по закінченню закладу освіти [1]. У
той же час, у зв’язку із новими соціально-політичними та економічними умовами, система
освіти не встигає за змінами потреб економіки, що значною мірою пов'язано і з термінами
підготовки фахівців.
Вирішення даних проблеми полягають не в збільшенні обсягу теоретичних знань і
практичних навичок, а в підготовці професійно компетентних особистостей, здатних
моделювати свою діяльність, постійно вдосконалювати отримані в закладах освіти знання,
уміння і навички [2, c. 57]. Таким чином, завдання надзвичайної важливості є підготовка
фахівця з економіки, здатного навчатися впродовж усього життя, що вміє не тільки
відшукувати і застосовувати нові знання, але й самостійно їх отримувати і впроваджувати.
Майбутній фахівець, що володіє професійною компетенцією, опанує знання, уміння
та здібності, які необхідні для роботи з будь-якої спеціальності, зможе проявити
самостійність і гнучкість при вирішенні професійних проблем і співпрацювати з колегами в
професійному оточенні [3, с. 124].
Особливо гостро перед закладами освіти постає завдання підготовки фахівця, який
незалежно від одержуваної спеціальності повинен розуміти роль інновацій в розвитку
суспільства і науки, бути здатним самостійно здійснювати науково-дослідну чи науковопедагогічну діяльність, вміти формулювати мету і завдання наукового дослідження,
правильно вибирати методи дослідження; модифікувати існуючі та розробляти нові методи,
виходячи з конкретних завдань; мати здатність набувати і використовувати в практичній
діяльності нові знання та вміння, у тому числі в областях, безпосередньо не пов'язаних з
основною сферою діяльності [3, с. 126].
В умовах інформаційного суспільства випускники-економісти повинні виступати
одними з основних носіїв інноваційного потенціалу господарюючих суб'єктів, володіючи
спеціальними знаннями, уміннями, навичками, формалізованими не лише в дослідницьких,
курсових та дипломних роботах але і в мисленні. Вони стануть ключовою ланкою нового
класу інформаційних виробників з високою здатністю представити різні шляхи вирішення
нових проблем і робити правильний вибір між ними.
Досягнення цього завдання можливе при впровадження в навчальний процес досвіду
підприємницької діяльності або ж імітаційно-рольового моделювання.
Держава, в якій створена і ефективно діє сучасна система освіти, зможе бути
успішною і конкурентоздатною в процесі світової інформаційно-технологічної революції.
Це завдання посилюється в умовах сучасних політичних та соціально-економічних реформ
в Україні та потребує від освіти застосування ефективної практичної підготовки майбутніх
конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
В перехідних умовах реформації інноваційно-інформаційної економіки, глобальної
гіперконкуренції на аграрних ринках, зростання обізнаності й очікувань споживачів щодо
асортименту та якості продукції, українським фермерам особливо актуальним стали питання
доступу до світових інформаційних баз знань, використання комплексу доступних інформаційні
технології та новації. Об’єктивною необхідністю є реформування системи інформаційного
забезпечення та потоків аграрних підприємств.
Одним з найбільш перспективних та активно розвиваючих на сьогодні є ринок мобільних
технологій. Саме вони у поєднанні з бездротовими мережами, мають значний потенціал
розширення часу, місця і ефективності роботи. Мобільні технології відкривають нові канали
зв'язку і можливості для введення бізнесу та інше, потенційно пропонуючи більш широкий доступ
до суспільної інформації і основних послуг.
В сучасних умовах з метою оптимізації структури аграрного сектора економіки
використовується широкий спектр IT-рішень, серед них: GIS технології, ERP, Big Data,
телеметрія, машинне навчання. Все більшої популярності для професійної діяльності майбутніх
сільськогосподарських виробників, підвищення продуктивності праці в рослинництві і
тваринництві набувають мобільні додатки.
В загальному розумінні поняття «мобільний додаток» – автономне програмне
забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з
метою оптимізації і вирішення завдань користувача [1]. Основною його властивістю є ступінь
опрацьованості функціоналу, який робить кінцевий мобільний продукт унікальним і
привабливим.
Основними перевагами мобільних додатків перед мобільною версією сайту слід вважати:
- швидкість. Важливою характеристикою мобільних додатків є час їх запуску. Оскільки
мобільними пристроями зазвичай користуються часто і протягом нетривалих проміжків часу,
здатність мобільного додатку до швидкого запуску є обов'язковою вимогою. Можливо, 6секундне споглядання заставки текстового процесора, енциклопедії або середовища розробки в
очікуванні появи основного вікна відповідної програми і приносить мало задоволення, однак, з
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урахуванням загальної тривалості типового сеансу роботи з такими додатками, цей фактор можна
вважати малозначним.
У разі ж мобільного застосування, яке користувач збирається використовувати протягом
20 секунд для уточнення або поновлення невеликої порції інформації, втрата 6 секунд
представляється недозволеною розкішшю. Розумно керуватися мнемонічним правилом , згідно з
яким тривалість сеансу роботи користувача з додатком повинна набагато перевершувати
тривалість запуску цього додатка. У разі додатків для настільних комп'ютерів робочі сеанси
тривають довше, і тому користувачі готові миритися з періодами очікування більшої тривалості.
У разі ж мобільних додатків тривалість робочих сеансів менше, і тому висувається вимога , щоб
тривалість періоду запуску програми була відповідно меншою. Тривалість періоду запуску
додатка є важливим чинником і у випадку настільних комп'ютерів, але у випадку мобільних
пристроїв, які характеризуються нерегулярністю і короткочасністю робочих сеансів, цей чинник
набуває вирішальне значення.
Мобільні додатки, як основний елемент управління підприємством надають: оперативний
доступ до даних для працівників будь-якого рівня; бездротовий двосторонній зв’язок з
технологічним обладнанням та інформаційною системою; отримання інформації в реальному
часі; швидке прийняття обґрунтованих рішень. Визначені функції реалізуються на основі
мінімалістичних та функціональних, зрозумілих для користувачів інтерфейсів, оптимального
дизайну що дозволяє повністю зосередитися на технологічному процесі, виконанні посадових
обов’язків, тощо.
Мобільні додатки для аграрних підприємств дозволяють швидко і точно розрахувати
кількість препаратів, необхідних для приготування комплексних засобів захисту рослин; дають
можливість працювати з картою полів; показують точний прогноз погоди; каталоги насіння і
препаратів тих чи інших виробників з повною інформацією про них, включаючи вартість;
допомагають налаштовувати техніку, стежити за її роботою і інші.
Враховуючи функціональні можливості всі мобільні додатки для аграрних підприємств
слід класифікувати на:
інформаційно-довідкові;
торгівельні майданчики;
GPS- вимірювання, навігація;
визначення шкідників, захист рослин;
прогнозування врожайності та оцінка прибутковості;
розрахунок внесення добрив;
машино тракторний парк;
економіка аграрного сектора;
ландшафтний дизайн, тощо.
Мобільні додатки активно використовуються аграрними підприємствами і значно
полегшують роботу в обчисленнях, характеристиці полів, плануванні робіт та надають корисну
інформацію щодо вирощування сільськогосподарських культур.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ У СФЕРІ ІНТЕРНЕТ – ТОРГІВЛІ НА
ПРИКЛАДІ САЙТУ ULTRASALE.COM.UA
В сучасному світі, у всіх сферах розвитку країни, інформаційні технології займають
одну з найважливіших ролей в системах управління цими сферами. Вже у багатьох країнах
світу інтернет – магазини замінили звичайні, оскільки це дуже зручно для клієнтів – купувати
речі, не виходячи з дому. В Україні цей процес тільки набирає обертів.
Значна складність спостерігається під час процесів розробки та реалізації системи
продажу, яка забезпечить отримання підприємцем прибутку, так як наявні велика кількість
суб’єктів ринку та їх територіальна диференціація, різноманіття товарів та зміна трендів на
ринку.
Оскільки в Україні є недостатньою кількість робочих місць та рівень заробітної плати,
зростає кількість приватних підприємців, які створюють бізнес у вигляді інтернет-магазину,
адже таким чином, люди можуть самі контролювати задоволення своїх потреб.
Більшість людей стикаються з проблемою – інтернет-магазин необхідно розміщувати
на сайті, а купівля цього продукту коштує дорого, якщо вони не вміють програмувати. Навіть
купивши чи створивши сайт, складність полягає у його веденні, оскільки додавання та
редагування товарів не завжди є зручним.
Для вирішення цієї проблеми необхідно автоматизувати ці процеси, що дозволить
виконувати їх, не витрачаючи багато часу, групувати їх та переміщувати на різні торгівельні
платформи, що збільшує можливість отримання прибутку. У зв’язку з цим, питання
застосування нових підходів та реалізації новітніх ідей до інформаційного забезпечення
управлінської діяльності підприємців в Україні набувають особливої актуальності.
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Актуальні проблеми застосування інформаційного забезпечення під час здійснення
підприємницької діяльності вивчали Д. Кулешов, Н.С. Ілляшенко, Т. Дубовик, В.Ю. Ларіков,
С.М. Ілляшенко та інші.
Prom.ua — український маркетплейс, проект IT-компанії EVO. На його платформі
підприємці самостійно створюють інтернет-магазини та розміщують свої товари в
загальному каталозі. Prom.ua заснували в 2008 році Микола Палієнко, Денис Горовий і Тарас
Мурашко. У тому ж році були запущені аналогічні торговельні майданчики в Білорусі
(Deal.by) і Казахстані (Satu.kz) [2].
Переваги Prom.ua:
1. Можливість самостійно створити сайт, що не потребує значних знань в сфері
програмування та дозволить зберегти кошти.
2. Легкість у створенні позицій та груп товарів, масове створення, редагування та
видалення товарів.
3. Купівля ефективної реклами одразу на маркетплейсі за лічені хвилини.
4. Масовий імпорт та експорт товарів у потрібному форматі як у Microsoft Excel, так і
на інші торгівельні платформи, такі як Bigl.ua, Zakupka.com та інші.
Створивши сайт та здійснивши, хоча б, базові дії для розвитку та просування своєї
компанії, одразу з’являється можливість для аналітики діяльності сайту.
Розглянемо аналітику на прикладі інтернет – магазину «Ultrasale.com.ua», який
займається роздрібною торгівлею різноманітними товарами.
Prom.ua дає змогу проаналізувати діяльність компанії через загальну аналітику
(рис.1), завдяки чому легко відслідкувати тренди та попит на особливі категорії товарів в
даний момент часу, що є дуже важливим в веденні бізнесу у сфері інтернет-торгівлі.
Рис.1. Загальна аналітика Ultrasale.com.ua

Особливу увагу необхідно приділяти для аналізу ефективності ProSale, яка створена
безпосередньо на Prom.ua (рис.2), адже проаналізувавши її ефективність, необхідно
прийняти рішення, чи достатньо цієї реклами, чи вона не така ефективна і вигідніше вкласти
кошти в Google Shopping чи рекламу у Fаcеbook наприклад.
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Рис.2. Аналітика реклами ProSale для Ultrasale.com.ua
Отже, в останні роки в Україні склалися сприятливі передумови для розвитку
електронної комерції, яка розглядається нині як один з перших кроків на шляху до
майбутнього соціально - економічного улаштування інформаційного суспільства. За
допомогою наведеної торгівельної платформи Prom.ua, можливе сприятливе для
впровадження і розвитку інтернет - торгівлі.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З АУДИТУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
В умовах сьогодення темпи розвитку діджиталізації швидко зростають, вражаючи навіть
молоде суспільство. Розвиток сучасної науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської
діяльності стало неможливим без використання, нехай навіть і самих простих, але е-технологій,
програмного забезпечення. Загальною закономірністю їх використання, як правило, є орієнтація
на конкретного споживача, а також врахування особливостей і вимог конкретного бізнессередовища [1].
У кожного суб’єкта господарювання в певних масштабах нині сформувалося своє ІТсередовище. Це можуть бути так звані апаратні засоби: сервери і персональні комп'ютери, а також
локальні мережі з відповідним обладнанням [2]. Різні прикладні програми, інформаційні бази
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даних, засоби технічного захисту стали вже давно нормою. а деякі з них. особливо ті, які дали
позитивні економічні результати, стали предметом стандартизації [1].
Загалом, ІТ-індустрія призвела до трансформації багатьох існуючих професій і, відповідно,
підходів до навчання майбутніх фахівців. Так, наприклад, у сфері бухгалтерського обліку
продовжують активно впроваджуватися різного типу бухгалтерські програми. Одні орієнтовані
на великі підприємства, інші − на cередні та малі, на ведення бухгалтерського обліку єдиним
бухгалтером. Проте, на превеликий жаль, аудитори, на відміну від бухгалтерів, не можуть
констатувати факт великої різноманітності доступних їм спеціалізованих профільних програмних
продуктів.
У діяльності провідних міжнародних аудиторських фірм часто використовують
спеціалізовані програмні продукти, які забезпечують автоматизацію процесів та частково
обмежують участь аудиторів на різних етапах аудиторського процесу. Зокрема, при оцінці ризиків
й фінансово-майнового стану клієнта, здійсненні аудиторської вибірки, формуванні загальної
стратегії аудиту та деталізованих планів (програм аудиту) за об’єктами перевірки, виконанні
окремих аудиторських процедур та застосуванні відповідних методичних прийомів, а також
процесу підготовки звіту незалежного аудитора та зберігання масиву даних (аудиторських
свідчень). Комп’ютеризація в аудиті забезпечує аудитору можливість зосередитися на ключових
розділах фінансово-господарської діяльності й відображення їх в обліку та звітності, і в першу
чергу тих, що вимагають безпосереднього професійного судження аудитора. Проведення
контрольних та аналітичних процедур при використанні сучасних й ефективних профільних
програм може стати суцільним, а не виключно вибірковим (як це характерно для існуючої
практики), що зменшить аудиторський ризик висловлення неадекватної думки аудитором про
фінансову звітність.
В аудиторській практиці спостерігається використання таких програмних рішень як
TeamMate, MKinsight, BWise. Серед існуючих необхідно також відмітити KІT.Аудит", IT Аудит:
Аудитор, Експрес Аудит: ПРОФ, Audit System / 2tm Deloitte and Touch Tho‑matsu, Audit Expert,
Аудит‑Майстер «ДАСО» «Аудит‑Інформ», Audit NET, SAP AG TER 10 та інші [2]. І здавалось би
існує чималий спектр програмних продуктів, що можна використовувати при аудиті фінансової
звітності та надання супутніх аудиторських послуг. Та все ж, окремі вчені справедливо відмічають
недостатність впровадження сучасних технологій у практику аудиторської діяльності [3], що має
місце і на сучасному етапі. Звичайно, існуючі програмні профільні продукти мають свої переваги
і недоліки [4]. Головним впливовим фактором, що визначає ефективність їх застосування є
специфіка аудиту фінансової звітності, яка унеможливлює формалізацію його процесу і повну
його стандартизацію в організації і методиці проведення. До того ж, жодна програма не зможе
повноцінно без власне самого аудитора сформулювати на основі зібраних аудиторських доказів
професійне судження, як того вимагають стандарти аудиту і діюча професійна практика.
Доречним, усе-таки, зауважити і на високу вартість комп'ютерних програм. Це, очевидно, є
поясненням тих фактів, що в реаліях практики аудитори здебільшого знаходять заміну
спеціалізованим програмам через виконання розрахунків й формування типових форм робочих
аудиторських документів й формування звіту у більш спрощених і доступних програмах Microsoft
Office, зокрема: Word, Excel і т.і.
Усе це дає підстави стверджувати, що традиційна підготовка фахівців з аудиту, яка
орієнтована, головним чином, на формування знань, умінь і навичок в предметній галузі повинна
бути максимально переорієнтованою та адаптованою до сучасних вимог ІТ-індустрії. Це, в свою
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чергу, вимагає осучаснення існуючої парадигми освіти, яка б відповідала сучасним трендам
цифровізації в усіх сферах бізнесу і, зокрема, в аудиторській діяльності. Звісно, що такий підхід
передбачає забезпечення освітнього процесу сучасним обладнанням та інноваційним програмним
забезпеченням. Тут потрібні також і фундаментальне дослідження змін в управлінні системою
обліку, внутрішнього контролю бізнес-процесів клієнтів, аудиторської діяльності у поєднанні із
вивченням корпоративної культури, зовнішніх і внутрішніх комунікацій. Однак, в умовах
обмеженості аудиторного часу та вільного доступу до широкого спектру програмних продуктів в
навчальних цілях унеможливлюється оволодіння їх специфікою та застосування на достатньо
високому професійному рівні. Запорукою успіху тут може стати реалізація підходів й елементів
дуального навчання, яке передбачає поєднання студентами теоретичного навчання з практичним,
залучення успішних фахівців-практиків визнаних аудиторських та ІТ-компаній до навчального
процесу. Окрім того, як показує практика, таке навчання майбутніх аудиторів в умовах реальної
практики створює для них високу мотивацію отримання знань та набуття професійних навичок.
Перелік використаної літератури:
1. Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи
авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 1. – URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6047 (дата звернення: 03.02.2020)
2. Кудирко О. М. Комп'ютеризація аудиту в Україні: актуальні проблеми та реальні
перспективи. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 34–38.
3. Кудрицький Б. В. Комп’ютерізація аудиторської діяльності в Україні: проблеми та шляхи
подолання. Фінанси, облік і аудит. 2011. Вип. 18. С. 320-327.
4. Овчарик Р.Ю. Аудит на базі комп’ютерних програм: продуктивність, рентабельністьта
тенденції розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Економічні
науки». 2017. № 1 (1). С. 68−72.

Я.В. Кузь
студентка 4 курсу
спеціальності «Облік і оподаткування»
економічного факультету
Науковий керівник: Аверкина Марина Федорівна,
д.е. н., професор,
професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Національний університет «Острозька академія»
ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ «БУХГАЛТЕРІЯ»: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Інформаційно-комп’ютерні технології щорічно розвиваються та набувають практичного
застосовуються у всіх сферах діяльності будь якого підприємства. Точність, правильність та
швидкість – ключові аспекти у організації бухгалтерського обліку підприємств та організацій,
саме тому питання автоматизації даного процесу щоденно набуває все більшої актуальності.
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В сучасних умовах процес організації та ведення бухгалтерського обліку більшості
підприємств та навіть бюджетних установ здійснюється за допомогою спеціального програмного
забезпечення, адже це зручно, швидко та якісно. Всі ці програми за декілька років набули різних
змін, модифікацій, модернізацій і загалом поділились на два види. Перші засновані на принципах
автоматизації основних аналітичних та облікових процесів діяльності підприємства. Інша –
програма-конструктор, що дає повну свободу у виборі дій. «Бухгалтерія» на сьогоднішній день –
найвідоміша бухгалтерська програма автоматизованого бухгалтерського обліку [2].
Варто зауважити, що створення спеціального програмного забезпечення, що здійснює
автоматизований бухгалтерський облік діяльності підприємства було спричинено поглибленням
ринкових відносин та необхідністю підвищити оперативність та точність обробки бухгалтерських
даних.
На сьогоднішній день «Бухгалтерія» - унікальна програма. Кожен користувач може
налаштувати її під власні потреби та відповідно до особливостей бухгалтерського та
управлінського обліку підприємства. Програма автоматично обробляє, зводить, групує та аналізує
дані, а також дозволяє вносити зміни вручну. Надає можливість первинні документи та фінансову
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України. Програма постійно оновлюється
адже розробники активно слідкують за змінами та нововведеннями діючого законодавства у сфері
бухгалтерського обліку.
Основними перевагами використання програми «Бухгалтерія» для ведення
бухгалтерського обліку на підприємстві є:
- наявність готових налаштувань та бази постійних оновлень;
- автоматичне формування фінансової звітності підприємства за відповідний звітний
період;
- можливість синхронізації програми з іншими програмами необхідними для подання
бухгалтерської звітності (наприклад програми МеDoc);
- можливість проведення автоматизації роботи підприємства;
- зручність ведення податкових зобов’язань [1].
Отже, основна перевага на яку варто звернути увагу є саме автоматизація обліку, адже
програма самостійно зробить, групує дані, формує необхідну звітність та повідомляє про присутні
у первинних документах та звітах помилки. Програма дає можливість оперативно здійснювати
обробку первинних документів та їх виписку. Також, важливим є абсолютно автоматизований
модуль для обліку розрахунків за виплатами працівникам, а саме заробітної плати, відпускних,
відряджень, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших виплат.
Організація обліку податкових зобов’язань є чи не найважливішою ділянкою обліку
підприємства, адже ці помилки є надто «дорогими». Своєчасність подання податкової звітності та
точність у сплати податків та зборів до держави є ключовим завданням кожного бухгалтера.
«Бухгалтерія» дає можливість швидко та якісно отримувати та систематизувати
інформацію зі всіх версій даного програмного забезпечення, створювати вибірки, сортувати
документи та господарські операції за видами, датами, контрагентами та іншими необхідними
характеристиками.
Важливою перевагою, яку необхідно зазначити є можливість налаштування програми
«1С:Бухгалтерія» під роботу конкретного підприємства. Дане програмне забезпечення дає
можливість внести будь які зміни та доповнення до стандартної версії програми. Та все ж,
проаналізувавши особливості роботи програми «Бухгалтерія» та відгуки потенційних споживачів
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варто відмітити, що основним недоліком є те, що цей програмний продукт не підходить для фірм
та підприємств, що працюють у сфері послуг та роздрібній торгівлі.
Вартість програми теж є досить високою, що зменшує її популярність у порівнянні з
конкурентами. Базова конфігурація «Бухгалтерія» не дає можливості в повній мірі здійснювати
ефективний бухгалтерський облік, особливо на великих підприємствах, де необхідно, щоб
декілька бухгалтерів могли мати доступ до тих самих ділянок обліку. Кожне додаткове
налаштування, підключення, оновлення програми є платним і проводиться виключно професійно
підготовленими працівниками.
Отже, зважаючи на проведене дослідження, та вище проаналізовану інформацію можемо
зробити висновки, що такий програмний продукт, як «Бухгалтерія» є досить унікальним на
сьогоднішній день на ринку України. Програма має безліч переваг, адже значно полегшує та
оптимізує процеси бухгалтерського та адміністративного обліку, швидко реагує на зміни в
законодавстві та можливе її налаштування під потреби будь якого підприємства. Тоді як з іншого
боку, всі ці додаткові налаштування є досить дорого вартісними, а базова конфігурація
«Бухгалтерія» не забезпечить усіх потреб сучасного бухгалтера.
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АНТИКРИЗОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ
ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ В АВСТРІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Все більше нові інформаційні технології проникають в життя держави та бізнесу. Їх
вплив на макроекономіку та підприємництво став украй актуальним. Ще більше ста років
тому суть підприємництва через інноваційний процес розкрив видатний австрійський
учений Йозеф Шумпетер, пов’язавши це явище з науково-технічним прогресом (НТП). У
ранішній роботі "Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту,
відсотків та економічного циклу" [1] у 1911 р. він дав оцінку динаміки економічного
розвитку через інновації, що ведуть до стану динамічної нерівноваги в циклічних процесах.
Прискорення економічного зростання та якісних змін досягається через впровадження у
виробництво кластерів інновацій, що забезпечують просування нових технологій і видів
продуктів та супроводжуються "творчою руйнацією". Саме підприємці є носіями
інноваційних ідей, що спонукало в економічній теорії поряд з трьома класичними факторами
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виробництва – працею, капіталом і землею – ввести у науковий обіг четвертий фактор
виробництва – підприємницький хист.
Запропонувавши нову теорію інноваційного соціально-економічного розвитку, Йозеф
Алоїз Шумпетер пов’язав усі її елементи з теорією фінансових та соціально-економічних
циклів і криз, що є обов’язковими елементами капіталістичної системи. Він її розвинув у
1939 р. у фундаментальному двотомнику «Ділові цикли» [2], пояснивши причину
виникнення Великої депресії 1929-1939 років синхронізацією кризових фаз різноманітних
економічних циклів, відомих на той час.
Видатний австрійський економіст Людвіг фон Мізес розкрив сутність соціалізму в
своїй фундаментальній праці «Соціалізм. Економічний та соціологічний аналіз» [3], що
вперше побачила світ у 1922 р. – у рік заснування СРСР. Його учень Фрідріх Август фон
Гаєк теж написав на цю ж тему навіть дві книжки «Шлях до рабства» [4] та «Згубна
самовпевненість. Помилки соціалізму» [5]. Перша робота Гаєка вийшла ще наприкінці
Другої світової війни у 1944 р. У ній людство попереджалось, що войовничий тоталітаризм
при відсутності протидії людства може привести до загибелі усієї цивілізації. У цій книзі він
виступив не тільки проти націонал-соціалізму, а й радянського соціалізму, який і є «Шляхом
до рабства».
За три роки до смерті у 1988 р., характеризуючи принципи регулювання взаємодії між
індивідами, він писав, що ця взаємодія основана на правилах «розширеного порядку», що
виникають спонтанно і перетворюються у регулятор людської поведінки в суспільстві. Вони
торкаються «чесності, угод, приватної власності, конкуренції, прибутку та особистого
життя» і розповсюджуються завдяки навчанню, звичкам і традиціям. До моральних норм Ф.
Гаєк відніс «інститути власності, свободи та справедливості». Він відмічав, що саме
«моральні норми та традиції, а не інтелект і розум, дозволили людям піднятись над рівнем
дикунів». Наголошуючи на тому, що свобода для підприємців є головним двигуном пошуку
ними найбільш доцільних шляхів економічної діяльності, Ф. Гаєк у 1960 році написав
«Конституцію свободи» [6]. Інформаційні технології в умовах певних свобод широко
застосовувались вже наприкінці ХХ ст. і дозволили розкрити брехливу суть комуністичного
режиму в країнах РЕВ, призвівши до розвалу «соціалістичного табору» і розпаду СРСР з
утворенням України.
В межах Європейської системи підприємництва «австрійська модель» займає особливе
місце. Зараз в ЄС діють декілька основних варіантів європейської моделі: «рейнський капіталізм»,
найбільш чітко представлений німецькою моделлю, але характерний для більшості
західноєвропейських держав, англосаксонська модель, і дирижистська модель, поширена у
Франції. Суть «австрійської моделі» соціально-економічного розвитку в тому, що вона синтезує
найважливіші постулати усіх трьох варіантів європейського підприємництва та його взаємодії з
державою, зберігаючи при цьому національні особливості. Однак головним чином в ній
проявляються елементи двох моделей, за виключенням англосаксонської, що близька до
американської. В Австрії ставка зроблена на формуванні саме дирижистського варіанту розвитку
економіки. Держава повинна була виступити в ролі основного власника найважливіших
виробничих потужностей і визначально впливати на усі еволюційні процеси формування
ринкових принципів господарювання (включаючи й ціноутворення). В Україні ж цього не було
вчасно зроблено. Багато стратегічних підприємств не тільки набули приватних власників, але вже
мають й іноземне їх походження, як, наприклад, найбільші українські НПЗ.
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Важлива задача австрійської моделі зводилася до створення нових принципів соціального
партнерства у суспільстві «безконфліктного трудового клімату». Його можна забезпечити за
допомогою принципів гарантії повної зайнятості: «зайнятість – важливіша за рентабельність».
Важлива також участь трудових колективів у вирішенні основних проблем підприємств:
«співучасть працівників в управлінні». Держава приймає активну участь у взаємовідносинах між
роботодавцями і найманими працівниками в системі моделі трипартизму.
Каркасом підприємництва в Україні мають стати інноваційні венчурні підприємства, що
функціонують на винайдених в Австрії принципах «інноваційного партнерства»,
«модернізаційного співробітництва», «партнерства взаємодії». Головним же антикризовим
заходом для економіки України на шляху до інноваційного прориву у все більш уповільненій
світовій та національній економічній динаміці є створення НІС.
Сьогодні інформаційні бізнес-технології стали одним з основних напрямків інноваційної
діяльності на світових ринках. Подолання глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2020 рр.
пов’язано з різким зростанням інтенсивності інноваційних процесів у світі, формуванням нового
технологічного укладу (ТУ) як головного чинника уникнення чергової рецесії та прискорення
соціально-економічного розвитку.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТНИЙ МЕХАНІЗМ В
УКРАЇНІ
Інформаційні технології охопили всю нашу економіку і жодна галузь не може
уникнути її впливу, вони вносять зміни в конкурентний механізм в Україні. Все більше часу
і інвестицій поглинається інформаційними технологіями та її результатами. Завдяки
інформаційним технологіям конкуренти часто отримують конкурентну перевагу. Одним з
визначальних умов функціонування ефективної ринкової економіки є конкуренція. Саме
вона дозволяє підвищувати ефективність і вдосконалювати методи управління суб’єктів
господарювання і є стимулом орієнтації виробників на інтереси споживачів за умови
насичення товарного ринку.
Однак, не дивлячись на актуальність цієї проблеми, ступінь розробленості проблем з
аналізу ринку інформаційних технологій та основ теорії конкуренції недостатня. Найбільш
вагомий внесок в аналіз ринку інформаційних технологій внесли К. Адельман, Т. Аллен, М.
Мортон, Дж. Діллон, Б. Хейг, Б. Лодер, К. Хакер, М. Франда, Дж. Ліндсей, Т. Пелтієр, П.
Фердинанд і ін. Основи теорії конкуренції закладені в працях А. Сміта, Дж. Робінсон, Е.
Чемберлена, Й. Шумпетера, М. Портера. Незважаючи на увагу вчених до проблем ринку
інформаційних технологій, комплексних і системних досліджень з проблем конкуренції на
ринку інформаційних технологій досі не існує. Тому практика впливу інформаційних
технологій на конкурентний механізм є актуальними.
Сьогодення характеризується розширенням масштабів конкурентної боротьби.
Суб’єкти господарювання, як правило, працюють в умовах жорсткої конкуренції.
Інформаційні технології розширюють можливості суб’єктів господарювання з ефективного
використання зв’язків між видами діяльності як в середині суб’єктів господарювання, так і
за їх межами, створюють нові зв’язки між окремими напрямками діяльності і суб’єкти
господарювання можуть краще координувати свої зусилля з діями своїх постачальників або
споживачів, створюють багато нових взаємозв’язків в бізнесі, розширюючи число можливих
галузей, в яких суб’єкт господарювання може отримати конкурентну перевагу.
Конкуренція посилюється при розробці нових ідей і технологій, спонукає до
підвищення витрат на наукові дослідження і розробки, придбання патентів і ліцензій, освіту
і професійну підготовку кадрів, програмне забезпечення, інжинірингові та консалтингові
послуги, рекламу. Інформаційні технології ведуть до економії як часу, так і вартості при
регулюванні діяльності суб’єктів господарювання.
У конкурентній поведінці суб’єктів господарювання, відбувається очевидне зрушення
в сторону захисту прав на інтелектуальну власність, так як вони стають все більш важливими
джерелами конкурентних переваг.
135

У зв’язку з тим, що все більш важливими джерелами конкурентних переваг
виступають права на інтелектуальну власність, суб’єкти господарювання вважають, як
правило, головним принципом своєї діяльності постійне новаторство [1]. Все це впливає на
загострення конкурентної боротьби. Виробники оперативно реагують на значне зростання
попиту, що прискорює заміну старих інформаційних технологій на нові. Сьогодні в реальній
практиці існує безліч перешкод для розвитку конкуренції на ринках України. Тому у сучасних
умовах велике значення набуває захист прав інтелектуальної власності. Поряд з традиційними
формами захисту великого значення набуває захист прав інтелектуальної власності від
недобросовісної конкуренції.
Аналіз практики припинення порушень законодавства про захист від недобросовісної
конкуренції показує, що кількість порушень в Україні із року в рік не зменшується. У 2018 році
спостерігалося прискорення темпів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, за
рахунок поширення Інтернет-мережі та збільшення кількості користувачів Інтернету [2]. З ростом
комерційного використання Інтернету зросла кількість порушень в сфері інтелектуальної
власності, зокрема: недобросовісна реєстрація об’єктів, використання чужих позначень, етикеток,
упаковок - торговельних марок, промислових зразків, комерційних найменувань, авторських прав
та ін. і в результаті такі суб’єкти господарювання отримують необґрунтовані конкурентні
переваги перед іншими учасниками ринку. Внаслідок цього вартість товарів недобросовісних
виробників виявляється нижче, так як у них відсутні витрати на придбання необхідних ліцензій,
дозволів, рекламу, відповідно, попит на ці товари зростає. Для кінцевого покупця різниця в ціні
при реалізації продукції недобросовісних виробників, за інших рівних умов, стає більш
привабливою з точки зору ціни.
В ситуації, що розглядається наявні ознаки недобросовісної конкуренції. Такі дії у
конкуренції, які досягненні шляхом неправомірних переваг у конкуренції або поширенням
інформації, що вводить в оману, можна кваліфікувати як введення в обіг продукції, виробництво
і реалізація якої пов’язані з таким обігом, що суперечить законодавству про захист від
недобросовісної конкуренції. Проблеми забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в
Україні багато в чому визначаються значною нестачею кваліфікованих фахівців з цих питань, що
потребують великого обсягу спеціальних теоретичних знань та практичного досвіду. Вирішенню
завдань із захисту прав інтелектуальної власності у значній мірі допомагає глибоке знання
конкурентного права, адже знання лише механізму створення програмного забезпечення для
сучасного ІТ–фахівця є недостатнім. Це особливо важливо у зв’язку з тим, що за показником
інноваційного потенціалу українська соціально-економічна система у 2018 році показала незначне
зростання. [2]. Тобто потреба у захисті прав інтелектуальної власності буде зростати.
Подальший розвиток ринкових відносин, і як наслідок значне збільшення проявів
недобросовісної конкуренції висуває необхідність поширення знань з конкурентного права.
Однак в Українських вищих навчальних закладах вивченню цього законодавства відводиться
дуже мало часу.
Для запобігання протиправних дій і підвищення стимулів для проведення інноваційної
діяльності та захисту прав інтелектуальної власності необхідно на всіх етапах навчання студентів
розширити або запровадити дисципліну з конкурентного права, що значно буде сприяти
можливості підвищення захисту прав інтелектуальної власності, підвищенню ефективності та
зацікавленості у розробці та впровадженні нових інформаційних технологій управління бізнесом,
формуванню стійких навичок правової поведінки на ринку відповідно до чинного законодавства.
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Вважаємо необхідним подальше забезпечення підготовки в Україні фахівців з
конкурентного права магістерського рівня кваліфікації, зокрема, шляхом дистанційного навчання
за допомогою мережі Інтернет.
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ЗМІСТ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
«1С:ПІДПРИЄМСТВО» СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси інформатизації у сфері
економіки, опрацювання економічних даних з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій.
Курс «Інформаційна система «1С:Підприємство» розрахований на студентів, які
опанували базові економічні та інформатичні курси, та засвоїли дисципліни «Економічна
теорія», «Економіка підприємства», «Розміщення продуктивних сил» «Інформаційнокомунікаційні технології», «Бази даних та інформаційні системи», «Менеджмент» та
«Фінанси».
Метою навчання даної дисципліни є оволодіння студентами теоретичними і
практичними знаннями з основ створення та функціонування сучасних інформаційних
систем і технологій, які використовуються у різних галузях економіки, вивчення
структури та етапів побудови інформаційних систем, набуття практичних навичок та
умінь ефективного використання інформаційної системи «1С:Підприємство» для
автоматизації управлінських робіт і опрацювання економічних даних.
Основні завдання вивчення дисципліни:
 ознайомити студентів з основними положеннями використання інформаційних
технологій в економіці в загальній і професійній педагогічній освіті;
 сформувати уміння володіти основними прийомами роботи з автоматизованою
інформаційною системою «1С:Підприємство»;
 розкрити місце і значення використання «1С:Підприємство» у сучасній економіці
країни;
 з’ясувати переваги та недоліки різних технологічних платформ, версій, конфігурацій
«1С:Підприємство»;
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 розширити знання студентів про шляхи і перспективи інформатизації в сфері
економіки;
 сформувати у студентів знання, навички та уміння щодо доцільного використання
засобів сучасних інформаційних технологій,
необхідних
в
їх
практичній
діяльності.
Дисципліна «Інформаційна система «1С:Підприємство»» за навчальним планом
підготовки бакалаврів економічних та інформатичних спеціальностей належить до
варіативної (за вибором студента) частини циклу їх професійної та практичної підготовки.
Під час навчання даного курсу важливо приділити увагу узагальненню пройденого
матеріалу, його практичній значущості, втіленню міжпредметних зв’язків між
економічними та інформатичними дисциплінами, оскільки студентам необхідно
переосмислювати, розвивати і використовувати набуті раніше знання і навички як в
теоретичному аспекті, так і в практичному їх застосуванні. У змістову складову курсу для
студентів педагогічних університетів з одного боку інтегровано теми, що вивчають
студенти спеціальностей «економіка», «інформатика» у профільних закладах вищої
освіти, а з іншого боку враховано специфіку педагогічного закладу, де навчають
майбутніх вчителів, викладачів економіки, інформатики тощо. При цьому слід
враховувати, що навчання даного курсу закладає не тільки основи для підготовки
кваліфікованих економістів, інформатиків а й до методики навчання економіки з
використанням сучасних інформаційних технологій, що є дуже важливим для майбутніх
вчителів.
Змістова складова навчальної дисципліни розроблена для використання
платформи «1С:Підприємство» версії 8.3 та конфігурації «Бухгалтерія для України»
редакції 2.0. і містить такі теми [1,2].
Тема 1. Сучасні системи управління підприємством, що представлені на ринку України.
Тема 2. Інформаційна система «1С:Підприємство для України». Основні поняття і
характеристики.
Тема 3. Основні види робіт з інформаційною системою «1С:Підприємство для України».
Тема 4. Ручне проведення господарчих операцій.
Тема 5. Робота з типовими операціями.
Тема 6. Робота з документами. Автоматизація робіт по банку і касі.
Тема 7. Робота з документами. Автоматизація робіт з постачальниками і покупцями.
Тема 8. Робота з документами. Автоматизація робіт з відділом кадрів.
Навчання студентів роботи з інформаційною системою «1С:Підприємство» сприяє
розвитку їхніх творчих здібностей, економічних та інформатичних вмінь і навичок, які
вони використовують у своїй професійній діяльності.
Перелік використаної літератури:
1. 1С: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія. Видання // Київ, ДП «Єврософтпром»,
2017, 444 с.
2. 1С: Бухгалтерія 8. Ефективний інструмент українського бізнесу [Електронний ресурс] Режим доступу: http://1c.ua
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ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ КРЕАТИВНИХ ФАХІВЦІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
«Єдиний шлях, який веде до знань, – це діяльність.»
Бернард Шоу
Необхідність дослідження сучасних інноваційних процесів обумовлюється значенням
технологічного розвитку як чинника підготовки конкурентоспроможного фахівця та забезпечення
сталого розвитку. При цьому важливу роль відіграє інноваційний освітній менеджмент як
сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових принципів, методів і форм
управління інноваційними процесами у сфері освіти, спрямованих на інноваційну діяльність, на
підготовку креативних, висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних
забезпечити в країні сталий соціально-економічний розвиток. Також необхідно враховувати
економічні, організаційно-управлінські, соціальні чинники, що впливають на перебіг
інноваційного процесу, проектування та впровадження ефективних форм його організації.
Інноваційна діяльність у сфері освіти залежить у значній мірі від науково-технічного
потенціалу, що являє собою узагальнюючу характеристику рівня наукового забезпечення
навчального процесу, який впливає на формування інноваційного потенціалу, дозволяє його
модернізувати, стає найважливішим фактором для підвищення якості підготовки кадрів,
впровадження нових технологій в освітню діяльність.
Наразі, в умовах ринкових відносин, для освітньої сфери вкрай важливо своєчасно
ініціювати інноваційні процеси та управляти ними. Це, як свідчить досвід багатьох країн, потребує
впровадження інноваційного підходу до необхідного фінансування освітньої сфери, що дозволяє
активно використовувати в навчальній діяльності нове технологічне обладнання, нові інноваційні
методи навчання, а всю діяльність закладу освіти підпорядковувати відтворювальному процесу.
І в забезпеченні цього, однією з важливих функцій менеджера є сприяння покращенню
трудового потенціалу, тобто персоніфікованої робочої сили, що розглядається у сукупності її
якісних характеристик. Зокрема, виділяється аналітична, виробнича, комунікаційна діяльність
персоналу, яка спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Останнє
має ґрунтуватись на генералізації знань, створенні креативного середовища, що сприяє осягненню
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нових знань та їх конвертації в інновації.
Інноваційний розвиток у сфері освіти має особливо велике значення щодо підвищення
інтелектуального потенціалу країни. Адже останнім часом в Україні у розвитку освіти і, зокрема,
вищої спостерігаються негативні тенденції (табл.).
Таблиця Динаміка показників розвитку вищої освіти в Україні
Показник
2010/11 2015/16 2017/18 2010/112017/18, +,Кількість закладів вищої освіти, один.
813
659
661
-52
Кількість студентів – усього, тис. осіб
2418
1605
1538
-880
Кількість випущених із закладів вищої 636
447
421
-215
освіти, тис. осіб
Кількість студентів закладів вищої освіти на 10 557
375
363
-194
тис. населення, осіб
Джерело: [1, с. 129]
Зниження зазначених у таблиці показників зумовлено багатьма чинниками, серед яких –
зменшення чисельності абітурієнтів; дисбаланс між потребами ринку праці і підготовкою фахівців
із вищою освітою; висока зношеність використовуваних у навчальному процесі основних засобів
вищих навчальних закладів; недостатнє фінансування державою освітньої діяльності тощо.
Недостатній професійно-освітній рівень працівників нерідко є причиною того, що навіть
високотехнологічні дослідні зразки товарів не виходять на зовнішній ринок, а їх серійний рівень
дотепер не відповідає вимогам ринку. Ці негативні процеси є причиною того, що в Україні
домінують застарілі виробничі та організаційні структури, підтримка яких не вимагає
технологічних досягнень та широкомасштабної інформатизації суспільства. Відсутність
можливостей для активного впровадження інновацій, нових технологічних розробок не дозволяє
здійснити кардинальні зміни в соціально-економічному розвитку нашої країни.
Все це впливає на якість трудових ресурсів, які безпосередньо створюють додану вартість,
а саме – програмістів, інженерів, аналітиків, творча праця яких є базовим ядром якісного
інноваційного продукту.
Для посилення ролі освітнього менеджменту у забезпеченні сталого розвитку в Україні
необхідно, щоб інноваційна діяльність набула значення стратегічного пріоритету. Це має
забезпечити формування державної інноваційної політики, сприяти розвитку інноваційної
культури суспільства, а також посприяти розкриттю ролі освіти у визначенні ефективної системи
інноваційного розвитку та активізації упровадження нових інновацій в освітню сферу.
Умовами досягнення вищезазначеного можуть бути:
- об’єднання економічних, науково-технологічних, екологічних, ресурсних, податкових і
соціальних зв’язків синергетичний ефект якого надасть знання про перетворення інноваційного
процесу в доступний спосіб задоволення найважливіших потреб громадян;
- забезпечення послідовності та цілісності зусиль при використанні синергетичного
підходу в інноваційному управлінні освітньою сферою;
- взаємозв’язок діяльності державних органів управління, керівництва закладів освіти та
суміжних галузей, а також персоналу, партнерів і споживачів, спрямований на досягнення
визначеної стратегічної мети та отримання соціально-економічного результату [2].
Таким чином, до успішного вирішення проблем, пов’язаних з підготовкою креативних
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фахівців, у тому числі менеджерів, мають долучатись не лише держава, а й бізнесові структури.
Інновації чи технологічні організаційні нововведення стають визначальним чинником як
економічного зростання, так і сталого розвитку в цілому. Світовий досвід свідчить, що у більшості
країн державні установи та підприємницькі структури намагаються знайти шляхи підвищення
конкурентоспроможності у розвитку наукових досліджень та в прискоренні впроваджень їх
результатів. Адже знання стають провідним продуктивним ресурсом виключно за умов набуття
ними форми інновацій.
Перелік використаної літератури:
1. Статистичний щорічник України за 2018 рік. / Державна служба статистики України. –
Житомир: ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. – 482 с.
2. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К;
Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.;
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POSSIBILITIES OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR THE SMART
CITY PLATFORM
Smart City is an effective integration of physical, digital and human systems in an artificial
environment for the sake of a sustainable, prosperous and inclusive future for citizens. [1]
Smart City is the only organic platform that integrates communications, information
technology and the Internet of Things in an individual city.
Improving the quality of life for city dwellers, simplifying city management, improving
urban environment, security — the task of creating a “smart city” by integrating information
technology into urban infrastructure
Therefore, there are three important tasks for modern information technology (IT):
1. providing fast communication channels of information transmission,
2. ensuring the collection and transmission of the necessary data for urban management
services,
3. providing feedback between the city administration and its residents,
4. ensuring public safety.
After analysis of 1C: Sectoral Solutions, a task flow diagram can be provided by
implementing these solutions (see Figure 1).
IT is designed to automate these tasks primarily in the management of real-sector enterprises
and budget organizations. Sectoral and regional application solutions are intended for automation
of separate directions or areas of activity of state and municipal enterprises of the city.
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Figure 1 Scheme of application solutions for automation of SMART CITY tasks
The flexibility of the platform allows you to apply 1C: Enterprise in a variety of areas. For
example, to calculate rent in terms of use in housing and communal services (housing and
communal services), which maintain both the calculation of rent and other utilities, and passport
accounting, it is advisable to use the Software Product "1C: Enterprise 8. Accounting and
calculation of rent in Ukraine. integration, user-friendliness of cities, interaction with resource
providers, housing and non-residential property accounting, and others building a smart city. But
integration into the urban environment requires gradual steps, starting with priority tasks. Starting
from involving citizens in the process of testing a smart city, namely tools for improving urban
infrastructure, I use the experience of the technological countries of Old Europe [2].
References:
1. Мазур А. Чим живуть "найрозумніші міста" нашої планети: Сантадер, Сінгапур і Сонгдо
[Електронний ресурс] / Андрій Мазур // СЬОГОДНІ. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.segodnya.ua/ua/world/wnews/chem-zhivut-samye-umnye-goroda-nasheyplanety-santader-singapur-i-songdo-1161880.html.
2. Глущенко Н. Как создаются и тестируются «умные» города [Електронний ресурс] /
Нина Глущенко // AIN.UA. – 2019. – Режим доступу до ресурсу:
https://ain.ua/special/smart-city-lab/.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Стати лідером на ринку, підвищити ефективність роботи персоналу, створити
оптимальну структуру управління – це першочергові завдання керівника підприємства.
Для потреб управління підприємством бухгалтерський облік повинен надавати повну
та своєчасну інформацію, що потребує його належної організації. Відповідно, це зумовлює
широке застосування бухгалтерських пакетів і програм, завдяки впровадженню яких
підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються
об’єктивні фінансові й управлінські рішення. Проте сьогодні ще далеко не всі підприємства,
установи та організації автоматизували виконання завдань, пов’язаних зі специфікою їх
діяльності, управлінням персоналом. Наявність цих та інших питань зумовлює актуальність
теми дослідження.
Проблематика запровадження інформаційних систем і технологій в системі обліковоаналітичного забезпечення підприємства сьогодні є надзвичайно важливою, тому над її
дослідженням працювали і працюють чимало науковців. Водночас багато питань
залишаються нерозкритими і потребують поглибленого розроблення теоретичних і
методологічних аспектів щодо обліково-аналітичного забезпечення підприємства, передусім
поліпшення забезпечення керівників і спеціалістів необхідною інформацією.
Сьогодні керівнику підприємства доводиться приймати рішення в умовах
невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти
фінансово-господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій кількості
документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована, вона
є деякою мірою гарантією ефективного управління підприємством. Відсутність достовірних
даних може призвести до неправильного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних
збитків.
Система управління не може функціонувати без достовірної, оперативної, релевантної
інформації та її аналітичного опрацювання.
Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язана із системами
збереження та видачі інформації, із системами, що забезпечують обмін інформацією в
процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дають змогу
користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. Основна мета
інформаційної системи – це виробництво необхідної для організації інформації, потрібної
для ефективного управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного
середовища для управління її діяльністю [2].
Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність даних,
обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для
збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації відповідно до вимог, які
випливають з цілей організації.
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Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є
потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх
формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі
комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.
Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні системи, з одного
боку, зумовлюються прагненням збільшити продуктивність повсякденних робіт чи уникнути
їх повторного проведення, а з іншого боку – бажанням підвищити ефективність управління
діяльністю підприємства, приймаючи оптимальні та раціональні управлінські рішення.
Успішне функціонування організації значною мірою залежить від вдалого
керівництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно зі
своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку може поставляти відповідна
інформаційна система. Основне завдання інформаційної системи управління полягає у
підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації.
Для сучасних умов характерне застосування високоефективних внутрішньофірмових
систем інформації, що ґрунтуються на використанні найновіших інформаційних технологій,
зокрема єдиної локальної комп’ютерної мережі. Інформація, особливо її автоматизована
обробка, і тепер залишається важливим фактором підвищення ефективності діяльності будьякої організації.
Ефективність використання інформаційних систем підвищує наскрізна структура і
сумісність інформаційних систем, які усувають дублювання і забезпечують багаторазове
використання інформації, встановлюють визначені інтеграційні зв’язки, обмежують
кількість показників, зменшують обсяг інформаційних потоків, підвищують рівень
використання інформації.
Інформаційна система повинна підтримувати такі функції, як надання інформації та
створення найзручніших умов для її поширення.
Сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності дає змогу забезпечити
вирішення таких завдань:
1) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту;
2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне поширення
різноманітних повідомлень;
3) виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок на такі
високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок зменшення часу
на малопродуктивну діяльність;
4) використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування
оперативного управління на нижній та середніх ланках управління.
Отже, розвиток інформаційних систем надасть змогу здійснювати ефективне
управління діяльністю за порівняно незначних затрат.
Перелік використаної літератури:
1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [підручник] / Ф.Ф.
Бутинець, С.В. Івахненков. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту:
[навч. посіб] / С.В. Івахненко – К: Знання Прес, 2003. – 349 с.
3. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку
підприємства: [наукове видання] / А.А. Пилипенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 276 с.
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Н.В. Лєвіна
директор
Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» ЗМР
ЗО
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ПРОЕКТУ «КОРИСНІ STREAM-КАНІКУЛИ»
Позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ»
Запорізької міської ради Запорізької області разом із територіальним відділом освіти
Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради реалізує вже
постійно діючий проект «Корисні STREAM-канікули».
Проект «Корисні STREAM-канікули» сприяє підвищенню відповідності
професійного вибору молоді потребам ринку праці м. Запоріжжя, розвитку STREAM-освіти
у місті, обізнаності молоді, ознайомленню учнів зі світом професій і технологічними
циклами підприємств із метою вибору ними напрямів науково-технічної освіти та
інженерних спеціальностей в майбутньому [1].
З грудня 2016 року розпочато впровадження за допомоги он-лайн технологій проєкту
«Корисні STREAM-канікули» з метою ознайомлення з напрямами науково-технічної
творчості, STREAM-освіти та вибору майбутньої професії. У зв`язку з великою чисельністю
учасників, супровід проекту потребує автоматизацї. Спочатку модерація проекту
здійснювалась за допомоги Google-сервісів, а саме Google Форми. Фрагмент форми надано
(див рис.1), за допомоги якої складено інші Google-документи. На зимових канікулах 20192020 навчального року для учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти м.
Запоріжжя було заплановано проведення заходів.

Рисунок 1. Фрагмент форми заповнення для ВНЗ, підприємств та інш.
Ці заходи передбачають відвідування провідних підприємств, зокрема: Запорізької
обласної універсальної наукової бібліотеки; музею Головного управління Національної
поліції, Карамельної мануфактури LOL&POP; Запорізької філії Концерну РРТ, Громадської
організації «Молодіжний центр німецької культури «Заммельзуріум», закладів вищої освіти
м. Запоріжжя та інш.
Освітній партнер проекту надає пропозиції згідно з наведеної схеми (див. рис. 2.)
Після надання інформації стейкхолдерами за схемою було сформовано таблиця, фрагмент
якої надано. (див. рис. 3). Але ж така структура супроводу проєкту зручна лише для
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стейкхолдерів. Модератор проекту запропонував використовувати рішення 1С та
конфігурацію «Турагентство».

Рисунок 2. Схема надання інформації щодо заходів
Вважаючи актуальність проєкту «Корисні STREAM-канікули» та велику кількість
учасників проєкту, модератори здійснили аналіз щодо використання прикладних рішень
технології 1С.
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Рисунок 3 Фрагмент таблиці заходів STREAM-канікул
Так як конфігурація «Турагентство» розроблена на основі типової конфігурації
системи програм «1С: Підприємство 8» зі збереженням можливостей і механізмів типового
рішення та врахуванням специфіки туристичного бізнесу, буде забезпечено такі можливості:
Ведення бази клієнтів-закладів освіти, а саме окремі класи закладів;
Фіксація всіх контактів із стейкхолдерами: вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі;
Відправка e-mail за допомоги CRM-системи;
Туристичні агенція: облік заявок класів або груп в розрізі напрямів:
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− екскурсій,
− майстер-класів,
− занять в лабораторіях,
− занять в музеях,
− лекцій,
− квестів тощо.
Проект «Корисні STREAM-канікули» має на меті реалізацію наступних завдань: модернізацію системи профорієнтації молоді з активним залученням стейкхолдерів,
науковців та інших зацікавлених осіб, взаємодію між державою, бізнесом та громадським
суспільством (у тому числі державно-приватного фінансування) тощо.
Таким чином модератор проекту «Корисні STREAM канікули» покладе складення
графіку на галузеве рішення заходів, яке призначене для автоматизації управлінського
обліку в туристичних агентствах.
Проєкт закладу, який увійшов до числа фіналістів Partnership for Sustainability Award
2019 разом із проєктами Energoatom, Procter & Gamble Ukraine, Metinvest Holding, Ukrenergo,
Klitschko Foundation потребує сучасної модерації за допомоги 1С та інш [2].
Перелік використаної літератури:
1. Впровадження проектної діяльності в закладі позашкільної освіти [Електронний ресурс]
/ Т. І. Матрухан // Інформаційно-методичний журнал «Запорізький ОІППО» ЗОР,
(протокол
№5
від
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доступу
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2. Global Compact network Ukraine. Partenership for sustainability award. Глобальні цілілокальні рішення / Global Compact network Ukraine. // Doublek. – 2019. – С. 54.

С.Д. Лучик
д.е.н., професор
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОКРЕМІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В сучасних умовах управлінський облік виступає в якості інформаційного
фундаменту управління внутрішньої діяльністю організації, її стратегією і тактикою.
Основне його завдання полягає в підготовці необхідної інформації для прийняття
оптимальних управлінських рішень щодо вдосконалення виробничого процесу і тим самим
оптимізації процесу управління.
Автоматизація управлінського обліку на підприємстві є потужним інструментом для
ефективного і своєчасного управління компанією, аналізу всіх показників і високої
швидкості реагування на будь-які відхилення. Саме процес автоматизації дозволяє
забезпечити:
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оперативне надходження важливої для подальшої діяльності підприємств інформації
(управління затратами та витратами, аналіз джерел прибутку, управління запасами,
визначення цінової політики тощо);
поглиблений аналіз оперативної інформації з метою визначення резервів зростання і
підвищення ефективності діяльності підприємства, варіантів оптимізації витрат тощо;
планування подальшої активності організації (складання планів і прогнозів як в
довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі).
На практиці автоматизоване ведення управлінського обліку може забезпечуватись
компаніями різними методами. Так, управлінській облік може вестись в автоматизованій
системі фінансового обліку, що, з одного боку, скорочує трудовитрати та прискорює обробку
даних. З іншого – можуть виникати ряд проблем, пов’язаних з відмінностями у вимогах до
формування бухгалтерської та управлінської звітності; ведення довідників і робочих планів
рахунків різних підрозділів компаній тощо. При веденні управлінського обліку за
допомогою пакету Microsoft Excel виникає необхідність багатократного введення даних
вручну, консолідації інформації тощо. Все це займає багато часу і не завжди при цьому
забезпечується достовірність даних і ефективність роботи.
Тому при виборі та встановленні системи автоматизації управлінського обліку фахівці
радять дотримуватись таких правил [1] :
по-перше, управлінський облік, як і бухгалтерський, повинен бути побудований на
принципі подвійного запису відповідно до затвердженої облікової політики, завдяки чому
буде забезпечена повнота фінансової інформації, яку в подальшому можна деталізувати
настільки глибоко, наскільки це потрібно;
по-друге, до системи управлінського обліку повинні включатись як мінімум такі
напрямки як: планування та бюджетування, оперативний облік, система фінансових та
нефінансових показників аналізу результатів діяльності та план-фактний аналіз.
по-третє, незважаючи на відсутність регламентації та обов'язковості, управлінський
облік повинен бути автоматизованим.
На ринку програмних продуктів пропонується користувачам цілий ряд програм
управлінського обліку. Коротко охарактеризуємо окремі з них.
Система управлінського обліку від «ІНТАЛЄВ» – це індивідуально спроектована
згідно вимог клієнта автоматизована система управлінського обліку з наявними
достовірними оперативними даними про стан бізнесу. Система забезпечує автоматизацію
розрахунків, можливість гнучкого налаштування будь-яких необхідних управлінських
аналітик, а також автоматичне співставлення плану та факту. Дана система дозволяє вести
облік і формувати звітність за одним чи декількома варіантами, тобто за корпоративними,
національними або міжнародними стандартами.
Управлінський облік в системі «1С:Підприємство 8» представляє собою систему,
спрямовану на забезпечення управління інформаційними потоками: збору, зберігання,
захисту, аналізу, підготовки, передачі та прийому інформації, необхідної управлінському
апарату для прийняття рішень, спрямованих на забезпечення конкурентоздатності
організації. Ведення автоматизованого управлінського обліку реалізовано в таких
конфігураціях як «Управління невеликою фірмою», «Управління торговим підприємством»
(частково), а також в комплексних системах ERP-класу для середнього та великого бізнесу BAS Комплексне управління підприємством, BAS ERP, BAS Управління холдингом.
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У програмах «1С:Підприємство 8» реалізовані різні форми управлінської звітності.
Крім головних трьох звітів - балансу підприємства, звіту про прибутки та збитки, звіту про
рух грошових коштів, розроблені звіт про продажі, звіт про вироблену продукцію, звіт про
закупівлі, звіт про запаси сировини, звіт про готову продукцію, звіт про дебіторську та
кредиторську заборгованість та інші. В системі «1С:Підприємство 8» можна створити
спеціальні звіти під конкретні завдання управлінського обліку.
Програма «Керівник 8» (або «Керуючий 8») використовується головними
бухгалтерами, керівниками фінансового відділу, власниками бізнесу та директорами
компаній для формування управлінського балансу та аналітики діяльності як окремих
підрозділів, різних видів діяльності, так і всього підприємства (холдингу) в цілому. В
програмі управлінський облік підпорядковується внутрішнім правилам ведення обліку та
специфіці конкретного підприємства.
Програмне рішення BAS ERP забезпечує автоматизацію завдань управління
підприємством, процесами, персоналом. Основна ціль впровадження систем такого типу є
автоматизація відразу кількох видів обліку. З одного боку, система повинна задовольняти
потреби кожного підрозділу в обліку і плануванні, робити зручнішою працю відповідної
групи людей. З іншого боку, система має залишатися єдиною, мінімізувати дублювання й
повторне введення інформації. Конфігурація BAS ERP дозволяє організувати контроль
матеріальних потоків і споживання ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську і
комерційну діяльність компанії. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції і послуг
виконується на основі даних оперативного обліку.
Отже, при виборі системи для автоматизації управлінського обліку на підприємстві
потрібно провести детальний аналіз діяльності підприємства; чітко визначити завдання
управлінського обліку, його методологію і структуру, визначити коло осіб, які будуть
«споживачами» управлінської інформації та чітко регламентувати форми звітності, які
будуть потрібні управлінському персоналу для прийняття рішень в різних секторах.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Зміна парадигми, сформованої впродовж останніх років, значною мірою зумовлена
тим, що ми називаємо «3 А» (AI, Automation та Analytics), продовжує змінювати характер
праці. Залежно від того, з якої точки зору розглядати, ці «3 А» пророкують чудове життя та
дозвілля, коли роботи виконують всю роботу, а ми сидимо і відпочиваємо, або вони заберуть
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усі наші види зайнятості та сфери прикладання праці і разом з ними – нашу життєву позицію.
Реальність, звичайно, не зовсім проста.
Ці «3 А» віщують найбільшу зміну в нашому режимі роботи з часу промислової
революції 19 століття, створюючи майбутнє праці, що буде складною та динамічною. Зміни
торкнуться типу роботи, яку ми виконуємо, а також того, як будуть організовані наша праця
і робочі місця, як ми працюємо з іншими та що насправді виконуємо «на роботі».
Навіть той, хто виконує роботу, змінюється - людина, робот або спільний бот. Поділ
праці між людиною, машиною та Al швидко змінюється. До 2025 року очікується перехід до
співвідношення 48% - частка людини, 52% - машини або алгоритми [1]. При цьому впродовж
наступного десятиліття мільйони працівників перейдуть на професійні категорії, і відповідно
наші вимоги до навичок у майбутньому зміняться. Хоча зміна навичок не є чимсь
кардинально новим в еволюції зайнятості, загалом автоматизація та Al, як очікується,
прискорять темп зміни навичок. За даними Всесвітнього економічного форуму за 2018 рік,
між 2018 та 2022 роками можемо очікувати, що частка основних навичок виконання роботи,
яка залишиться тією самою, складе 58%, що означає, що відбудеться зміна у навичках на
робочому місці в середньому близько 42% [2].
Останні досягнення в галузі робототехніки, машинного навчання та штучного
інтелекту (Al) розширюють межі можливостей машин у всіх сферах економіки, бізнесу та
життя.
Згідно з дослідженням МакКінсі (McKinsey study), лише автоматизація може підняти
зростання продуктивності на глобальній основі від 0,8 до 1,4 відсотка щорічно протягом
наступних 50 років. В цілому, за даними дослідження, близько половини видів діяльності, за
які наразі люди платять майже 15 трлн. дол. США у світовій економіці, мають потенціал для
автоматизації [3]. Це суттєво впливає на майбутнє працевлаштування і вимагатиме свіжого
роздуму над можливостями, які може створити Al.
Згідно Звіту PricewaterhouseCoopers (PwC) AI може внести 15,7 трлн. дол. США у
світову економіку до 2030 р., що більше, ніж загальний обсяг виробництва Китаю та Індії
сьогодні. Цей показник включає збільшення на 6,6 трлн. дол. США у виробництві та 9,1 трлн.
дол. у споживанні.
Хоча аргументів на користь накопичено досить багато, мінливий характер робочих
місць викликає занепокоєння. Кожна галузь має значний потенціал для автоматизації та
інтелектуального інтелекту, але наборів навичок, необхідних для цього, не вистачає.
Дослідження PwC вказують на ймовірний дефіцит до 250000 даних спеціалістів у США
впродовж десятиліття [4].
Для задоволення зростаючого попиту на AI-навички, необхідно налагодити значну
співпрацю між промисловістю, науковими колами та урядом, щоб забезпечити обізнаність
про необхідні навички та забезпечити відповідні можливості навчання. Однією з найбільших
проблем є перекваліфікація наявної робочої сили, і це, можливо, створить подальший
соціальний поділ.
З точки зору організацій технології та інструменти дають значну можливість створити
диференціацію на ринку. Суб'єктам господарювання потрібно використовувати ці цифрові
набори інструментів по всьому спектру, а не обмежувати їх певним підрозділом або ІТвідділом. Загальнодержавні ініціативи щодо зміни цифрових технологій є ключовими
каталізаторами цього шляху, і вони повинні одночасно передбачати навчання для здобуття
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цих нових наборів навичок.
Доведено, що ринок праці при цифровій трансформації формує попит на бухгалтерів,
які, крім знань спеціальності, володіння іноземними мовами, мають навички віртуальної
співпраці, креативного мислення, професійної відповідальності, гнучкості й адаптивності.
Зібрані статистичні дані засвідчують парадокс: наявність загальної кризи освіти при дефіциті
кваліфікованих бухгалтерів-аналітиків, аудиторів та фінансистів. Це пояснюється низкою
причин – міграцією населення, небажанням брати на себе відповідальність, консерватизмом
вищої школи, в тому числі щодо використання методик навчання та контенту, що не
відповідають у повній мірі новим викликам, які з’явилися при переході від індустріального
суспільства до інформаційного [5].
В Україні за наявності значного дисбалансу між наявними вакансіями та кількістю
поданих резюме (пропозиції в десятки разів перевищують наявні робочі місця для
фінансистів, банкірів, бухгалтерів та аудиторів) роботодавці перебувають у пошуку
висококваліфікованих спеціалістів-консультантів, аналітиків, радників щодо підходів до
ракурсів накопичення та обробки вхідної інформації, яка на виході відповідає внутрішнім та
зовнішнім регламентам, що регулюють систему бухгалтерського обліку, вміють
гармонізувати бухгалтерські та бізнес-стандарти, презентувати цінності бізнесу
стейкхолдерам.
Безумовно, такі показники зумовлені застійними явищами в економіці, але не варто
ігнорувати й той факт, що роботодавці шукають найефективніших, тих, що вміють
працювати в період змін. Останнє актуалізує значущість процесу формування сучасних
компетентностей як у випускників, так і у фахівців з досвідом роботи та вмінням
використовувати цифрові ресурси для самовдосконалення й пошуку потрібної інформації.
Очевидною залишається необхідність комплексного розв’язання проблем, пов’язаних із
цифровізацією, оскільки всі заходи повинні сприяти розвитку економіки, суспільства та
окремої людини [6].
Як заявив Альберт Ейнштейн: «Я боюся того дня, коли технології перевершать нашу
людську взаємодію. У світі буде покоління ідіотів».
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ОПЕРАЦІЙНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ – СИСТЕМА АВС
У функціональній системі накладні витрати розподіляються по основних видах
діяльності, а не по підрозділах. Виділяється безліч функціональних центрів витрат у той
час як у традиційних системах спостерігається тенденція розподіляти накладні витрати за
підрозділами, хоча вони звичайно описуються як центри витрат .
Види діяльності — це сукупність багатьох різних задач, що описуються відповідними
діями. Типові види допоміжної діяльності — це складання графіка виробництва,
налагодження устаткування, переміщення матеріалів, закупівля матеріалів, контроль
продукції, облік матеріалів, що надходять, експедиція вантажів і обробка замовлень
споживачів.
Отже, основні відмінності функціональних систем полягають у тому, що в них
використовується набагато більше центрів витрат і факторів витрат на другому етапі. У
результаті цього функціональні системи можуть більш точно вимірювати ресурси, що
приходяться на цільові витрати. Традиційні системи калькуляції витрат показують витрати
менш точно, оскільки в них використовуються фактори витрат, що не відображають
причинно - наслідкової залежності між витратами на допоміжну діяльність і цільовими
витратами [1, с.182].
Розробка функціональних системи витрат виділяє наступні етапи:
1) виявлення основних видів діяльності, що мають місце в організації;
2) розподіл витрат за центрами витрат для кожного виду діяльності;
3) визначення фактора витрат для кожного з основних видів діяльності;
4) розподіл витрат, що мають відношення до видів діяльності, за видами продукції на основі
попиту на ці види діяльності.
Перші два кроки мають відношення до першого етапу розподілу, а останні два кроки
- до другого етапу двоетапного процесу розподілу[3, с.386].
Класифікація виробничих видів діяльності (функцій) здійснюється в такій ієрархічній
послідовності :
1) види діяльності на рівні одиниці продукції;
2) види діяльності на рівні партії продукції;
3) види діяльності на рівні забезпечення випуску продукту;
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4) види діяльності на рівні забезпечення функціонування виробничої структури.
Види діяльності на рівні одиниці продукції здійснюються щораз, коли випускається
одиниця продукту чи послуги. Витрати в цій категорії включають витрати на працю
основних працівників, основні виробничі матеріали, енергію й інші витрати, що
здійснюються пропорційно часу машинної обробки. Види діяльності на рівні одиниці
продукції споживають ресурси пропорційно числу одиниць випущеної продукції чи обсягу
реалізації. Типові фактори витрат для цього рівня — година праці виробничих працівників,
Види діяльності на рівні партії продукції — такі, як налагодження устаткування чи
обробка замовлення на закупівлю матеріалів, здійснюються щораз, коли випускається партія
продукції. Витрати на види діяльності на рівні партії продукції залежать від числа
випущених партій, але є загальними (чи постійними) для всіх одиниць продукції, що входять
у партію. Традиційні системи калькуляції собівартості трактують витрати, пов'язані з
партіями, як постійні витрати. Однак , чим більше вимагається види діяльності, пов'язаних з
партіями, тим більше зрештою організація повинна витрачати ресурсів для їхнього
здійснення. У функціональних систем у цьому відношенні є механізм, що дозволяє
розподіляти деякі витрати, пов'язані зі складністю виробничих процесів (такі, як
налагодження устаткування, обробка замовлень чи споживачів, здійснення закупівельної
діяльності), по видах продукції чи послуг, для яких потрібний відповідний вид діяльності.
Види діяльності на рівні забезпечення випуску продукту чи надання послуги
здійснюються для того, щоб забезпечити виробництво і реалізацію окремих продуктів і
послуг. Прикладами видів діяльності цього рівня можуть бути розробка і модернізація
специфікацій продукції і технічна підтримка для окремих продуктів і послуг. Витрати на
види діяльності на рівні забезпечення випуску продукту здійснюються незалежно від числа
продукції, що випускається, чи числа оброблюваних партій, але витрати на них, як правило,
зі збільшенням числа продукції, що випускається, зростають. Є ситуації, коли цільовими
витратами з еквівалентною тривалістю забезпечення випуску продукції є замовники, тобто
введена категорія видів діяльності по забезпеченню взаємодії з замовниками. Приклад такої
діяльності — проведення ринкового дослідження замовників (як окремих, так і їхніх груп),
якщо вони являють собою цільову витрату.
Види діяльності на рівні забезпечення функціонування виробничої структури — це
остання категорія в даній класифікації. Такі види використовуються для підтримки базового
виробничого процесу на підприємстві, і включають діяльність адміністративного персоналу,
менеджерів виробничого рівня . Усі ці види здійснюються для підтримки функціонування
організації в цілому і є загальними для всієї продукції, що випускається в організації, тобто
по іншій класифікації відносяться до категорії спільно здійснюваних видів діяльності. На
витрати щодо даного виду діяльності в значній мірі впливає рівень активності. [3, с.382].
Розробка систем калькуляції собівартості повинна проводитися з урахуванням
зіставлення витрат з одержуваними вигодами. Однак витрати на впровадження таких систем
і забезпечення їхньої роботи є набагато більшими, ніж при застосуванні системи калькуляції
прямих витрат чи традиційних систем калькуляції собівартості. Неповні витрати, що
розраховуються в системах калькуляції прямих витрат, і перекручені дані по витратах,
одержані традиційними системами, можуть при прийнятті рішень приводити до значних
помилок що може трапитися через використання неправильної інформації. Якщо втрати від
помилок, що виникають через такі системи, перевищують додаткові витрати на
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впровадження функціональної системи і її роботу, то організації доцільно переходити на
таку систему. [2, с. 483].
Перелік використаної літератури:
1. Голов С.Ф., Управлінський облік: - К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2000.-544 с.
2. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – ЮНИТИ –
Дана, 2002 – 1071 с.
3. Хенсси Моувен, Емас Сенков Управлінський облік, Пер. с англ 5го канад вид
О.Григороша, О. Рахубовського, Н Красоти та ін. Науки ред Н.П. Краскін – К.: Міленіум,
2002.- 974 с.
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магістр, викладач спецдисциплін, старший викладач
Коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
РОЛЬ СИСТЕМИ ІТС В ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ З
ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Сучасні інформаційні технології значно розширюють можливості використання
інформаційних ресурсів в освітньому процесі у коледжі.
Складова система вивчення дисципліни «Технологія автоматизованої обробки
економічної інформації» студентами спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»
включає матеріали інформаційного ресурсу ІТС, який забезпечує підвищення ефективності
навчання при використанні сучасних технологій.
«Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу» на договірній основі надає
можливість використання інформаційної системи ІТС студентам та викладачам в освітньому
просторі навчального закладу. Головною метою якої є – сприяння створенню нових
інформаційних систем для автоматизації підприємств, забезпечення якісного супроводу та
впровадження таких систем, розширення мережі професійних компаній з автоматизації
бізнесу, навчальна та просвітницька робота. [1]
Практично-орієнтована навчальна програма дисципліни «Технологія автоматизованої
обробки економічної інформації» базується на використанні програмного продукту
«1С:Підприємство». Серед студентської молоді одним із розділів ІТС, який
використовується на практичному етапі при підготовці до лабораторних занять, самостійної
роботи є «Періодика і книги» напрям «Технологічна платформа». Найбільш популярним є
автор, Максим Радченко, книги «1С:Програмування для початківців. Дітям та батькам,
менеджерам і керівникам. Розробка в системі «1С:Підприємство 8.3», який допомагає
розібратися із вбудованою мовою програмування системи «1С:Підприємство».[2]
Як показує досвід, використання розділу «Розробка та адміністрування» на лекційних
заняттях сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу. Також під час освітньої
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діяльності відбувається розвиток пізнавальної активності студентів, формування фахових
знань, отриманих з розділу «Лекторій». «База нормативних документів» – розділ, який
спрямовує роботу студентів щодо аналізу необхідної інформації, використання
дослідницьких методів в обробці інформації.[2]
Таким чином, у процесі навчання студентами спеціальності «Інженерія програмного
забезпечення» під час вивчення дисципліни «Технологія автоматизованої обробки
економічної інформації» відбувається процес оволодіння та вдосконалення професійних
знань, вмінь, навичок, при використанні інформаційної системи ІТС, як потужного засобу
навчання.
Унікальність ІТС полягає в тому, що автори розміщених матеріалів – розробники
програм для автоматизації бізнесу, аудитори та методисти ІТС. [3]
Застосування сучасної відкритої інформаційної системи ІТС, яка розрахована на
використання всього масиву інформації при підготовці ІТ – спеціалістів, дозволяє
удосконалити механізм освоєння програмного продукту «1С:Підприємство». В сучасних
умовах формування інформаційного простору виникає потреба в інтеграції інформаційних
технологій та традиційних форм навчання в коледжі з метою їх найбільш ефективного
використання.
Перелік використаної літератури:
1. http://www.unionba.com.ua/. Електронний ресурс.
2. https://its.1c.ua/1С:ИТС Україна. Електронний ресурс.
3. https://portal.1c.eu/applications/66. Електронний ресурс.

Л.В. Мельянкова
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Автоматизація процесу обліку виробничих запасів забезпечується шляхом створення
автоматизованих робочих місць (АРМ) складських працівників, та працівників обліку з
метою: зменшення обсягу робіт з одноманітними операціями; прискорення опрацювання
даних первинних документів; автоматизації формування звітних форм; деталізації
аналітичного рівня обліку виробничих запасів; відмови від користування типографськими
бланками первинних документів і звітності.
На практиці автоматизоване оброблення даних з обліку виробничих запасів на
практиці може забезпечуватися різними способами: розробленням зовнішнім
спеціалізованим виконавцем індивідуальної управлінської інформаційної системи
товариства, у тому числі й інформаційної системи обліку; придбанням універсального
програмного комплексу (або його окремого модуля) на ринку програмного забезпечення;
автоматизацією облікового процесу силами фахівців товариства з автоматизованого
оброблення даних; використанням табличних процесорів обліковими працівниками
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товариства для забезпеченням автоматизованого розв’язання окремих задач конкретної
ділянки обліку.
При цьому слід зазначити, що облік виробничих запасів здійснюється на складах та в
бухгалтерії підприємств [1].
На етапі складського оформлення операцій з надходження та вибуття виробничих
запасів інформаційною базою є це складська картотека, в якій відображається рух і залишки
на конкретну дату або за конкретний період часу.
Облік запасів у бухгалтерії ведеться в кількісному та вартісному вияві, у розрізі
матеріально відповідальних осіб, балансових рахунків, субрахунків та облікових груп на
основі зданих первинних документів зі складів та підрозділів товариства. При цьому
здійснення розрахунків і формування вихідної інформації регламентного, умовами
нормативного, контрольного і довідкового характеру з метою можливості подальшого
проведення аналізу, планування, аудиту і прийняття управлінських рішень у цілому по
товариству або структурному підрозділу [2].
Технологічний процес автоматизованого оброблення даних з обліку виробничих
запасів полягає у виконанні всіх потрібних операцій введення, оброблення, збереження й
надання потрібної інформації, групування даних на рахунках, із метою контролю за
наявністю та витратами матеріальних засобів зі своєчасним складанням звітності. Тому для
забезпечення обліку виробничих запасів можуть використовуватися окремі програмні
модулі, що обслуговують їх облік у місцях зберігання та в бухгалтерії, або створюватись
різні рівні робочих місць автоматизованої ділянки обліку виробничих запасів. Останній
спосіб передбачає використання комплексної системи організації первинної та вихідної
інформації. Єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією
аналітичний, синтетичний та управлінський облік, формування конкретної звітності.
Спільна інформаційна база дає можливість спільно використовувати таку
нормативно-довідкову інформацію, як довідники: зовнішніх організацій, структурних
підрозділів, статей обліку, допустимої кореспонденції рахунків, номенклатури-цінника
виробничих запасів; типових господарських операцій тощо.
Ці модулі забезпечують зв’язок бухгалтерського та оперативного модулів; ведення
касових і розрахунково-бухгалтерських операцій; облік запасів; розрахунок зарплати, облік
основних засобів і нематеріальних активів; ведення Головної книги та формування балансу;
проектування бухгалтерської та економічної звітності довільної форми.
Зокрема модуль «Облік запасів» («Матеріальні цінності») забезпечує: облік наявності
та руху запасів; оформлення прибуткових (видаткових) ордерів; оформлення накладних на
внутрішнє переміщення; розрахунок поточних залишків запасів; інвентаризацію та
дооцінки запасів; складання звітів про наявність і рух запасів; виконання контролю
прострочених партій, неліквідованих дефіцитів.
Основними функціями цього модуля є:
- документи (прибутковий ордер, видатковий ордер, картка складського обліку,
накладна на внутрішнє переміщення, накладна склад-роздрібна торгівля, , акти);
- операції (формування накладних на внутрішнє переміщення, інвентаризація,
дооцінка запасів, поточні залишки, розрахунок початкових залишків тощо);
- звіти (складська відомість, наявність, рух).
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У ході застосування комп'ютерних програм удосконалення обліку може виражатися
в: упорядкуванні бухгалтерського обліку; збільшенні кількості інформації, одержуваної з
бухгалтерського обліку; зниженні числа бухгалтерських помилок; підвищенні
оперативності та економічності бухгалтерського обліку; інших чинниках, що залежать від
специфіки товариства.
На практиці трапляються різні варіанти організації машинної обробки інформації
обліку виробничих запасів. Вони залежать від методології обліку, способів оцінки запасів,
складу і групування задач, особливостей організації інформаційної бази, технічних засобів,
що використовуються для обробки.
Для забезпечення обліку виробничих запасів можуть використовуватися окремі
програмні модулі, що обслуговують їх облік у місцях зберігання та в бухгалтерії, або
створюватись різні рівні робочих місць автоматизованої ділянки обліку виробничих запасів.
Останній спосіб передбачає використання комплексної системи організації первинної та
вихідної інформації. Єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією
аналітичний, синтетичний та управлінський облік, формування конкретної звітності.
Таким чином, облік виробничих запасів в умовах комп’ютерних технологій полягає у
створенні технологічного процесу автоматизованого оброблення даних з використанням
окремих програмних модулів, що обслуговують облік запасів у місцях зберігання та в
бухгалтерії, або створенням різного рівня робочих місць автоматизованої ділянки обліку
виробничих запасів з метою зменшення обсягу облікової робіт, прискорення опрацювання
даних первинних документів, автоматизації формування звітних форм та більш
ефективного задоволення управлінських потреб.
Перелік використаної літератури:
1. Костюченко В. Облік запасів за національним Положенням (стандартами)
бухгалтерського обліку [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 6. – С. 13-31.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну
України від 20 жовтня 1999 р. №246, зі змінами і доповненнями, зареєстроване в Мінюсті
України 2 листопада 1999р. №751/4044 (Редакція від 01.01.2015) [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Вища освіта продовжує відчувати потребу у впровадженні не тільки сучасних
педагогічних, а й інформаційно-комунікаційних технологій для втілення освітнього процесу,
без якого в даний час неможлива підготовка висококваліфікованих співробітників.
Основні проблеми, пов'язані з автоматизацією методів управління в системі освіти,
обумовлені тим, що провідним курсом діяльності освітнього закладу є навчальний процес, а
більша частина представлених на ринку систем націлені на виробництво і торгівлю.
Можливо, це стало однією з обставин того, що навчальні заклади залишаються менш
автоматизованою галуззю.
В даний час завдання автоматизації і управління навчальною і науководослідницькою діяльністю закладів вищої освіти носять дієвий характер, так як дозволяють
підвищити ступінь науково-освітнього потенціалу університетів, забезпечити вузьку
інтеграцію науки і освіти, допомагають отримати цільове фінансування на проведення
наукових досліджень. Перехід до освітніх стандартів третього покоління робить необхідним
використання компетентнісного підходу для підготовки магістрів та аспірантів, тобто
розрізнення важливіших для дослідника компетенцій, і розробку освітньої програми з метою
їх більшої розвитку. Настання століття інформації та наукових знань ставить перед системою
освіти принципово нову глобальну проблему підготовки мільйонів людей до життя і
діяльності в абсолютно нових умовах інформаційного суспільства. Сучасне уявлення про
освіту включає в себе вільне володіння інформаційними технологіями.
Швидке зростання обсягу інформації, що надходить, необхідної для успішного
функціонування сучасного університету викликає відповідне зростання числа допоміжного
персоналу, зайнятого в основному на етапі збору інформації, її доставки та обробки. Це
викликає зміни в інфраструктурі університету впливає на структуру витрат, в тому числі і на
дорожчання підготовки фахівців у вищій школі. Організація якісного навчального процесу
на основі сучасних моделей навчання вимагає детального і глибокого аналізу інформації про
кожного студента, що веде до значного збільшення оброблюваних даних. Інформаційні
технології забезпечують якісно нові можливості доступу до первинних джерел інформації
усередині самого ЗВО [1, с. 95].
Управління університетом в сучасних умовах неможливе без комплексної автоматизації
його діяльності. Вищий навчальний заклад являє собою складну організаційну систему, що
складається з взаємопов'язаної сукупності підсистем (видів діяльності) - навчальної, наукової,
управлінської, економічної, господарської, рекламної, що розглядаються як об'єкти управління.
Потреба університету в створенні єдиного інформаційного середовища, що забезпечує етапи
прийняття рішень на всіх контурах управління і дозволяє зберігати інформацію, що відноситься
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до певних часових періодів, робить актуальною розробку автоматизованих систем великого
масштабу,
Традиційно в університетах планування діяльності викладачів і їх звітність
формалізуються за допомогою індивідуальних планів. Сьогодні такі формалізовані плани
вимагають доповнення у вигляді методики оцінки результатів і переведення їх в розмір
стимулюючої надбавки викладача (премії). Найбільш зручним підходом до оцінки різнопланової
роботи викладачів є рейтинговий підхід, який використовує показники з різних напрямків
діяльності.
Застосування спеціалізованих засобів автоматизації здатне підвищити ефективність,
пружність і мобільність в прийнятті управлінських рішень з контролю навчального процесу. Крім
того, в умовах ускладнення бізнес-процесів навчальних підрозділів у зв'язку з розвитком системи
освіти в Україні, для підтримки конкурентоспроможності університетів потрібно поліпшити
активність з метою скорочення накладних витрат при обробці інформації та підвищення
продуктивності праці [2, с. 33].
В даний час університети вводять автоматизовані інформаційні системи - прикладні
рішення, призначені для управління освітнім процесом. Незважаючи на значну кількість різних
підходів до вирішення проблеми автоматизації управління освітньою діяльністю університету з
метою підвищення якості освіти, як ніколи актуальними постає питання формування єдиної
інформаційної системи управління університетом.
Завданням майже всіх програмних систем автоматизації є впровадження обчислювальних
машин для отримання і збереження потрібних в актуальній предметної області даних, обробки та
аналізу даних і представлення (відображення) інформації користувачам. Кінцевою метою цього
процесу є загальне підняття ефективності праці співробітників закладів вищої освіти і загальної
якості діяльності самого ЗВО. В університетах якість освіти є головною рисою їх діяльності, але з
огляду на багатофакторність і обсяги предметної області освітньої організації досить важко
заміряти і оцінити вплив конкретних факторів на ефективність діяльності організації. Технічні
системи та технологічні процеси, з якими доводиться мати справу сучасним фахівцям,
розрізняються складністю формального опису, об'ємністю і динамічністю. У зв'язку з даною
специфікою технічної освіти базовим засобом опису технічних дій стає використання сучасних
мультимедійних засобів.
Отже, у наш час знання є головним ресурсом сталого розвитку громади та якості життя в
цілому. Інформаційно-комунікаційні технології дають нові можливості в різних сферах сучасного
життя, в тому числі і в освіті. Характерна риса розвитку освіти в поточному десятилітті інтенсивний розвиток процесів інформатизації в усіх його сферах. Це призвело до формування
нової інформаційної інфраструктури та освітнього середовища, які пов'язані з впровадженням
інформаційних технологій в різні сфери навчальної діяльності.
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ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В
УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО СЬОГОДЕННЯ
Протягом останніх десятиліть чи не кожен заклад вищої освіти на теренах нашої
держави здійснював підготовку фахівців економічних спеціальностей. На початку 90-х
років, коли всім новоствореним приватним фірмам і підприємствам стали потрібні
економісти, юристи та бухгалтери навчальні заклади активно відгукнулися на запит і стали
в терміновому порядку готувати таких затребуваних фахівців. Попри те, що економіка
України за всі роки незалежності практично не зрушила з місця в сторону покращення,
величезна кількість молодих людей отримала вищу освіту з економічної чи суіжної їй
спеціальності. Як наслідок – відбулося перенасичення ринку праці фахівцями в галузі
економіки, часто з середнім рівнем підготовки. Натомість як в умовах сьогодення важливість
економічної служби на підприємстві суттєво зросла, вимоги роботодавців до потенційних
працівників посилилися й усім потрібні професіонали.
Відтак, нині існує нагальна необхідність впроваджувати зміни в систему підготовки
фахівців економічних спеціальностей задля підвищення їхніх професійних компетентностей
згідно вимог сьогодення. Так як грамотний, високоосвіччений і висококваліфікований
економіст у сучасному світі – це людина, що є генератором нових ідей, яка поширює
економічні знання та досить часто є лідером колективу. Наприклад, Глушко Т.П., що
досліджувала в своїх працях проблеми підготовки економістів розглядає економічні знання
як елемент культурної спадщини, економічну свідомість як первинну економічну
соціалізацію, що впливають на економічну поведінку та стиль економічної діяльності
людини [2].
Глобально, вважаємо, є два основних шляхи корегування системи підготовки фахівців
економічних спеціальностей:
1) шляхом скорочення кількості закладів вищої освіти, що готують таких фахівців,
залишивши економічні спеціальності тільки в профільних закладах;
2) шляхом модернізації освітніх процесів у всіх закладах вищої освіти, що готують
фахівців у галузі економіки – хоча, зрозуміло, що в сучасних умовах на освітньому ринку
залишаться тільки найсильніші.
В обох випадках ключовим є необхідність внести зміни в процес підготовки
відповідно до потреб сьогодення. Зокрема, поділяємо думку доктора економічних наук,
професора Харківського національного університету, головного редактора часопису
«Соціальна економіка» Г. Задорожного щодо того, що процес підготовки фахівців
економістів повинен мати соціальну й гуманістичну спрямованість [2].
Мається на увазі, що на даному етапі розвитку національної економіки перед
суспільством загалом і освітянами, зокрема, стоїть дилема − готувати грамотних клерків для
філій міжнародних транснаціональних корпорацій чи господарів українскої землі. Більшість
науковців і практиків одностайні в тому, що нині, як не прикро, реалізується перший варіант
– здійснюється підготова фахівців саме для інтернаціональних компаній. Зрозуміло, що
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такий шлях призведе до того, що наша держава ризикує перетворитися на периферійний
придаток розвинених держав світу. Натомість як варто, щоб зміни в процесі підготовки
фахівців економістів базувалися на протилежному підході. Мається на увазі, варто
зосередити увагу на підгтовці економістів-господарів, які були б спроможні самостійно
мислити та відстоювати національні інтереси. Крім того, нагальною необхідністю є
трансформація цілей і методів навчання, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації
викладачів.
Власне, приведення системи підготовки фахівців економістів у відповідність до
сучасних вимог сприятиме позитивним змінам на всіх рівнях національної економіки.
Загальновідомим є той факт, що саме виробництво знань на сьогодні виступає основним
джерелом зростання економіки в усіх розвинених країнах [3]. А якщо продукування знань
спрямовується на підготовку висококваліфікованих фахівців-економістів відповідно до
вимог сьогодення, то є реальний шанс оздоровити національну економіку. Фахівціекономісти в умовах сьогодення потрібні абсолютно різним організаціям – починаючи від
крупних банків, виробничих підприємств, агрохолдингів до дрібних фірм. Саме економісти,
підготовлені за сучасними стандартами освіти, знаючи сильні й слабкі сторони
господарюючого суб’єкта можуть обгрунтувати ефективну стратегію розвитку. І, як свідчить
світовий досвід, саме висококваліфіковані фахівці-економісти спроможні визначити тактику
й стратегію соціально-економічного розвитку держави в цілому.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В СВІТІ ТА
УКРАЇНІ
У час стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, введення інноваційних систем у
процес управління компанії, важливим етапом розвитку компанії є впровадження «хмарних»
технологій в практику ведення бухгалтерського обліку.
«Хмарні» сервіси – це платформи і програми, які працюють на серверах «хмарних»
провайдерів. Програми не потребують встановлення на комп’ютері, а доступ до них можна мати
з іншого кінця планети. За типами наданих послуг «хмарні» технології можна поділити на певні
категорії:
1.
«Інфраструктура як послуга» (Infrastructure as a Servise – IaaS) забезпечує доступ до
апаратних компонентів, а саме до серверів, мереж, сховищ. Ця модель орієнтована лише на ІТ
компанії;
2.
«Платформа як послуга» (Platform as a Servise – PaaS) передбачає надання веброзробникам інтернет-платформи для створення й розміщення прикладного програмного
забезпечення. Це операційні системи, управління базами даних, засоби тестування та розробки.
3.
«Програмне забезпечення як послуга» (Software as a Servise – SaaS) – бізнес-модель
поширення програм споживачам, при якій постачальник розробляє Web-додаток і самостійно
управляє ним з метою використання через інтернет. Основною перевагою використання моделі
SaaS є відсутність витрат, пов’язаних з придбанням ліцензії, її встановленням та обслуговуванням.
За необхідності клієнт звертається на сервер, працює з програмним забезпеченням і сплачує лише
оренду за користування й зберігання даних, розмір якої залежить від обсягу задіяних програмних
й апаратних потужностей.
Аналітики Gartner Group прогнозують, що світовий ринок публічних «хмарних» послуг
у 2022 році у порівнянні з 2019 роком зросте на 54%, тобто з 214,3 млрд. доларів до 331,2 млрд.
доларів (рис.1), [2].
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Рис 1. Структура хмарних сервісів, млрд. доларів
Переваги «хмарних» технологій:
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1. безпека: сервери мають в наявності фізичний захист, а також захист від хакерів і
вірусів;
2. мобільність: можливість працювати з програмою де і коли завгодно, головне щоб
був доступ до Інтернет;
3. визначеність: наявність чіткого переліку сервісів у вигляді сервісного каталогу;
4. зручність: щоденне копіювання бази даних;
5. економія: дозволяє знизити накладні та часові витрати;
6. оновлення: користувач «хмарної» системи першим отримує регулярні оновлення
автоматично.
Недоліки «хмарної» системи:
1. доступ до Інтернет;
2. відсутність угод стосовно рівнів обслуговування.
Консалтингова компанія Gartner Group підрахувала, що лідером на ринку «хмарних»
технологій є американські компанії, які витрачають близько 97 млрд. доларів. Друге місце посідає
Велика Британія - 7,9 млрд. доларів, третє місце- Німеччина з показником 7,4 млрд. доларів.
Країни західної Європи витрачають в декілька раз більше коштів на «хмари», ніж країни східної
частини Європи (рис.2), [1].
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Рис 2. Країни в «хмарах» (обсяг ринку, млрд. доларів)
В Україні «хмарні» сервіси активно почали використовувати у 2014 році. Основними
постачальниками «хмарних» послуг в Україні є іноземні провайдери: Amazon Web Services,
Microsoft Azure, Lattelecom. У 2018 році обсяг українського «хмарного» ринку зріс у 4.4 рази у
порівнянні з 2012 роком (рис.3), [1].
Під впливом науково-технічного прогресу сучасний світ щоденно зазнає змін. Одним із
наслідків таких змін – впровадження «хмарних» технологій у процес бухгалтерського обліку.
«Хмарні» технології «1C:Підприємство» забезпечують зручну роботу з будь-яким прикладним
рішенням на різних пристроях (ПК, ноутбук, смартфон, планшет) з різними операційними
системами. Можливі чотири варіанти застосування: «хмара» всередині організації, «хмара»
всередині холдингу, «хмара» для клієнтів і використання технології 1cFresh.
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Рис 3. Обсяг українського «хмарного» ринку, млн. доларів
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Цифрова інфраструктура в нашій державі недостатньо розвинута. За результатами
дослідження Worldwide mobile data pricing, Україна потрапила до переліку країн із найдешевшим
мобільним інтернетом, Щоб розвиток цифрової економіки був інтегрованим, потрібно одночасно
розвивати «хмарні» технології, які беруть участь у здійсненні всіх цифрових торгівельних
операцій.
Отже, впровадження «хмарних» технологій дозволяє значно спростити процес передачі
даних, забезпечуючи при цьому їх надійність, мобільність, зручність та економічність.
Перелік використаної літератури:
1. Всі там будемо: що таке хмарні сервіси і чому вони так стрімко розвиваються. – Режим
доступу: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmari-dlja-biznesu-2003/
2. Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud Revenue to Grow 17.5 Percent in 2019. – Режим
доступу: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecastsworldwide-public-cloud-revenue-to-g

Т.О. Муренко
к.е.н., доцент
Одеський національний економічний університет

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОБЛІКУ
Сучасна хвиля діджиталізації з розвитком інформаційних технологій неупинно
рухається вперед, заповнюючи всі сфери нашого життя, та акумулюється на всьому, до чого
їй вдається «доторкнутися». Значна кількість оточуючого нас обладнання вже
автоматизована та здатна сама виконувати велику кількість завдань без втручання людини –
збирати дані, аналізувати їх та видавати певні алгоритми, які дозволяють навіть робити точні
прогнози на майбутнє. І такі зміни відбуваються на всіх рівнях.
«Держава у смартфоні» - це невідворотний процес зміни функціонування державних
органів. Вже зараз активно впроваджуються системи електронного документообігу,
формуються електронні бази даних і створюються можливості для надання громадянам
онлайн-послуг.
Яскравим прикладом є додаток «Дія» для смартфонів – у цьому додатки власники
транспортних засобів зможуть користуватися електронними версіями свідоцтва про
реєстрацію свого транспортного засобу та пред’являти за вимогою електронну версію
посвідчення водія (що виключає необхідність завжди мати при керуванні автомобілем
паперових документів). На наш погляд, це значно спростило життя автомобілістів.
Концепція «Держава у смартфоні» передбачає до 2024 року переведення 90%
державних послуг у режим онлайн, що має втричі зменшити кількість взаємодії громадян і
бізнесу з владою, а також знизити рівень корупції у цій сфері майже до нульової означки 1.
Чого ж очікувати в регіонах? Адміністрація Президента й міністерства користуються
системами електронного документообігу, різноманітними ІТ-рішеннями, тепер головний
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акцент у впровадженні нових рішень буде робитися на регіональному рівні, у тому числі у
підприємницькій сфері.
Приклад Естонії яскраво демонструє те, що затягувати з інноваціями не варто, а
Президент дав зрозуміти, що процес діджиталізації країни вже розпочатий.
Діджиталізація є необхідним процесом розвитку сучасних підприємств в умовах
неоекономіки. Вона покликана спростити та прискорити роботу з великими базами даних,
забезпечити автоматизацію усіх видів діяльності (основної та допоміжної операційної,
інвестиційної, фінансової тощо), покращення комунікації з клієнтами, постачальниками та
партнерами та усіма інститутами зовнішнього середовища, формування нових засад
взаємодії в межах підприємства – між підрозділами, працівниками, менеджментом, перехід
до нових організаційних форм господарювання (мережева та віртуальна економіка).
Необхідність у діджиталізації обумовлюється прагненням до постійного підвищення
рівня своєї конкурентоспроможності, що в свою чергу є передумовою виживання та
розвитку бізнес-організацій в умовах неоекономіки.
Діджиталізація (з англ. digitalization, «оцифровування») – це перехід інформаційного
поля на цифрові технології, тобто переведення певної інформації з аналогового у цифровий
формат для полегшення її подальшого використання на сучасних електронних пристроях 2.
Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» вибрав словом 2019 року
«діджиталізація». І, в цілому, враховуючи скільки разів цей неологізм зустрічався в
офіційних пресс-матеріалах та виступах різних представників влади, важко не погодитись з
таким вибором онлайн-словника.
Що ж прямо зараз може зробити вища школа, щоб підготуватися до майбутніх змін?
На наш погляд, це вчасно реагувати на потреби бізнесу. Найперші кроки бізнесу: це перехід
на сучасну бухгалтерію та впровадження електронного документообігу. В Україні зараз не
так багато ІТ-рішень для бухгалтерського обліку, які б задовольняли всі потреби бізнесу, а
також відповідали б вимогам чинного законодавства.
Одним з таких рішень є «BAS», це готовий інструмент для вирішення всіх завдань,
що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, включаючи, наприклад, виписку
первинних документів, облік продажів тощо.
Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення
бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад,
відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.
В рамках цього рішення розробники пропонують такі напрями:
- Рішення для корпоративного ринку:
BAS ERP;
BAS Управління холдингом;
BAS Документообіг КОРП.
- Рішення для масового ринку:
BAS Бухгалтерія;
BAS Бухгалтерія КОРП;
BAS Комплексне управління підприємством;
BAS Управління торгівлею ;
BAS Роздрібна торгівля.
- Галузеві рішення:
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BAS Медицина;
BAS АГРО. ERP;
BAS Управління автотранспортом Стандарт.
На допомогу вищій школі повинні бути створені центри автоматизації
бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту на їх базі, що дозволить студентам отримати під
час навчання низку додаткових кваліфікаційних характеристик аудиторів, фінансистів,
аналітиків, що підвищить їх конкурентні переваги на ринку праці; укладенням договорів про
співпрацю з розробниками програм, в результаті яких відбуватиметься навчання та видача
сертифікатів успішним студентам, створення відповідного методичного забезпечення (як
паперового, так й онлайн); спільне з розробниками проведення курсів з підвищення
кваліфікації практикуючих фахівців.
Тандем бізнесу та освіти дозволить підвищити її якість, перевагою в такий ситуації є
те, що студентам викладається «реальний продукт», а не теоретично змодельовані умовні
ситуації.
Перелік використаної літератури:
1. Діджиталізація на місцях: як вплинуть на регіони нові ініціативи? Електронний ресурс.
–
Режим
доступу:
https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36didzhitalizaciya-na-miscyax-yak-vplinut-na-regioni-novi-iniciativi?from=balance.ua
2. Онлайн-словник
«Мислово»
Електронний
ресурс.
–
Режим
доступу:
https://itc.ua/news/didzhitalizacziya-slovo-2019-roku-v-ukra%D1%97ni-za-versi%D1%94yuonlajn-slovnika-mislovo/

М.О. Нежива
к. е. н.,
доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ IНФOPМAЦIЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНOЛOГIЙ
ФІНАНСОВОГО КOНТPOЛЮ ТА АУДИТУ
Позитивні тенденції останніх років в економіці країни та зростання конкуренції
практично в усіх галузях засвідчили, що Україна перейшла на якісно новий рівень ведення
бізнесу. На цьому рівні ринок досягає насиченості, а успіх підприємств в більшому ступені
починає залежати від застосування налагоджених технологій, в тому числі й інформаційних.
Створення і функціонування інформаційних систем в управлінні тісно пов`язане з
розвитком інформаційної технології. Це повною мірою стосується і такого напряму
економічної роботи як аудит. Розвиток інформаційних систем відбувається настільки
швидкими темпами, що ні аудит, ні будь-який інший напрям економічної роботи, що
використовує такі системи не може ефективно функціонувати без використання відповідних
технічних засобів.
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В умовах розвитку інформаційних технологій особливого значення набуває
автоматизація фінансового контролю та аудиту. Вдосконалення аудиторської роботи
відповідно до вимог ринку певним чином залежить від комп`ютеризації облікових та
аналітичних систем. Розвиток автоматизованих інформаційних систем сприяв
впровадженню
комп`ютеризованої
форми
обліку
суб`єктів
господарювання.
Комп`ютеризація обліку не впливає на застосування елементів методу бухгалтерського
обліку, а лише змінює технологію обробки облікової інформації. Проте методика аудиту
безпосередньо залежить від способу опрацювання підприємством облікових даних. При
цьому не змінюється загальна мета, завдання перевірки, основні аудиторські процедури.
Аудиторська перевірка може здійснюватися як без використання спеціалізованих
комп`ютерних програм, так і з їх використанням. Такі особливості полягають у вимогах до
знань аудитора, у варіантах застосування комп`ютера в роботі аудитора, в аудиторських
процедурах [1]. На підставі методики узагальнено-множинного відображення інформації
виконання задач автоматизованого аналізу даних в підсистемі аудиту є інваріантною щодо
особливостей підприємства [2].
Інформаційні технології фінансового контролю є інструментом процесу обробки
інформації на підприємстві. Автоматизувавши процес контролю та аудиту за допомогою
інформаційних технологій, можна не тільки прискорити процес його виконання, але й
підвищити ефективність.
Нaйвищим piвнем pеaлiзaцiї інформаційних технології та кoмп`ютеpизoвaних
iнфopмaцiйних систем, щo зaбезпечують дoсягнення цiлей aудиту та фінансового контролю,
є ствopення кoмплексних кopпopaтивних aвтoмaтизoвaних систем, щo oхoплюють усi
взaємoзв`язaнi пpoцеси, усi aспекти внутpiшньoї i зoвнiшньoї дiяльнoстi нa oснoвi
зaстoсувaння сучaсних зaбезпечувaльних, функцioнaльних тa пpедметних інформаційних
технології. Тaкa системa умoжливлює дoсягнення мети aвтoмaтизaцiї упpaвлiння тa пpoцесу
фiнaнсoвoгo aудиту – pеaлiзaцiю інформаційних технології у сфеpi упpaвлiння, aвтoмaтизaцiї
кoнтpoльнoгo пpoцесу – зa спiльнoї poбoти упpaвлiнськoгo (кoнтpoльнoгo) пеpсoнaлу i
кoмплексу технiчних зaсoбiв [3].
Темпи впpoвaдження iнфopмaцiйних технoлoгiй в ayдитi в Укpaїні є дещo нижчими в
пopiвняннi з iншими кpaїнaми. Нa cвiтoвoмy pинкy пpедcтaвленi пpoгpaмнi зacoби piзних
типiв, щo викopиcтoвyютьcя в poбoтi ayдитopiв, якi мoжнa пoдiлити нa двi великi гpyпи:
пaкети пpиклaдних пpoгpaм зaгaльнoгo i пpoблемнo-opiєнтoвaнoгo пpизнaчення, a тaкoж
пpoгpaми aвтoмaтизaцiї yпpaвлiння ayдитoм [4]. Cклaднicть poзpoбки пpoгpaмнoгo
зaбезпечення для ayдитy пoлягaє в тoмy, щo [5]:
• пiдбip iнфopмaцiї мaє пpoвoдитиcя фaхiвцями-метoдoлoгaми i безпеpеpвнo
aктyaлiзyвaтиcя;
• неoбхiднo зaбезпечити єдиний пiдхiд piзних фaхiвцiв дo пеpевipки;
• пpoгpaмa пoвиннa бyти пpocтa y викopиcтaннi i пiдхoдити piзним ayдитopcькими
кoмпaнiями i ayдитopaм.
Пoпит нa пpoгpaмне зaбезпечення контролю та ayдитy збiльшюєтьcя з року в рік.
Ocнoвні пpoгpaмaми для цілей фінансового контролю та ayдитy: «IT Ayдит: Ayдитop»,
«Екcпpеc Ayдит: ПPOФ», «Audit System», «Audit Expert», «Ayдит-Мaйcтеp», «Audit NET».
Пеpевaги: oптимiзaцiя poбoти, зменшення витpaт чacy, aвтoзaпoвнення дoкyментiв тoщo.
Нaбиpaє все більшої пoпyляpнicть пpoгpaмне зaбезпечення кoмпaнiї «CaseWare» [6]. Рівень
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сучасних інформаційних технологій дає змогу говорити про необхідність створення систем,
спрямованих на комплексну автоматизацію аудиторської діяльності загалом. Пiдвищення
ефективнocтi контролю та аудиту зa paхyнoк iнфopмaцiйних технoлoгiй здaтне пoзитивнo
вплинyти як нa перевіряючих, тaк i нa зaмoвникiв пocлyг.
Таким чином, розвиток інформаційних систем та технологій в аудиторській діяльності
та фінансовому контролі відіграє одну з найважливіших ролей. З кожним роком програмне
забезпечення для цілей фінансового контролю та аудиту модернізується та автоматизується
під умови сучасного ринку. Але не дивлячись на успіхи в програмному забезпеченню, ще є
недоліки, які варто усувати. Використання інформаційних технології в фінансовому
контролі та аудиті надасть можливість не тільки збільшити його ефективність, але й
запобігатиме появі порушень.
Перелік використаної літератури:
1. Ходаківська Л.О. Комп`ютерні технології аудиту в умовах розвитку сучасних
інформаційних систем / Л.О. Ходаківська, К.С. Ходаківська // Наукові праці Полтавської
державної аграрної академії. – Спецвипуск. – 2012. – С. 136-141.
2. Нескородєва Т.В. Постановка задач автоматизованого аналізу даних у підсистемі аудиту
передумови інформаційній технології системи підтримки прийняття рішень / Т.В.
Нескородєва // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2019. – № 3. – С. 126-130.
3. Бенькo М.М. Мoжливoстi здiйснення фiнaнсoвoгo aудиту у сеpедoвищi iнфopмaцiйних
технoлoгiй / М.М. Бенькo // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 3-7.
4. Мapycей Т.В. Iнфopмaцiйнi технoлoгiї opгaнiзaцiї ayдиту / Т.В. Мapycей. – 2015. –
[Електpoнний
pеcypc].
–
Pежим
дoступу:
http://sophus.at.ua/publ/2015_11_25_lutsk/sekcija_section_5_2015_11_25/informacijni_tekhn
ologiji_organizaciji_auditu/111-1-0-1689.
5. Бoндapенкo O.В. Вдocкoнaлення метoдики пpoведення ayдитy cтpaхoвикa iз
зacтocyвaнням кoмп`ютеpних технoлoгiй / O.В. Бoндapенкo // Нaцioнaльний
лicoтехнiчний yнiвеpcитет Укpaїни. Збipник нayкoвo-технiчних пpaць. – 2007. – № 17.8.
– C. 290-301.
6. Твеpдун С.O. Ефективнiсть впpoвaдження iнфopмaцiних технoлoгiй в aудит Укpaїни / С.
O. Твеpдун. – Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державний
фінансовий контроль, незалежний аудит та аналіз: проблеми та перспективи розвитку».
– 2018. – С. 62-65.
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КЕЙС-ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОФІЛЮ
В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризація різних галузей
діяльності, зокрема і економічної, вважається стратегічним напрямком науково-технічного
прогресу, спрямованого на вирішення важливих соціальних і економічних проблем.
Успішна діяльність сучасного професіонала при керуванні економічним об’єктом
спирається на оперативний аналіз економічної інформації та вибір оптимального рішення із
спектру можливих альтернатив, що в першу чергу базується на застосуванні нових
комп’ютерно-телекомунікаційних систем та технологій.
У системі компетентнісної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю
важливу роль відіграє комп’ютерна практика у розв’язку ситуативних задач, яка надає
кожному студенту великі можливості для формування компетенцій у розв’язуванні
професійних завдань, орієнтуванні в роботі, володінні технологіями та інноваційними
методами організації професійної діяльності.
Процес навчання з використанням кейс-методів є імітацією реальних подій, що
поєднує в собі адекватне відображення реальної дійсності, – навчальний матеріал подається
студентам у вигляді проблем (кейсів), а знання здобуваються в результаті активної і творчої
роботи: самостійного здійснення збору необхідної інформації, її аналізу з різних точок зору,
висування гіпотез, висновків тощо [2, с. 129 - 130].
У наших дослідженнях було запропоновано використання невеликих кейсів
практичних ситуацій з використанням сучасних комп’ютерних систем та технологій, що
спрямовані на реалізацію впровадження інформаційної підтримки основних процесів
діяльності митних органів та суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності під час вивчення
майбутніми фахівцями навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в митній
справі».
«Кейсами», у такому навчанні, нами було запропоновано використання комплексів
матеріалів (завдань, ситуацій, статистичних даних діяльності митниці), об’єднаних однією
темою (проблемою), взятих з реальних ситуацій при здійсненні контролю митними
органами, що є типовими при перетинанні резидентами митного кордону України.
Основними проблемами в такій діяльності стали реальні конфліктні ситуації, які виникають
у процедурах митного контролю.
Робота над такими кейсами включає наступні етапи:
- підбір кейсу, визначення основних і допоміжних матеріалів для підготовки
студентів (аналіз інформації про коди товарів, які підпадають під контроль при ввезенні на
митну територію України);
- обговорення кейса, поділ на групи на підгрупи фахівців однієї розподіленої
проблеми, обговоренням кейса (знайомство з конкретним платежами, які застосовуються
при митному оформленні);
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- прийняття рішення, (заповнення митних декларацій, створення електронних
інвойсів за зразком, їх перевірка);
- закріплення й деталізація отриманих знань, відтворення та імітація процесів за
контрольними завдання викладача (повторне проведення розрахунків для обраних
викладачем товарів з урахуванням преференції).
Представлений метод спрямований на розвиток здатностей роботи в команді та
здатностей до самостійного навчання. Він поєднує самостійне і групове навчання. Завданням
таких груп (6-8 студентів) є розбір та обговорення спеціально підготовлених контрольномитних завдань, ситуацій, текстів, які відбуваються в аудиторіях оснащених за зразком
митниці, зі встановленим програмним забезпеченням та супроводженням візуалізацією онлайн камер митних кордонів на великому екрані аудиторії. За визначений час студенти
повинні представити в узагальненому (графічному) вигляді розв’язання запропонованих
завдань, а також складений протокол із незрозумілих для них питань.
У студентів навчання з застосуванням такого моделювання не тільки виникає
зацікавленість до вивчення даного матеріалу, а ще й досягається головна мета самостійної
роботи – набуття вмінь на базі аналізу навчальних завдань складати алгоритми для
розв’язання цільових задач; осмислювати чітке відображення в конспекті суті теоретичних
побудов та їх місце в системі професійних знань. Саме такі завдання з використанням
моделювання сприяють розвиткові самостійності й творчої активності під час навчання.
Необхідним елементом таких занять є доказовість та аргументованість, виділення
головних думок і висновків. Основною дидактичною метою практичного заняття виступає
закріплення й деталізація наукових знань, а головне – формування навичок і вмінь [1, с. 200].
Сучасний фахівець економічної сфери повинен уміти сприймати, аналізувати,
обробляти, застосовувати та оцінювати різну інформацію, яка до нього надходить не тільки
в межах економічного середовища, а й суспільного життя. Він має аналізувати стан і
перспективи власного професійного розвитку та регулювати і коригувати всі складові
професійного простору.
У процесі розрахунку митних платежів, під час навчальної діяльності студентів з
використанням кейсів, здійснюється формування професійних компетентностей, які
дозволять майбутнім фахівцям орієнтуватися в інформаційній базі митної справи.
Використання інформаційних систем і технологій у вивчені митної справи досягається
систематичними та послідовними кроками і відбувається безупинно, протягом усієї
професійної діяльності, починаючи з навчальної підготовки студентів в економічному ВНЗ
до митного оформлення і декларування товарів при проходження виробничої практики на
різних професійних об’єктах та в реальній професійній діяльності.
Перелік використаної літератури:
1. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студ. вищих навч.
закладів / В. Л. Ортинський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
2. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой
подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных стандартов
/ [под ред. С. В. Коршунова]. - М.: МИПК МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 212 с.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У сучасних умовах розвитку бізнесу безперечним є факт формування та стрімкого
розвитку глобальної інформатизації суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології є
одним з найбільш важливих чинників, що впливають на формування суспільства двадцять
першого століття. Їх революційна дія торкається способу життя людей, їх освіти і роботи,
взаємодії уряду і громадянського суспільства. Інформаційні технології швидко стають
життєво важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони також надають можливість
усім суб’єктам господарювання ефективніше вирішувати економічні і соціальні проблеми.
Але, поряд з відкриттям широких можливостей, можуть виникати проблеми, як
побічний ефект такого стрімкого розвитку технологій, зокрема, інформаційних. Такий
висновок напрошується при спостереженні швидкості змін у інформаційних технологіях.
Народження нових технічних рішень дозволяє створити нові замовлення на відповідне
програмне забезпечення до них і обмежує та скасовує старі технології. Подолання
кількісного бар’єру в покритті попиту на ту, чи іншу послугу або товар, обумовлює певні
труднощі в функціонуванні суб’єктів господарювання, стимулюючи їх перебудовувати свої
структури і визначати своє місце в економічній інфраструктурі країни чи світу.
Дослідники [1] стверджують, що поряд з відкриттям широких можливостей можуть
виникати і проблеми, як побічний ефект такого стрімкого розвитку технологій, зокрема,
інформаційних.
Сукупність інформаційних систем та технологій, що використовуються в обліку,
можна надати у вигляді наступної схеми (рис. 1).

Рис. 1. Основні інформаційні системи і технології, що використовуються в обліку
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Як видно, в обліковому процесі, може використовуватися велика кількість
різнорідних програмних продуктів та технологій обробки та перетворення інформації.
Інформаційні системи, що використовуються в обліку:
1) Спеціалізовані облікові програми: 1С, Акцент, Парус, Галактика, Аккорд, ІнфоБухгалтер, Бухгалтерія On-line;
2) Системи електронного документообігу: М.е.Doc. IS, Арт-звіт плюс, Соната, iFin,
1C-Звіт, OPZ, Єдине вікно подання електронної звітності, Кабінет платника податків;
3) Інформаційно-правові системи: Ліга: закон, Дінай, Інфодіск, Парус Інтернетконсультант, НАУ, Expertus;
4) Програми для дистанційного банківського обслуговування: набір та вид
програмного забезпечення залежить від банківської установи, в якій обслуговується
підприємство [2].
Інформаційні технології, що використовуються в обліку:
1) Інтернет-технології: Сервери присутності в Internet, Інформаційні сервери, Хмарні
обчислення, Інтерактивні магазини, Браузери;
2) Технології безконтактної ідентифікації: Карткові технології, Біометричні
технології, Технології штрихового кодування, Технології радіочастотної ідентифікації,
Технології мовного введення даних, Технології машинного зору
3) Технології наземного рухомого радіозв’язку: конвенціональні системи (системи
зв’язку із закріпленням за абонентами каналів зв’язку), транкінгові системи ( системи зв’язку
із загальним доступом абонентів до загального частотного ресурсу);
4) Супутникові технології: супутникові системи зв’язку, супутникові радіонавігаційні
системи; диспетчерські системи комерційного управління транспортом та інші.
Проведений комплексний аналіз спеціалізованих інформаційних систем та
технологій, що використовується в обліку, дав змогу охарактеризувати сучасний етап
розвитку облікових інформаційних систем. Так, автоматизація обліку більшості підприємств
(в основному малих та середніх) характеризується так званою «клаптевістю», тобто
впровадженням різнорідних програмних продуктів на одному підприємстві. В результаті
такої автоматизації працівники бухгалтерій отримують розрізнені прикладні системи з
різними варіантами інформаційного обміну між собою, що негативно впливає, як на саму
організацію обліку, так і на отримання та накопичення інформації та формування фінансової
звітності та її аналізу.
Як видно зі схеми, в процесі роботи бухгалтер має діло з такими групами
інформаційних систем: спеціалізовані облікові програми; системи електронного
документообігу; програми та сервіси для дистанційного банківського обслуговування;
інформаційно-правові системи. Безперечно, набір програмних продуктів, що
використовується, та ступінь їх інтеграції в єдину інформаційну систему для кожного
підприємства індивідуальний і залежить від потреб та фінансових можливостей організації.
Але загальним для всіх підприємств є те, що працівники бухгалтерій користуються
програмними продуктами, що належать до перелічених вище груп інформаційних систем.
Таким чином, автоматизація облікових процесів на підприємстві в сучасних умовах
може йти у двох напрямках: інтеграція зазначених вище програмних продуктів в єдиній
обліковій інформаційній системі; використання розрізнених прикладних систем.
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Практика використання облікових систем показує, що найбільша ефективність
забезпечується тільки при комплексуванні різнорідних прикладних систем, пристроїв,
технологій реєстрації та обробки облікової інформації, що застосовуються на сучасному
підприємстві
Виникнення нових технічних рішень створює попит на відповідне програмне
забезпечення і призводить до занепаду старих технологій.
На сьогодні українськими підприємствами застосовується здебільшого застаріле
програмне забезпечення, що уповільнює інтеграцію вітчизняної економіки з більш
розвиненою європейською. Здебільшого це пов’язано з досить високою вартістю таких
систем, проте той ефект, який отримується в результаті їхнього використання, значно
перевищує витрати на впровадження [3].
Останні новації у сфері комп’ютерних технологій пропонують відмовитися від
звичайних серверів, які потребують значних затрат на їхнє обслуговування і налагодження,
та перейти на технології «хмарних обчислень» [3], що оперативно надають необхідну
інформацію або інтегрують відправлену з будь-якого місця за наявності доступу до мережі
Інтернет. Однією з найбільш важливих технологій, що полегшують ведення бізнесу, є
«хмарна» технологія - Сloud computing, тобто віддалене зберігання та обробка даних,
дозволяє суттєво економити кошти, оскільки власнику бізнесу не потрібно розгортати власні
потужності.
Таким чином, можна виділити наступні тенденції розвитку інформаційних систем і
технологій в обліку: збільшення швидкості обробки первинних документів за рахунок
переведення документообігу з паперового в електронний; перехід від роботи з окремим
первинним документом до групової обробки документів; комплексування різнорідних
систем, пристроїв, технологій реєстрації та обробки облікової інформації. Інтеграція
допоміжних систем в одній обліковій програмі; активне використання в обліковому процесі
технологій безконтактної ідентифікації; перехід деяких ділянок обліку від автоматизації до
автоматичності; використання в обліковому процесі хмарних обчислень; ведення
податкових розрахунків на серверах ДПС; електронне адміністрування податків.
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СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Суспільні трансформації та індустріалізація економіки перетворили інформацію на
стратегічний ресурс, який безпосередньо впливає як на діяльність кожної окремої бізнесструктури, так і держави у цілому. В умовах зростання ролі і значення інформації у
соціально-економічному розвитку суспільства першочергового значення набуває пошук
інформаційних систем, здатних вирішити проблеми обліково-аналітичного забезпечення
менеджменту. У ринкових умовах основним джерелом інформації для суб’єктів
господарювання є бухгалтерський облік, тому зростання його ролі і значення зумовлює
актуальність досліджень, присвячених пошуку шляхів удосконалення системи обліку.
Кожний рівень розвитку суспільства потребує якісно нових підходів до ведення та
організації бухгалтерського обліку. Суть таких підходів полягає у переході до сучасних
методів та способів ведення обліку, адекватних інноваційно-технологічному забезпеченню
усіх сфер та галузей економічної діяльності, тому шляхи розвитку та удосконалення
бухгалтерського обліку нерозривно пов’язані із інформаційними технологіями, що
базуються на сучасних програмних продуктах та засобах комп’ютерної техніки.
Питання, пов’язані із розробкою теоретичних і практичних положень функціонування
автоматизованих систем бухгалтерського обліку присвячено праці багатьох вітчизняних
науковців, зокрема, М.М. Бенька, К.В. Безверхого, П. М. Гарасима, М. П. Гарасим, В.
Євдокимова, В. Завгороднього, С. Івахненкова, А.С.. Крутової. Широке висвітлення
означених питань у науковій літературі засвідчує їх актуальність, а також невирішеність, що
зумовлюється розмаїттям питань та обсягом невирішених проблем, що постають при
впровадженні інформаційних технологій у практику бухгалтерського обліку.
Бенько М.М. інформаційні технології визначає як «систему методів і способів збору,
накопичення, реєстрації, передачі, обробки, зберігання, пошуку, модифікації, аналізу,
захисту, видачі необхідної інформації всім зацікавленим підрозділам на основі використання
апаратних та програмних засобів» [1, с. 181]. Але, способи збирання та обробки облікової
інформації, властиві інформаційним технологіям, відрізняються від елементів методу
бухгалтерського обліку, що традиційно використовуються для формування інформації.
Проблема впровадження інформаційних технологій полягає у необхідності адаптування
елементів системи бухгалтерського обліку до функціонування у комп’ютерному середовищі.
Для цього потрібно розробити теоретичні засади та практичний інструментарій, придатні для
застосування у комп’ютерному середовищі. Теоретичним підґрунтям таких розробок є
фундаментальні дослідження методології обліку, які дозволили визначити складові
концептуальної моделі інформаційної системи бухгалтерського обліку: 1) методи, способи
та прийоми, що забезпечують збирання первинної інформації; 2) методи, способи та
прийоми, що забезпечують обробку (систематизацію, групування, перегрупування)
облікової інформації; 3) методи, способи та прийоми, що забезпечують узагальнення
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облікової інформації та її передавання користувачам. У свою чергу, кожна складова
поділяється на окремі елементи, кожний з яких є об’єктом дослідження та розробки. Так, для
збирання первинної інформації застосовують сприйняття господарських операцій, їх
вимірювання, документування та рух документів (документообіг). Для систематизації та
групування облікової інформації застосовують систему регістрів аналітичного обліку та
моделі побудови системи рахунків (у тому числі робочого плану рахунків) і системи записів
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Для узагальнення облікової
інформації застосовують форми звітності та способи передавання вихідної інформації
користувачам.
Оперативність та висока швидкість формування та передавання вихідної інформації
користувачам в умовах застосування комп’ютерної техніки забезпечується за рахунок
раціонального упорядкування та систематизації облікової інформації, багаторазового
використання при одноразовому отриманні. Це значно змінює способи та методи збирання,
обробки та узагальнення інформації за умови відповідного методичного та технічного
забезпечення.
Суб’єкти господарювання запроваджують інформаційні технології з метою
задоволення інформаційних потреб управління, тому рівні систематизації інформації
потрібно привести у відповідність до ієрархії цілей, завдань, стратегій користувачів
інформації (управління підприємством, окремим структурним підрозділом, видом
діяльності, центром відповідальності). Це досягається за рахунок кодування первинної
інформації із зазначенням параметрів аналітики, що стає основою для подальшого
структурування та технічної обробки інформації при застосуванні сучасних програмних
продуктів. Для структурування інформації доцільно обрати рівні диференціації
інформаційних потоків, адаптовані до запитів системи управління щодо обсягів інформації,
її змісту, структури, термінів та форми подання, що дозволяє отримувати аналітичну
інформацію у різних розрізах, наприклад, видів діяльності, структурних підрозділів, центрів
відповідальності, виконавців, виконуваних проектів тощо. Кодування інформації дозволяє
при одноразовому введенні первинних показників у систему обліку одержувати
різноманітну інформації, придатну для використання за різними напрямками, а також
забезпечує зростання швидкості та оперативності надання інформації, необхідної для
управління у потрібному форматі. Слід зазаначити, що саме застосування інформаційних
технологій дозволяє забезпечити функціонування «інтегрованої системи бухгалтерського
обліку на базі єдиного технологічного циклу фіксації, зберігання, обробки та надання
інформації різним групам користувачів з метою досягнення ефективності облікового
процесу» [2, с.22].
Для забезпечення інформаційних потреб користувачів пропонується фасетна
класифікація інформації аналітичних рахунків у межах одного синтетичного рахунка, що
дозволяє отримати інформацію для різних цілей шляхом запису інформації одночасно у
кількох аналітичних розрізах [3, с. 25]. Слід зазначити, що саме використання інформаційних
технологій дозволяє найбільш оптимально застосовувати фасетний спосіб групування
інформації та отримувати найбільш різноманітну, якісну інформацію з вичерпним переліком
показників.
Застосування сучасних комп’ютерних технологій принципово змінює усі складові
облікового процесу, обогащаючи їх принципово новими характеристиками та якостями.
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Особливої уваги потребує організація документування господарських операцій та
організація руху документів (документообігу), специфіка яких починається із тлумачення
електронного документу, який рекомендують розглядати як більш складний багатогранний
феномен порівняно з паперовим документом. Якщо паперовий документ являє собою
одночасно річ (предмет) та інформацію, то сутність електронного документа розкривається
щонайменше у чотирьох аспектах: інформація; форма подання інформації; власне документ;
електронне повідомлення [4, с. 65].
Процес електронного документообігу ґрунтується на інтегрованій електронній
обробці обліково-звітної інформації, яка включає формування первинних електронних
документів, порядок обробки інформації, автоматизований банк даних тощо. Електронний
документообіг покликаний забезпечувати процеси створення, управління доступом і
розповсюдження великих обсягів документів у комп’ютерних мережах, а також контроль за
рухом документів на підприємстві [5, с. 21]. Електронний документообіг порівняно з
паперовим має чисельні переваги. Використання систем електронного документообігу
дозволяє підприємству оптимізувати його документообіг та скоротити як витрати часу, так і
матеріальні витрати на забезпечення процесу документообігу підприємства в цілому. Крім
того, відмічають не лише корпоративний ефект, а й економічну результативність системи
електронного документообігу на підприємстві [5, с. 21].
Але, комп’ютеризація обліку вимагає подальшого розвитку його методології, зокрема,
пристосування форм документів до конфігурації комп’ютерної програми, розробки способів
сприйняття і реєстрації облікової інформації із застосуванням засобів автоматичного
зчитування інформації та її накопичення у пам’яті машини.
Перспективними напрямами удосконалення організації документування в умовах
його комп’ютеризації пропонується використання таких технічних та програмних засобів
автоматичної реєстрації первинної інформації, як технологічні датчики, сканери штрихових
кодів (для обліку товарно-виробничих запасів), касові апарати (для обліку виручки від
реалізації в роздрібній торгівлі), старт-картки (для обліку праці і заробітної плати), ваги,
годинники, лічильники, вимірювальна тара тощо [6, с. 28]. Але, їх широке застосування
потребує розробки методичного забезпечення та впровадження практичного оснащення,
адаптованих до особливостей об’єктів господарювання та специфіки бухгалтерського
обліку, що є предметом подальших наукових досліджень.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОЦЕСУ ПРОДАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ CRM
Сьогодні підготовка фахівців економічного спрямування неможлива без
використання інформаційних технологій. Сучасні програмні продукти дозволяють
автоматизувати значну частину виробничих та бізнес-процесів, які направлені на залучення
і утримання клієнтів в маркетингу, продажу, сервісу та обслуговуванні. Для цього
використовуються відповідні інструменти, такі як CRM-системи, які одночасно
автоматизують сферу продажів та сферу обслуговування клієнтів.
1С:Підприємство CRM (Customer Relationship Management, що перекладається як
“управління взаємовідносинами з клієнтами”) – це програмне забезпечення, стратегія
розвитку фірми, яка була розроблена для автоматизації процесу продажів, їх стрімкого
зростання, а також підвищення прибутку завдяки систематизованим взаєминам з клієнтами
[1].
Мета програми СРМ — підготовка фахівців, здатних забезпечувати реалізацію
продажів і маркетингу бізнес-процесів, формувати бізнес-потоки, аналізувати їх
рентабельність, провести оцінку ефективності рекламних кампаній за допомогою
маркетингових інструментів, вбудованих в CRM на базі «1С:Підприємство». Програма
спрямована на підготовку сучасних менеджерів, маркетологів, підприємців, здатних швидко
адаптуватися в бізнес-середовищі.
За даними дослідження Forrester Research відомо, що у 2018 році 34% світових
компаній використовують CRM для залучення і підтримки клієнтів, 29% для автоматизації
продажу і 20% для автоматизації маркетингу. Аналітики Innoppl Technologies стверджують,
що 65% продавців, які використовують мобільну CRM, суттєво збільшують обсяг продажу
[2].
Спільне дослідження GFK Україна і Бітрікс 24 у 2018 році відобразило структуру
впровадження систем управління продажами українськими компаніями (рис. 1), [3].
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Рис. 1 Структура впровадження CRM українськими компаніями.
Аналізуючи вищенаведені дані можна зробити висновок, що автоматизація бізнеспроцесів в Україні має великий потенціал росту щодо впровадження CRM.
Бізнес-процес - це система взаємопов’язаних та послідовних дій, які сприяють
досягненню певної мети. Суть в тому, що загальний бізнес-процес можна розбити дрібні
завдання, це дозволить структурувати свою роботу. Такий поділ потрібно для того, щоб
зробити завдання найбільш простими, сам процес послідовним і зрозумілим та призначити
відповідальних. Все це дозволяє зрозуміти, де в компанії є слабкі місця, як підвищити якість
роботи, як автоматизувати кожний із бізнес-процесів, щоб отримати бажаний кінцевий
результат.
Впровадження CRM- системи вигідно як для малого, так і для великого бізнесу.
Програма призначена налагодити відносини з потенційними та наявними клієнтами, довести
їх до стадії оплати, покращити їх обслуговування і підвищити ефективність роботи
співробітників. Досягається це за рахунок збереження інформації про клієнтів, історії
взаємовідносин з ними, покращення відповідних бізнес-процесів і проведення оцінки
ефективності маркетингу та аналізу результатів з продажів. Програмний продукт CRM
забезпечує безліч переваг, а саме:
 приріст продуктивності праці;
 зберігання інформації про клієнта в одному місці;
 ефективне планування та відстеження завдань;
 отримати дані про найприбутковіші групи клієнтів;
 доступність до системи як з стаціонарного PC, так і з мобільного;
 покращення відносин з клієнтами;
 автоматичне налаштування повідомлень.
Основною проблемою для активного впровадження CRM на більшості підприємств є
висока вартість програми.
Система обліку відносин з клієнтами CRM, яка входить до складу системи ERP IT
Enterprise, інтегрує з іншими системами:
1. двосторонній обмін даними з програмою «1С:Підприємство 8. Бухгалтерія»,
зокрема вивантаження в програму бухгалтерську обліку рахунків на оплату, контактну
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інформацію про клієнта; завантаження з бухгалтерської програми всіх взаєморозрахунків з
покупцями: фактичні оплата і відвантаження;
2. інтеграція з Microsoft Office і/або OpenOffice для підготовки друкованих форм
договорів, комерційних пропозицій або інших типових документів на основі затверджених
шаблонів;
3. можливість інтеграції з офісною телефонією АТС.
Отже, програмний продукт CRM - корпоративна стратегія розвитку компанії, що
дозволяє налагодити довгострокові відносини з клієнтами, cтворити ефективну взаємодію з
ними, що призведе до збільшення прибутку в результаті зростання обсягу продажів та
зміцненню конкурентних позицій на ринку.
Перелік використаної літератури:
1. 1С:Підприємство
8
CRM
ПРОФ
для
України.
Режим
доступу:
http://bookkeeping.com.ua/1c-enterprise-8-crm-for-ukraine-ukr.html
2. Исследование GFK и «Битрикс 24». – Режим доступу: https://itc.ua/news/issledovanie-gfki-bitriks24-bolee-20-ukrainskih-kompaniy-uzhe-ispolzuyut-udalennyih-rabotnikov-a-k-2017godu-v-ofis-perestanet-hodit-kazhdyiy-desyatyiy-sotrudnik/
3. Исследование GFK Украина. – Режим доступу: https://delo.ua/business/tolko-6-ukrainskihkompanij-avtomatizirujut-prodazhi-issledova-340943/

Н.О. Покутня
Завідувач відділення, викладач вищої категорії
Коледж Сумського національного аграрного університету

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОСВІТИ
В Україні розроблена і затверджена Концепція розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки. Одним із завдань якої є використання інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій для підвищення ефективності економічної
діяльності підприємства.
Управління підприємством зокрема передбачає «діджиталізацію обліку» завданням
якого, є своєчасне надходження, збір і передача інформації, що відображає стан фінансовогосподарської діяльності підприємства з метою прийняття ефективних управлінських
рішень. Використання електронного документообігу, хмарних сервісів при автоматизації
обліку, інтерактивне спілкування з контрагентами, працівниками сприятиме удосконаленню
обліку і спрощенню бізнес-процесів підприємства. Розвиток системи обліку вимагає
всеохоплюючого розповсюдження та покриття ІТ-технологіями і підприємств, і їх
контрагентів.
Автоматизація обліку дозволяє полегшити працю бухгалтерів, менеджерів, знизити
трудомісткість виконання операцій, мінімізувати чисельність помилок при складанні
первинних документів та зведених облікових регістрів, своєчасно отримувати необхідну
інформацію і складати звітність. На ринку вітчизняних програмних продуктів є велика
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кількість програмних продуктів, призначених для автоматизації бухгалтерського обліку:
1С:Підприємство, MASTER:Бухгалтерія, BAS, UA-Бюджет, Інфо-бухгалтер, Дебет Плюс,
IT-Enterprise-Бухгалтерія, Парус-Підприємство та інші. Оновлення програм повинні
забезпечувати відповідність ведення бухгалтерського обліку формування та подання
звітності чинному законодавству.
Суб’єкти господарювання використовують бухгалтерські програми залежно від виду
діяльності та розміру суб’єкта господарювання, зокрема: у агровиробництві, торгівлі,
промисловості, будівництві, установах державного сектору, середньому і малому бізнесі,
тощо. Малі новостворені підприємства стикаються з проблемами придбання комп’ютерної
техніки, програмного забезпечення та необхідністю навчання облікового персоналу.
Останнім часом ІТ-компанії пропонують онлайн-рішення облікових задач з
використанням хмарних технологій. Це дозволяє зменшити витрати на придбання
програмного і серверного обладнання, підтримку прикладного рішення та доступність до баз
даних при наявності мережі Інтернет з будь-якого місця. Робочі місця перестають бути
прив’язаними до фізичних місць. Вони стають віртуальними, мобільними, такими, що не
потребують перебування працівника на робочому місці і дозволяють виконувати облікові
операції у віддаленому доступі. Це позитивно сприймається працівниками, яким
подобається гнучкий спосіб роботи і можливість працювати вдома.
Отже, впровадження цифрової економіки потребує від облікових працівників
базового розуміння інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, вміння
користуватися технологіями, навчання протягом всього життя, починаючи з студентських
років.
При підготовці бухгалтерів, економістів серед фахових компетентностей особливого
значення набуває формування цифрових навичок у майбутніх фахівців.
На сучасному етапі в освітньому процесі актуальним є застосування інформаційнокомунікаційних технологій при підготовці фахових молодших бакалаврів з бухгалтерського
обліку. У коледжі створений освітній ресурс на платформі Moodle з підтримкою
інтерактивного контенту, мультимедійних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, з
доступом для всіх учасників освітнього процесу. У навчальних аудиторіях та лабораторіях
організований доступ до Інтернету.
Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є практична підготовка.
Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку проходить в навчальній
бухгалтерії коледжу із застосуванням програми «1С: Підприємство» конфігурація
Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства. Студенти виконують наскрізне завдання
з ведення бухгалтерського обліку та складають фінансову і податкову звітність.
Результатом навчальної практики є сформовані уміння і навички складати первинні і
зведені документи, вводити початкові залишки, крім основних господарських операцій,
вести облік у рослинництві, тваринництві, транспорту і техніки, розрахунків з пайовиками,
кадровий облік, нараховувати заробітну плату по окладу, на відрядних роботах, лікарняні,
відпускні; виплачувати заробітну плату через касу підприємства та на карткові рахунки;
формувати стандартні і регламентовані звіти. Все це дозволить в майбутньому працювати і
в інших програмних продуктах.
Результатом успішного проходження навчальної практики є участь та високі
досягнення у Міжнародній студентської Олімпіади в сфері інформаційних технологій «IT180

Universe» (конкурс «Використання автоматизованих систем обліку) та підвищує
конкурентоздатність на ринку праці.
Перелік використаної літератури:
1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 20182020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації [Електронний ресурс]:
Урядовий портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р

А.С. Полторак
к. е. н., доцент
О.В. Буганов
здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
Обсяг операцій, що здійснюються через мережу Інтернет, за останні декілька років
значно збільшився. Швидке зростання електронної торгівлі і послуг через Інтернет
викликало дискусію стосовно того, які особливості оподаткування необхідно враховувати.
Перехід від фізично орієнтованого комерційного середовища до заснованого на знаннях
електронного середовища формує суттєві проблеми у сфері оподаткування.
«Електронна торгівля» або «електронна комерція» – відносно нові відносини,
спрямовані на отримання прибутку, що виникають при здійсненні дистанційних угод з
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок яких у учасників таких
відносин виникають права та обов'язки майнового характеру [1]. Основні транзакції, що
здійснюються з використанням електронної комерції, пов’язані з роздрібною та оптовою
торгівлею товарами, наданням послуг, доступом до комп’ютерних та цифрових програм.
Товар, який купується, може бути або безпосередньо завантажений з інтернет-сайту або
доставлений покупцеві.
Цей клас включає:
– роздрібну торгівлю будь-якими товарами за допомогою компаній поштового
замовлення;
– роздрібну торгівлю будь-якими товарами в мережі Інтернет;
– пряму торгівлю за допомогою телебачення, радіо і по телефону;
– роздрібна торгівля за допомогою Інтернет-аукціонів.
Цей клас не включає:
– роздрібну торгівлю автотранспортними засобами, а також деталями та приладдям
для них в мережі;
– роздрібну торгівлю мотоциклами, а також деталями і приладдям для них в мережі
Інтернет.
Існує питання стосовно наслідків для податкових надходжень та бюджету, які
спричинить розвиток електронної торгівлі. Податкове адміністрування в усьому світі
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пов’язане з завданням захисту дохідної бази бюджетів, яке має вирішуватися без перешкод:
розвитку нових інформаційних технологій; залученню бізнес-спільноти в електронний
ринок, що розвивається та зростає. Занепокоєння урядів держав зосереджується на впливі
електронної торгівлі на бюджети всіх рівнів. Ці проблеми є особливо важливими для країн,
що розвиваються [2].
Оскільки операції в електронній торгівлі перетинають міжнародні кордони, вони
можуть вступати в протиріччя з законодавством і нормативними актами різних країн, що має
бути враховано у їх податкових системах. Основною метою цього процесу має бути
справедливий податковий нейтралітет для того, щоб гарантувати відсутність прихованих
витрат в електронній угоді. Компанії можуть бути не готові укладати угоди в електронній
торгівлі, якщо ризик сплати податків більший, ніж передбачалося. Так, при оподаткуванні
електронної комерції виникають дві проблеми: вона дуже складна і в більшості випадків
невідомо, які податкові юрисдикції беруть участь в угодах.
У чинному в Україні законодавстві відсутній єдиний нормативно-правовий акт, що
регламентує правила торгівлі в інтернеті, відсутнє також визначення поняття «інтернетмагазин». У загальноприйнятій світовій практиці під інтернет-магазином розуміється сайт,
за допомогою якого здійснюється прямий продаж різних товарів через Інтернет. Подібний
продаж передбачає:
– замовлення товару;
– обрання способу його доставки;
– вибір способів оплати. Як правило, це можуть бути: використання безготівкових
розрахунків (включаючи платіжні електронні системи); готівковий розрахунок (якщо товар
доставлений кур'єром); готівковий розрахунок (при самостійному вивезенні товару).
Торгівля через Інтернет-магазин потрапляє під дію «Правил продажу товарів на
замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями», які були затверджені
Наказом Мінекономіки (№103 від 19 квітня 2007 року). Згідно з цими правилами торгівля
через Інтернет одночасно потрапляє під такі визначення:
– дистанційна торгівля;
– продаж товарів на замовлення [3].
У всіх випадках ведення діяльності через Інтернет-магазин вимагає повного і
належного обчислення податків та їх сплати. Власникам Інтернет-магазинів не слід
розраховувати на те, що «онлайновий» статус інтернет-магазину дозволить бути непомітним
у віртуальному просторі і уникнути належної «офлайнової» реєстрації підприємницької
діяльності та сплати податків. Ведення підприємницької діяльності за допомогою торгівлі
через Інтернет-магазин без державної реєстрації, з одного боку, тягне адміністративну або
кримінальну відповідальність, а з іншого боку, несплата податків від такої незареєстрованої
діяльності тягне фінансову і, за певних умов, кримінальну відповідальність.
Уявна віртуальність Інтернет-магазину вимагає повноцінного реального юридичного
оформлення, а також реального обчислення і повної і своєчасної сплати податків.
Перелік використаної літератури:
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ГІБРИДНІ МЕТОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ
Розвиток інформаційних технологій та збільшення кількості інформації, що
збирається та зберігається останнім часом, призвели до великого попиту на глибокий аналіз
даних [1]. Світ потребує більш складних та ефективних методів аналізу великих даних, тому
кластеризація стає дедалі більш актуальною як метод аналізу даних, та вже стала
найрозповсюдженішим алгоритмом машинного навчання [2]. В реальному житті кластерний
аналіз використовують в геології, медицині, соціології, психології, археології, маркетингу
тощо. Розповсюдженою задачею кластерного аналізу є сегментація аудиторії, наприклад, для
виділення цільової аудиторії, або сегментів для подальшої роботи з кожним із них, як з
індивідуальною групою [1-2]. Для реалізації процедури кластерного аналізу в роботі
використовувався варіант машинного навчання без вчителя (Unsupervised learning), при
якому процедури пошуку подібностей або, напроти, розбіжностей, застосовувалися до
заданого набору даних, щоб в результаті поділити їх на групи (кластери). Для уникнення
ручного вибору кількості кластерів в роботі використовувалися алгоритми «нечіткої»
кластеризації, де визначальним принципом віднесення окремого спостереження до якогось
сегменту виступала максимальна ймовірність, отримана за допомогою байесівського
класифікатора [2].
Програмну систему для гібридного аналізу даних побудовано на основі хмарних
обчислювальних технологій EC2, віддалених пристроїв зберігання даних S3, мови Python,
сучасних технологій зберігання даних Apache Parquet. Система побудована таким чином
(рис. 1), що дані для аналізу розташовані у сховищі даних S3, програмний код зберігається у
віддаленому репозиторії GitHub. За потреби підіймається екземпляр віртуальної хмарної
обчислювальної машини EC2, до нього завантажуються дані, що зберігаються у Amazon S3
та програмний код, що зберігається у репозіторії Git. Як тільки роботу з кодом закінчено,
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нова версія коду та всі наявні зміни розміщуються у Git, обчислювальні потужності
зупиняються, а результати обробки даних потрапляють до сховищ S3.

Рисунок 1. — Діаграма розміщення
Для проведення аналізу даних розроблена програмна система містить модулі, що
відповідають етапам процесу, серед яких модуль очищення даних, модуль визначення
кількості кластерів, модуль кластеризації, модуль візуалізації даних, модуль передбачень.
Кожен з модулів виконує свою функцію, наприклад роботу модулю визначення кількості
кластерів спрямовано на автоматичний вибір оптимальної кількості для розподілення
заданого набору даних. Після цього алгоритм переходить до першого шару кластеризації, де
виконується кластеризація методом K-means. На другому шарі виконується кластерний
аналіз алгоритмом Fuzzy C-Means [3], який обчислює ймовірності відношень кожного
спостереження до того чи іншого кластеру. Далі отримані дані використовуються для
видалення «шумових» спостережень у вибірковій сукупності, на якій алгоритм навчається.
Такий підхід забезпечує корекцію зсуву центроїдів від реального ядра кластеру у
багатовимірному просторі. Відкорегований набір даних проходить третій шар кластерного
аналізу,
цього
разу
одним
з
алгоритмів
K-means,
AffinityPropagation,
AgglomerativeClustering, Birch і т.п.
Після того, як модель навчено (проведено кластерний аналіз та додано дані про
залежності вхідних змінних та їхню належність до кластеру), модуль передбачень за
допомогою функції Predict дозволяє отримати інформацію щодо належності нового
спостереження до того чи іншого кластеру. Функціонування модуля реалізовано за
допомогою функцій передбачень бібліотеки Scikit-Learn. Функція прогнозує належність вже
нових спостережень до кластеру, згідно даних, отриманих від модулю кластеризації. На вхід
подається очищений та нормалізований за допомогою модулю очищення набір даних, що
має тип та структуру змінних, відповідні до набору даних, за яким модель навчалась.
Модуль візуалізації даних містить функції візуалізації даних у 2D просторі, отримані
за допомогою використаних алгоритмів, функцію візуалізації даних із центроїдами, функцію
побудови дендрограм. Для формування графіків були використані бібліотеки Plotly,
MatPlotLib та Seaborn.
Тестування системи гібридної кластеризації спочатку проводилося на штучних даних,
що були чітко розподіленими. При цьому головним показником успішної кластеризації був
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правильний вибір кількості кластерів, оскільки використання нечітких алгоритмів у таких
випадках не є доцільним. Гібридна кластеризація у цьому випадку давала майже ті ж
результати, що й чітка кластеризація. При тестуванні системи на «зашумлених» даних
модуль очищення системи виявляв наявність наднормової кореляції та видаляв змінні, що
створюють «шум». Результати гібридної кластеризації при цьому вже значно відрізнялися
від чіткої кластеризації, оскільки модуль візуалізації показував зміщення центроїдів в бік
візуальних скупчень точок на графіках, що свідчить про покращення якості алгоритму. Такі
ж результати було отримано при тестуванні системи на нечітких даних.
Наукова новизна роботи полягає у підвищенні ефективності алгоритмів кластерного
аналізу при розробці системи гібридної кластеризації за допомогою масштабованих хмарних
обчислювальних технологій та сучасних технологій обробки інформації.
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КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА
ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ
Підготовка висококваліфікованих фахівців для практичної діяльності у сфері
будівництва в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету
будівництва і архітектури (ІІНО КНУБА) відбувається на основі впровадженої концепції
надання освітніх послуг з використанням інноваційних технологій дистанційного навчання,
що побудована як індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому
середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій.
Метою запровадження дистанційного навчання в ІІНО КНУБА є:
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- забезпечення та поширення доступу громадян до освітніх ресурсів шляхом
використання сучасних інформаційних ресурсів та телекомунікаційних мереж;
- реалізація навчальних та наукових ресурсів ІІНО КНУБА, підвищення якості та
оновлення змісту навчання за рахунок інноваційних методів навчання, в тому числі
індивідуалізації навчання;
- реалізація системи безперервної освіти.
Основне завдання дистанційної освіти – забезпечення
громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття вищої освіти та
професійної кваліфікації:
- розширення доступу різних категорій студентів до якісного навчання за
відповідними програмами;
- забезпечення індивідуалізації навчання відповідно до потреб, особливостей і
можливостей студентів та слухачів;
- забезпечення можливості одночасного (паралельного) навчання;
- підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного
оцінювання;
- підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування сучасних освітніх
технологій;
- створення додаткових можливостей спілкування викладачів і студентів у межах
активного творчого навчання;
- підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, післядипломна освіта;
- забезпечення контролю якості освіти;
- зменшення витрат на навчання, проїзд та проживання учасників навчального
процесу;
- зниження матеріально-технічних затрат на організацію освітнього процесу шляхом
заміни його на віртуальний.
Дистанційне навчання в ІІНО КНУБА реалізується на підставі нормативно-правових
актів України та ІІНО КНУБА, що регламентують дистанційну освіту.
Використання технологій дистанційного навчання під час організації та забезпечення
навчального процесу може здійснюватися в ІІНО КНУБА для отримання базової освіти,
післядипломної освіти, перепідготовки, навчання протягом життя (підвищення кваліфікації,
безперервна професійна освіта).
Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється в ІІНО КУБА за
ліцензованими, акредитованими спеціальностями (освітніми програмами) на підставі
навчальних планів. Він реалізован на основі модульного об’єктно-орієнтованого
динамічного навчального середовища “Moodle”. Ця система управління навчанням
орієнтована перш за все на організацію взаємодії викладача та студента, як для заочної так і
для очної форми навчання.
Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері дистанційного
навчання для ІІНО КНУБА є:
− участь у проектах і програмах, спрямованих на входження системи дистанційного
навчання України до світової освітньої системи з урахуванням національних інтересів і
здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення міжнародних віртуальних університетів, до
складу яких входять навчальні заклади різних країн;
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− участь у проектах і програмах інтегрування національних телекомунікаційних
мереж, що задіяні у дистанційному навчанні, в європейські та світові науково-освітні
телекомунікаційні мережі;
− проведення спільних наукових досліджень щодо розвитку технологій дистанційного
навчання;
− участь у розробленні міжнародних стандартів на технології дистанційного
навчання;
− надання послуг, пов'язаних із здобуттям освіти за технологіями дистанційного
навчання, іноземним громадянам;
− відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних працівників;
− та інших фахівців з метою підвищення кваліфікації з дистанційного навчання
відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів навчальних
закладів з іноземними партнерами.

Н.О. Рязанова
зав.кафедрою фінансів, обліку та банківської справи
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ,
ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ
Становлення економіки знань будується на ефективній взаємодії освіти, науки і
бізнес-структур. Ця інтеграція дозволяє ефективно вирішувати завдання комбінованого
забезпечення інноваційних процесів, формувати ринок інноваційних товарів, вирішувати
різнобічні структурні проблеми у виробничій сфері, а також сприяти комерціалізації
наукових розробок. Проте у вітчизняній науці не визначені ефективні механізми взаємодії
освіти, бізнесу та науки в інноваційних процесах, дискусійними залишаються питання
перспективних напрямів розвитку їх взаємної інтеграції, що досить давно та вдало
застосовується в зарубіжній практиці і, поза сумнівом, представляє цікавий і корисний
досвід для розвитку науки, освіти та бізнесу в Україні.
Така трибічна інтеграція у структурному плані - це формування освітньо-наукововиробничих комплексів як центрів інновацій. При цьому інтеграційні структури, що
формуються, спрямовані на підвищення якості підготовки випускників внз, розвиток
прикладних досліджень і розробок, а також на поліпшення їх якості, комерціалізацію ідей.
Відсутність достатнього фінансування на розвиток наукових фундаментальних
досліджень призводить до втрати кваліфікованих кадрів, застарівання устаткування і
послаблення матеріально-технічної бази, виникають труднощі з працевлаштуванням
випускників внз. Зробити протилежний вплив на цю ситуацію може інтеграція освіти, науки
і бізнесу, створюючи сприятливі умови для розвитку малого бізнесу при повній або
частковій участі університетів, а також об'єднуючи наукові розробки і освітні програми в
нові наукові технології, так, щоб отримати прибуток або притягнути венчурних інвесторів.
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Співпраця університетів з приватними і державними компаніями дає можливість не
лише отримання прибутку від комерціалізації результатів науково-дослідних робіт, а також
створення сприятливих можливостей працевлаштування випускників і джерел фінансування
фундаментальних досліджень.
Найбільш яскравим прикладом такої взаємодії є створення і розвиток Силіконової
долини в США. З'єднання історичних традицій, що склалися, і передових тенденцій в науці
і освіті дозволило перетворити американські університети на потужні науково-дослідні,
освітні і виробничі комплекси, що застосовують сучасні системи організації і управління, що
здійснюють тісну взаємодію з бізнесом і державою. Приблизно 235 університетів США
відносяться до так званих дослідницьких університетів I і II категорії, в яких здійснюється
приблизно 2/3 усіх фундаментальних і прикладних досліджень [1].
Основоположником дослідницьких університетів і лідером в щорічно присуджуваних
Нобелівських преміях за дослідження є США. В успіху дослідницьких університетів США
провідну роль грає дослідницька діяльність в процесі інтеграції з освітою і виробництвом.
Уряд США фінансує з бюджету 100 провідних американських дослідницьких
університетів, таким чином, ці університети субсидуються державою на 95% на дослідницьку і
освітню діяльність [2]. Для прикладу, в Університеті Північної Кароліни (США), щорічно на
дослідження витрачається близько 385 млн. доларів. Річний бюджет вищого освітнього закладу 1,2 млрд. доларів. При цьому штат надає велику підтримку внз. Крім того, гроші поступають з
федерального бюджету і від промисловості - підприємства покривають біля третини усіх витрат.
[3] Для порівняння, в проекті бюджету на 2020 рік український уряд заклав фінансування сфери
освіти 145,1 мільярда гривен. [4]
Також, показником ефективності дослідницьких університетів США є показник
підготовки фахівців найвищої кваліфікації: 50 дослідницьких університетів випустили 60% усіх
докторантів США.
Можна відмітити провідні принципи дослідницьких університетів США:
1. Тісна співпраця з промисловими підприємствами, яка дозволяє:
- своєчасно коригувати цільові установки університету, завдяки практикоорієнтованому підходу;
- безпосередньо консультувати викладачів;
- стабільне отримання і виконання контрактних робіт.
2. Формування професорсько-викладацького складу на основі ротації кадрів.
3. Реалізація різноманітних програм, що ґрунтуються на міждисциплінарному підході.
Створення і надання дослідницьким університетом актуальних комерційних програм і
проектів перепідготовки та підвищенню кваліфікації.
4. Багатоканальне фінансування: федеральний і місцевий бюджети, гранти, благодійні
та опікунські фонди, бізнес, доходи від освітньої, дослідницької, виробничої та
консультаційної діяльності.
Тому сучасний дослідницький університет США вважається великим самостійним
суб'єктом економіки.
Дослідницький тип університету визнаний найбільш успішною формою інтеграції
науки, освіти і бізнесу. Основною і провідною відмітною особливістю такого типу
університету від традиційного є продуктивна трансляція інновацій у бізнес та їх апробація з
метою отримання винагороди.
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До поширених форм взаємодії відносяться такі, як - дослідницькі університети, бізнесінкубатори, кластери, бізнес-парки, технопарки і технополіси. Кожна з цих апробованих
мережевих моделей інтеграції довела свою перспективність і життєздатність.
Інтеграція виступає дієвим інструментом стійкого розвитку і конкурентоспроможності
держав в умовах становлення економіки знань. Практично усі високорозвинені зарубіжні країни
використовують ту або іншу форму інтеграції цих структур, де провідна роль належить
університетам, які є генераторами ідей, ініціаторами фундаментальних і прикладних досліджень,
а створені при їх безпосередній участі інтеграційні комплекси перетворюються на найбільші
науково-інноваційні центри.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Процеси перетворень в економічній сфері зумовлюють виникнення проблемних
питань, що постають перед системою бухгалтерського освіти, вирішення яких обумовлює
необхідність перегляду існуючих підходів до підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
З одного боку, необхідно зберегти сильні сторони вітчизняної освітньої системи, а з іншого
- систему освіти необхідно зробити гнучкою і адаптивною до сучасних реалій життя, вона
має відповідати запитам мінливої економіки, зберігати свою роль як однієї із провідних
складових супроводу бізнесу.
В умовах глобалізації економіки, міжнародних принципів організації обліку і
вироблених для світогосподарських потреб стандартів фінансової звітності (управління і
регулювання національних економік і глобальних ринків капіталу та інвестицій) проблема
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підготовки висококваліфікованого персоналу набуває не тільки національного, але і
міжнародного значення. Такий контекст визнається вирішальним у діяльності ЮНЕСКО,
Європейського фонду освіти та Європейського центру розвитку професійної освіти і
навчання CEDEFOP [1].
Міжнародний стандарт освіти 8 «Вимоги щодо компетентності для професіоналів з
аудиту» передбачає, що метою освіти бухгалтерів і набуття практичного досвіду є підготовка
компетентних професійних бухгалтерів, здатних протягом свого життя робити позитивний
внесок у професію та суспільство, де вони працюють. З огляду на все більші зміни, з якими
стикаються бухгалтери, для підтримання професійної компетентності важливо, щоб вони
розвивали та зберігали заінтересоване ставлення до вміння навчатися. [2]
Сучасна освіта у сфері обліку є найскладнішою формою суспільної практики, її місце
і роль на даному історичному етапі виняткові і унікальні. На сьогодні освіта являється
масштабним соціальним інститутом, через який здійснюється втілення цілей розвитку
українського суспільства. В умовах реформування бухгалтерського обліку саме освіта
дозволяє здійснити адаптацію до нових форм і показати нові орієнтири розвитку.
Формування і розвиток бухгалтера-професіонала, як активного суб'єкта на етапі професійної
підготовки неможливе без вибору адекватної наукової основи їх компонентів та змісту.
Професійні навички і вміння формуються в результаті освоєння широкого переліку
дисциплін, які розкривають особливості ведення обліку, аналізу та аудиту в різних сферах
економіки і видах діяльності.
Безперервна бухгалтерська освіта дозволяє набути необхідних компетенцій, знань і
вмінь, а також дає основу для формування професійних суджень, які можливо набути тільки
в процесі практичної діяльності. В індивідуальній свідомості бухгалтера професійноморальні цінності формуються по мірі того, як він набирається професійного досвіду і
усвідомлює свій зв'язок з спільнотою професіоналів.
Якість в сфері вищої освіти є багатовимірною концепцією, яка охоплює всі його
функції і види діяльності: навчальні програми, наукові дослідження та освітнє середовище.
Запити бізнесу викликали необхідність у забезпеченні використання якісно нового підходу
до підготовки майбутніх облікових працівників, які будуть володіти необхідними для
здійснення професійної діяльності практичними навичками. Зміна ролі освіти в сфері
бухгалтерського обліку в суспільстві зумовлює необхідність застосування в освітньому
процесі інноваційних досягнень.
Розвиток освіти в сфері бухгалтерського обліку не може відбуватися без освоєння
нововведень через інноваційний процес. Інновації в освіті бухгалтера повинні мати чітко
окреслені цілі і завдання. Щоб ефективно управляти цим процесом, його необхідно
проаналізувати, що передбачає вивчення будови або структури нововведень. Інноваційні
підходи до розвитку бухгалтерської освіти повинні ґрунтуватися на наступних принципах:
випереджаючого розвитку; проектування інноваційного розвитку; відкритості освіти;
безперервності освіти; інноваційності освітнього середовища. Підходи до інновацій в
бухгалтерській освіті повинно бути само по собі інноваційним, оскільки, як показує
практичний досвід вітчизняних підприємств, традиційні підходи не встигають реагувати на
зміни, що відбуваються в бізнес-середовищі.
Перспективним напрямом розвитку системи вищої професійної освіти в сфері
бухгалтерського обліку можна вважати широке впровадження методів дистанційного
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навчання на основі використання новітніх інформаційних технологій і засобів віддаленого
доступу до розподілених баз даних.
Проблеми застосування інформаційних і комп'ютерних технологій сьогодні не
вирішені як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Практика використання
інформаційних та комп'ютерних технологій в професійній бухгалтерській освіті свідчить про
наявність протиріч: між наявністю в даний час комп'ютерних систем, що володіють
широкими можливостями для вирішення облікових завдань і їх незначною затребуваністю в
навчальних цілях; між існуючими традиційними видами навчально-методичного
забезпечення та потребою облікової практики в інноваційних формах подання та обробки
інформаційних матеріалів; між змістом професійної освіти і реальною професійною
діяльністю, що вимагає цілісного підходу при вирішенні різноманітних професійних
проблем; між вимогами, що пред'являються до якості бухгалтерської освіти на ринку праці і
фактичною організацією процесу професійної підготовки, що не відповідає очікуванням
бізнесу.
Реалізація концептуальної моделі бухгалтерської освіти в умовах вищого навчального
закладу може бути здійснена на основі широкого використання контекстно-навчальних
завдань і ділових ігор, що дозволяють, по-перше, інтегрувати отримані знання в межах
обраної професії; по-друге, освоювати професійну діяльність і здобувати знання без
безпосередньої участі викладача; по-третє, набувати навичок прийняття відповідальних
рішень в обстановці «умовної практики»; по-четверте, запобігати виникненню реальних
помилок у майбутніх фахівців при переході ними до самостійної професійної діяльності; поп'яте, набувати досвіду комплексної постановки проблеми, узгодження індивідуальних
пріоритетів при груповому виборі рішення; по-шосте, апробувати нові положення, правила,
вимоги та методики в бухгалтерському обліку.
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Непийводи. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2004. – 78 с.

М.В. Савченко
д.е.н., доцент
Донецький національний університет імені Василя Стуса
О.В. Шкуренко
к.е.н., доцент
Державний університет інфраструктури та технологій

ВИКЛИКИ ТА ІМПЕРАТИВИ НОВОЇ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В сучасному світі електронні технології набувають стрімкого розвитку та активно
розвивається новий напрям бізнесу – електронний. Цифровізація надає нові можливості для
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соціально-економічних систем різних рівнів в аспекті методів управління За даними досліджень,
світ вступив у нову епоху цифрової глобалізації, а український ринок, зокрема електронної
комерції, швидко розвивається.
Аналіз наукових доробок з проблеми цифровізації економіки дозволив виділити основні
цифрові тренди та виклики: робототехніка, блокчейн-технології, самокеровані машини, економіка
суспільного користування, штучний інтелект, нові технології в енергетиці [1]. Використання
цифрових технологій є основою для створення нових продуктів, цінностей, властивостей та,
відповідно, основою отримання конкурентних переваг на більшості ринків. Зокрема, як приклад,
можна навести створений цифровий банкінг, Uber, Bolt тощо.
За даними Державної служби статистики України протягом останніх п’яти років з 49000
компаній, які охоплювалися дослідженням, 91,1 % користувались комп’ютерами у роботі, з них
95,1 % це 42464 компаній, які мали доступ до глобальної мережі Інтернет. Але незважаючи, що
велика кількість компаній в свої роботі використовували комп’ютерні мережі (більше 25%),
основними завданнями, які виконувались працівниками, були отримання банківських та
фінансових послуг, постачання інформації, виконання адміністративних процедур [2].
В Україні досить широкого розповсюдження набула електронна торгівля. Е-комерція – це
інноваційний спосіб ведення бізнесу в Інтернет мережі. Електронна комерція – це поняття, що
характеризує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою
глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. В теперішній час Е-комерція присутня майже у всіх
різновидах комерційної діяльності.
В світовому масштабі ніша e-commerce за підсумками 2017 року показала вражаюче
зростання +16%, при цьому досягнувши об’єму 1,5 трильйонів доларів. А ринок України в
контексті зростання і перспектив є одним з найбільш привабливих [3].
«Розумне місто» - концепція інтеграції декількох інформаційних і комунікаційних
технологій (ІКТ) та Інтернет речей для управління міським майном, яке включає активи міста,
місцеві відділи інформаційних систем, школи, бібліотеки, транспорт, лікарні, електростанції,
системи водопостачання та управління відходами, правоохоронні органи та інші громадські
служби. Метою створення «розумного міста» є поліпшення якості життя за допомогою технології
міської інформатики для підвищення ефективності обслуговування і задоволення потреб
резидентів. ІКТ дозволяють міській владі безпосередньо взаємодіяти з спільнотами і міською
інфраструктурою, і стежити за тим, що відбувається в місті, як місто розвивається, і які способи
дозволяють поліпшити якість життя. За рахунок використання датчиків, інтегрованих в режимі
реального часу, накопичені дані від міських жителів і пристроїв обробляються і аналізуються.
Зібрана інформація є ключем до вирішення проблем неефективності.
В системі «розумне місто» інформаційні технології дозволять забезпечити:
1. Більш ефективне використання фізичної інфраструктури (дороги, будівництво, екологія
та інші фізичні активи) на основі штучного інтелекту та аналізу даних, щоб підтримувати сильний
економічний, соціальний, культурний розвиток.
2. Ефективну взаємодію з місцевими жителями з питань місцевого самоврядування та для
прийняття рішень шляхом використання відкритих інноваційних процесів і електронної участі,
поліпшення колективного розуму установ міста за допомогою електронного управління, з
акцентом на участь громадян та спільне проектування.
3. Вчитися, пристосовуватися і вводити нововведення і тим самим більш ефективно і
оперативно реагувати на зміну ситуації шляхом поліпшення інтелекту міста.
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Вищенаведені переваги системи «розумне місто» еволюціонують в бік сильної інтеграції
всіх аспектів людського інтелекту, колективного розуму, а також штучного інтелекту в межах
міста.
Таким чином, інформаційні ресурси є одним з найважливіших елементів ресурсного
потенціалу економіки, а інформація є ключовим елементом будь-яких господарських операцій.
Створення умов для розвитку людського капіталу, використання у виробництві
інтелектуальних продуктів, освоєння нових унікальних продуктів та послуг повинно стати
імперативом нової цифрової економіки.
Сучасна інформаційна система дозволить органічно поєднувати всі рівні економічної
системи. Автоматизовані системи управління в економіці дозволять забезпечити оптимальне
управління соціально-економічною системою в умовах діджиталізації економіки.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРАГМАТИЗМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
BLOCKCHAIN В НЕДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННІ
За поточних умов тінізації частини заробітної плати населення, зростаючої міграції
громадян працездатного віку та стрімкого старіння нації, діючий алгоритм солідарної
системи пенсійного страхування в майбутні десятиліття ще більше поглибить проблему
перманентного дефіциту Державного Пенсійного фонду України. Банальне підвищення
пенсійного віку до 65-67 років, до якого були змушені вдаватись більшість країн Європи, не
є вирішенням проблеми пенсійного забезпечення, Ба більше, при використанні лише
державної системи пенсійного страхування більшість населення після досягнення
пенсійного віку приречене буде залишатись нижче межі бідності[1].
Наразі недержавні пенсійні фонди (НПФ) є новими фінансовими інституціями для
переважної більшості населення України. Цим і пояснюється недовіра громадян до них.
Сьогодні держава не стимулює довіру громадян до існування системи недержавного
пенсійного забезпечення. Відсутня й загальнодержавна стратегія та не ведеться
роз’яснювальна кампанія щодо необхідності самостійного забезпечення працюючим
населенням свого майбутнього при виході на пенсію.
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Серед недоліків використання фондів недержавного пенсійного страхування в
світовій практиці є: інфляція, яка протягом значного часового лагу знецінює багаторічні
заощадження; недобросовісність керівників НПФ, зміни законодавчих програм пенсійного
забезпечення. Більшість основних пенсійних фондів за рівнем капіталізації страждають від
нестачі фінансування в міру збільшення зобов’язань та виплати обіцяних пенсійних коштів
вкладникам. Як наслідок ризики банкрутства НПФ загрожують не лише пенсіонерамвкладникам, але й всій фінансовій системі країни [3]. Існує страхітливий розрив між сумою
коштів в НПФ та їх непогашеними зобов’язаннями перед пенсіонерами і він продовжує
зростати також в країнах розвинутих економік (з 70 трлн.USD до 400 трлн. USD у 2020 р)
Цей дефіцит є лише питанням часу, коли компанії не зможуть дозволити собі продовжувати
здійснювати пенсійні виплати, наслідком чого може бути фінансова криза, що затьмарить
велику рецесію 2008 р. Ці проблеми діяльності НПФ можуть бути усунені за допомогою
використання Blockchain у сфері державного та недержавного пенсійного страхування як
революційної технології ведення діловодства, що функціонує як цифровий журнал, дані
якого можуть бути репрезентовані в будь-який необхідний момент.
Зв’язок фінансової та інформаційної безпеки щодо технології блокчейн набуває ще
більшого значення. Науковці О. Л. Колольов, Д. А. Кулік, I. I. Гаврільчук, О. В. Бойченко, Л.
М. Борщ, І. В. Мадрітса, І. В. Соловйова, О. В. Мадрітса, В. І. Петренко, В. В. Матвєєв, В. Н.
Титаренко, Д. В. Титаренко, М. В. Потаніна, Е. А. Байздренко, С. Н. Пісарюк, В. М. Шишкін
розглядають загальні принципи формування й забезпечення інформаційної безпеки в
економічному та фінансовому спектрі
Blockchain є сучасною технологією розподільних даних, ідея якої полягає у
функціонуванні баз централізованого керівництва. Використання блокчейну забезпечує
можливість функціонування систем без посередників, що дозволяє підвищити швидкість
транзакцій, суттєво зменшити витрати та запобігти корупції. Захист та збереження даних
здійснюється за допомогою потужних криптографічних протоколів,що виконують роль
децентралізованого ринку з обміну даними з модульною платформою старт-контрактів.
Відкритий характер протоколу гарантує прозорість: жодна істота не може контролювати
регістр( коли дані додаються, вони не можуть бути стерті чи відредаговані. Ризик вилучення
коштів, прихованих витрат, нелегального раптового виведення коштів зводиться нанівець.
Смарт-контракти –Смарт-контракт – це договір між двома сторонами, який
зберігається в блокчейні. Такі договори можуть укладатись між двома людьми, іншими
словами, peer-to-peer, людиною і організацією, або ж між людиною і машиною.
Смартконтракти дозволяють автоматизувати платежі і переказ валюти чи інших активів за
домовлених умов. Як тільки буде виконано ця умова у смарт-контракті (продаж товарів А на
біржі В, внесення коштів вкладником (працівником А чи його роботодавцем В на рахунки
пенсійного фонду С), договір виконується автоматично і активи (гроші, цифрова валюта,
право власності, цінні папери) обмінюються між договірними сторонами. Згодом трансакцію
приймають і перевіряють на блочному ланцюгу. Смарт-контракти дозволяють обміняти
актив, навіть якщо треті сторони не знають про його передачу. Саме це відкриває можливість
дезінтегрувати всю правову систему і створити нову форму віртуальних домовленостей. На
практиці ж, будучи лише фрагментами коду, які автоматично виконують їх, коли
дотримуються задані умови, смарт-контракти з юридичного погляду на даний момент не
можуть розглядатись як звичайні контракти[4]
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Контроль за пенсіями повертається окремим користувачам, які можуть бути
безпосередньо пов’язані з менеджерами фондів та фінансовими установами, забезпечуючи
прозорість та виключаючи посередників, які знижуть, «розмивають» дохідність пенсійних
інвестицій для їх вкладників
Одночасно застосування Blockchain спонукає інституційних учасників (НПФ та
роботодавців) до підзвітності та прозорості. Вкладники НПФ можуть робити більш
усвідомлений та зважений вибір, обираючи пенсійний план накопичень, оцінюючи кошти та
організації, записи про які незмінно зберігаються на Blockchain.
Перехід від іншого роботодавця до іншого, незалежно від країни, яка є місцем
постійної чи трудової міграції – поширене явище в сучасній мобільній економіці, також
розв’язується із застосуванням Blockchain, оскільки кошти легко відстежувати.
Така платформа пенсійного забезпечення, яка підтримує пенсійну «екосистему»
одночасно сприяє переходу до більш міцної моделі пенсійних заощаджень навіть у країнах
з нестійкою економікою, вирішує пенсійну кризу та гарантує в майбутньому пенсію
молодому поколінню.
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НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Сучасне розуміння змісту співпраці бізнесу та закладів освіти визначається поняттями:
дуальна освіта, стейкхолдери освіти, соціальне партнерство.
Дуальна форма навчання – це практико орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті
соціального партнерства, спрямоване на формування нової моделі професійної підготовки
бакалаврів із обов’язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що
проваджується на базі підприємств, установ, організацій, та передбачає зміцнення зв’язків
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навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності
роботодавців за якість підготовки кваліфікованих кадрів.
Стейкхолдери (англ.Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які
мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або
можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу [2, c.4].
До зовнішніх стейкхолдерів з поміж інших відносяться: роботодавці (великі малі та середні
промислові підприємства; організації соціальної сфери; установи та організації), які зацікавлені в
компетентних спеціалістах.
Згідно Закону України «Про організації роботодавців», соціальне партнерство – система
колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які
виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав
та інтересів[1]. Проте, під соціальним партнерством розуміють специфічний вид суспільних
відносин, механізм вирішення суспільних проблем. За такого розуміння суб‘єктами соціального
партнерства є різні соціальні групи, прошарки й класи(не тільки наймані працівники, роботодавці,
виконавча влада), які мають суттєво відмінні соціально-економічні й політичні інтереси.
Залучення всіх стейкхолдерів до вирішення суспільно значущих проблем забезпечує баланс
реалізації інтересів учасників. Тобто, соціальне партнерство є компромісом і узгодженням
інтересів (часом протилежних) різних взаємодіючих суб'єктів заради досягнення загального
результату.
Таким чином, ввзаємостосунки бізнес-структур та освітніх закладів є двосторонніми,
спрямованими на задоволення власних інтересів та вирішення суспільних проблем, а саме –
забезпечення підготовки компетентних спеціалістів.
Алгоритм переведення потреб практики до змісту професійної підготовки включає такі
компоненти: виокремлення складників професійної діяльності; добір та узагальнення інформації
з теоретичних та прикладних основ професійної діяльності; виокремлення й опис трудових
функцій – компетентностей – результатів навчання з основ професійної діяльності; обґрунтування
складника з основ професійної діяльності моделі випускника першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти; опис засобів діагностики опанування компетентностей з основ професійної
діяльності; створення модуля навчального плану підготовки майбутніх фахівців; добір
педагогічних умов і засобів, які оптимізують ефективність процесу професійної підготовки [4].
Згідно зазначеного алгоритму, представниками бізнес-структур може здійснюватися збір
інформації та її узагальнення стосовно складників професійної діяльності (особливо важлива така
інформація щодо нових спеціальностей та професій); виокремлення й опис трудових функцій –
компетентностей; опис засобів (показників, рівнів, тощо) діагностики опанування
компетентностей з основ професійної діяльності. Щодо інших компонентів зазначеного
алгоритму, участь представників бізнес-структур не виключена, хоч, на нашу думку, має
переважати діяльність представників освітніх установ.
За складовими навчального процесу, представники бізнес-структур можуть брати участь у
забезпеченні практичної складової (практичні заняття, практика, стажування як студентів так і
викладачів освітніх закладів).
Таким чином, задоволення спільних інтересів бізнес-структур та освітніх закладів в
забезпеченні підготовки компетентних спеціалістів млже досягатися участю бізнес-кіл у:
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–
зборі та узагальненні інформації стосовно складників професійної діяльності;
виокремленні й описові трудових функцій – компетентностей; описові засобів (показників, рівнів,
тощо) діагностики опанування компетентностей з основ професійної діяльності;
–
забезпеченні практичної складової (практичні заняття, практика, стажування як
студентів так і викладачів освітніх закладів).
Суттєвою може бути участь бізнес-кіл і в забезпеченні допоміжних процесів, які, можуть
суттєво загальмувати або пришвидшити досягнення бажаного рівня якості професійної освітньої:
фінансове та матеріально-технічне забезпечення, у тому числі, інформаційними ресурсами;
підвищення кваліфікації викладацького складу в частині розуміння особливостей виробничого
процесу. Зазначене сприятиме розвитку і покращенню [3] професійної підготовки кваліфікованих
фахівців.
Перелік використаної літератури:
1. Закон України «Про організації роботодавців» від 24. 05. 2001 2436-III.URL:
http://zakon2.rada. gov.ua/laws/ show/ 2436 -III.
2. Положення про стейкхолдерів освітніх програм спеціальностей Державного вищого
навчального закладу «Національний гірничий університет», Дніпро, Державний ВНЗ
«НГУ», 2017» – 9 с.
3. Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас. – К. ;
Полтава: ПНПУ, 2012. – 196 с.
4. Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до
інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): автореферат дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія
та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького.–2015.– 40с.

О.М. Свінцицька
к.е.н.,
доцент кафедри цифрової економіки та МЕВ
М.Г. Березівська
магістрантка
Державний університет «Житомирська політехніка»

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ЗДОБУТТІ ВИСОКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В
УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Впровадження в системі освіти студентоцентрованого підходу на всіх рівнях
освітнього процесу створює більше можливостей для здобуття якісної та цікавої освіти.
Житомирська політехніка як університет мережі закладів вищої освіти державної форми
власності в Україні створює всі необхідні умови для здобуття високого рівня компетентності
студентів.
Поряд з цим, доки сам студент не буде зацікавлений у навчанні та здобутті якісної
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освіти, фахівці після закінчення університету не будуть компетентними, адже деякі студенти
не хочуть вчитися, можливо їх примушують батьки, або інші обставини, але щоб бути
конкурентоспроможним та компетентним у своїй справі, потрібно вчитися не тільки в
університеті, але й самостійно і працювати за освітою та працювати там де тобі справді
подобається.
Для того, щоб студенти вчились наполегливо та ефективно, у них має бути
зацікавленість до навчання або інтерес до нього.
В процесі дослідження мотиваційного потенціалу навчання студентів Житомирської
політехніки за методикою Р.Хексана та Г.Одхема, сутність якої полягає у визначенні
інтегральної оцінки мотиваційного потенціалу навчання студента (МПН) на основі груп
факторів, що формують та розвивають інтерес до навчання. Представлені фактори в анкеті
відображають рівень задоволення освітніх потреб студентів у закладі вищої освіти та
слугують основою для підвищення рівня мотивації у навчанні у всіх зацікавлених сторін
даного процесу.
Сформована відповідним чином анкета, дозволила визначити частку студентів за
різним рівнем мотивації. Отримані індивідуальні показники МПН згрупували за
представленою шкалою в таблиці:
Таблиця 1
Розподіл студентів за рівнем мотиваційного потенціалу у навчанні в Житомирській
політехніці
нижче
Рівень мотивації
відсутня
низька
середня
висока
Всього
середнього
Шкала
оцінки,
(512балів
(1-7)
(8-63)
(64-215)
(216-511) 1000)
Кількість опитаних
студентів, осіб
4
14
59
34
12
123
Частка студентів,
у%
3,25
11,38
47,97
27,64
9,76
100,00
Аналіз отриманих даних за представленою методикою показує, що із 123 студентів
першого курсу високо мотивовані у навчанні лише 10%, з середнім рівнем мотивації – 28%,
найбільшу частку займає рівень нижче середнього – 48 % студентів, з низьким – майже 12»
та з рівнем «0» - 3%.
Серед найбільш мотиваційних очікувань від навчання в університеті, студенти
першого курсу відзначили такі: саморозвиток, потреба в інтелектуальному всебічному
розвитку; отримання професійних знань; усвідомлення потреб у вищій освіті; потреба у
цікавому і різнобічному навчанні та ін.
Аналізуючи фактори формування мотиваційного потенціалу відзначимо, що серед
пріоритетних факторів, виділених студентами, найбільш дієвими в системі формування
компетентності сучасного фахівця є такі: комфортні аудиторії; наявність спеціалізованих
лабораторій та матеріально-технічного забезпечення; розвинена інфраструктура
(спортивний майданчик, їдальня, місця відпочинку та ін.; наявність освітнього порталу та ін.
Всі ці мотиватори можуть мати різний вплив на ефективність навчання.
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Оцінюючи рівень задоволення від навчання та співставлення рівня очікувань
студентів від навчання в університеті, відмітимо, що найбільш вагомими чинниками впливу
на результати навчання є: лояльне ставлення викладачів до студентів; задоволення якістю
роботи викладачів (комунікабельність, індивідуальний підхід, використання інтерактивних
методів навчання, креативний підхід до навчання); розвиток здатності самостійно приймати
рішення в результаті отриманих знань; задоволення від самого процесу навчання
Крім того, на формування позитивних мотивів навчання впливає стиль спілкування та
ставлення викладача до студентів. Сучасний викладач-лідер повинен уміти зацікавити
студента, використовуючи методи активного залучення до навчання, роботи в групі та
спрямовувати на досягнення результату. [2]
Вивчення в 11 дослідницьких університетах (переважно в Європі) лідерства для
ефективного викладання засвідчило, що існує 9 критеріїв діяльності лідера, які асоціюються
з відмінним середовищем для викладання: [1] 1. Встановлення довіри. 2. Визначення
проблем викладання та перетворення їх на можливості. 3. Обговорення переконливої
стратегії до змін. 4. Визнання та винагорода відмінного викладання і зусиль професійного
розвитку викладача. 5. Підтримка змін та інновацій. 6. Залучення студентів. 7. Реклама
кафедри завдяки успішному викладанню. 8. Розподілення лідерства. 9. Створення
практичної спільноти.
Педагогічне та науково педагогічне середовище має цілу низку особливостей, через
які в ній не діють правила та принципи, що можна віднести до звичайного «управлінського»
лідерства. Шотландські дослідники розробили модель та якості, які потрібно мати, щоб бути
лідером, зокрема основним з яких є такі.
1. Відповідність.
2. Цікавість.
3. Колегіальність.
4. Обдарованість.
4. Характер.
5. Впевненість.
Отже, основними чинниками, які впливають на формування позитивної мотивації до
навчальної діяльності в роботі визначено: зміст навчального матеріалу, організація
навчальної діяльності, колективні форми навчальної діяльності, оцінка навчальної
діяльності та стиль педагогічної діяльності викладача на засадах лідерства.
Перелік використаної літератури:
1. Локшина О.В. Розвиток компетентісного підходу в освіті Європейського Союзу / О.В.
Локшина // Шлях освіти. – 2007. – № 1. – С. 16–21.
2. Яценко О. М. Лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів / О.
М. Яценко // Молодий вчений. – 2016. – № 6 (33). – С. 496–501.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
У цифрову епоху сучасна молодь має безліч можливостей для розвитку та навчання.
За допомогою новітніх технологій можна політати в космосі, подивитися на справжнього
динозавра та провести хімічні досліди як справжній науковець. Останні дослідження
показують, що обсяг ринку освітнього програмного забезпечення у 2018 році — $2,3 млрд, а
до 2025 року цей показник зросте вдвічі. Це свідчить про активне впровадження і
використання програмного забезпечення в усіх сферах освіти. В університетах по всьому
світу безліч технологій використовують для забезпечення інтерактивного навчання.
До таких інтерактивних інструментів належать і технології віртуальної та доповненої
реальності. Технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) здатні проектувати
цифрову інформацію (зображення, відео, текст, графіку) поза екранами пристроїв та
об’єднувати віртуальні об’єкти з реальним середовищем. Познайомитись з доповненою
реальністю можна за допомогою одного лише смартфона, проте для занурення у віртуальний
простір вам знадобиться спеціальний шолом або окуляри.
Ці імерсивні методи навчання потенційно можуть стати основним інструментом в
освіті й здійснити революцію в навчанні студентів. Викладачі можуть використовувати
віртуальну й доповнену реальність для взаємодії учнів з різними об’єктами в тривимірному
просторі. Скажімо, під час вивчення Сонячної системи здобувачі освіти зможуть не просто
розглядати нудні малюнки в підручнику, а по-справжньому зануритися у космічний простір
завдяки шолому віртуальної реальності. Технології віртуальної і доповненої реальності
дають студентам можливість глибше вивчати предмети, аналізувати наслідки світових подій,
брати участь в археологічних експедиціях і багато іншого, а головне — у розважальній
формі. AR і VR дають змогу набути досвіду, до якого учні зазвичай не мають доступу [1].
5 фактів на користь імерсивних технологій:
Наочність. У віртуальному просторі без перешкод можна деталізовано розглянути
будь-який процес або об’єкт, що значно цікавіше, ніж дивитися на картинки у підручнику.
Наприклад, через застосунок Anatomyuo можна вивчити будову тіла в найменших
подробицях, а Operation Apex покаже всі багатства підводного світу.
Зосередженість. У віртуальному середовищі людина не відволікатиметься на зовнішні
подразники, що дасть змогу повністю сфокусуватися на матеріалі.
Максимальне залучення. Імерсивні технології надають можливість повністю
контролювати та змінювати сценарій подій. Учень може стати свідком історичних подій,
власноруч провести дослід з фізики чи хімії або ж вирішити задачу в ігровій та доступній
для розуміння формі.
Безпека. За допомогою VR та AR технологій можна провести складну операцію,
керувати спорткаром або навіть космічним шатлом, провести дослід з небезпечними
хімічними речовинами і при цьому не завдати шкоди ні собі, ні оточенню.
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Результативність. Вчені Мерілендського університету провели дослідження, під час
якого запропонували двом групам людей запам’ятати розташування певних зображень. Під
час експерименту одна з груп використовувала шоломи віртуальної реальності, друга —
звичайні комп’ютери. При цьому група, яка вивчала зображення за допомогою VR-шоломів,
показала результат на 10 % вищий, ніж учасники іншої групи.
Також новітні технології відіграють важливу роль у навчанні студентів з фізичними,
соціальними або когнітивними порушеннями. Адже за допомогою імерсивних технологій
можна створити інклюзивне навчальне середовище з урахуванням потреб і можливостей
кожного. Це може стати одним з важливих кроків у демократизації знань.
Імерсивні технології набули великої популярності у світі. У Державному університеті
Північної Кароліни віртуальну реальність використовують під час вивчення біології,
екології, еволюції та інших природничих наук. Під час віртуальних польових досліджень
студенти знаходять, спостерігають і вивчають організми в їхньому природному середовищі
існування.
У Пеннському державному університеті в Пенсильванії студенти всіх спеціальностей
відвідують практичні заняття у аудиторіях, обладнаних технологіями віртуальної реальності.
Під час практичних занять вони вчаться на ситуаціях, з якими потенційно можуть
зіштовхнутись у майбутньому. Такий підхід підвищує ефективність навчання та готує учнів
до реальних робочих ситуацій.
Щось схоже практикують й у Вестмінстерському університеті, де збудовано
віртуальний простір для студентів кримінального права. У цьому просторі вони розкривають
справи, полюють на підказки та докази, допитують підозрюваних та йдуть слідами вбивці.
Українська освіта наразі робить тільки перші кроки в напрямку використання новітніх
технологій. Існує низка проблем, які заважають впроваджувати технології віртуальної та
доповненої реальності в освітніх закладах. Справді, Google Play та App Store пропонують
велику кількість мобільних застосунків з доповненою реальністю, а в магазинах
представлено широкий вибір VR-пристроїв. Але попри це україномовного контенту все ще
недостатньо для проведення повноцінних інтерактивних уроків [2].
З другого боку, кількість молодих спеціалістів у ЗВО не перевищує й 20 %, а це
означає, що треба працювати над оновленням методик навчання та підвищенням кваліфікації
викладачів старшого покоління. Та ключовою перепоною досі залишається обмеженість
ресурсів у навчальних закладах. Утім, бюджети на оновлення нового обладнання поступово
зростають, але важливо, щоб під час вибору техніки навчальні заклади звертали увагу не
лише на вартість, а й враховували сценарії її використання.
Попри такі серйозні на перший погляд перешкоди, Україна все ж намагається
впроваджувати технології віртуальної і доповненої реальності. Поки в українських ЗВО
позитивні зміни лише впроваджуються, викладачі не мають сидіти склавши руки. Натомість
вони можуть самостійно опановувати імерсивні технології та допомагати студентам не
просто розважатися, а й набувати нових знань у віртуальному середовищі.
Перелік використаної літератури:
1. Віртуальна та доповнена реальність, як тренд в освіті [Електронний ресурс] //
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2. Про віртуальні технології у навчанні, які вже застосовуються в Україні [Електронний
ресурс]
//
osvitanova.com.ua
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
https://osvitanova.com.ua/posts/563-pro-virtualni-tekhnolohii-u-navchanni-iaki-vzhezastosovuiutsia-v-ukraini.
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доцент, д.е.н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИКЛИКИ ДЛЯ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В останні роки все більше закладів вищої освіти визнають очевидну проблему, яка
полягає у значному зменшенні попиту на їх освіту. Це відбувається з декількох причин. Поперше, постійна масифікація освіти призвела до значного падіння якості, нівелювання
дипломів та доданої вартості, що отримується під час навчання. По-друге, все більше
абітурієнтів почали розглядати процес отримання університетських дипломів як інвестицію,
що з одного боку вимагає фінансових вкладень та витрат часу, а з іншого повинна приносити
суттєві вигоди у майбутньому. На жаль, в Україні більшість ЗВО не можуть похвалитися
тим, що наявність їх диплому приносить значно більший дохід, що не дає підстав
стверджувати про окупність інвестицій. З цієї причини значна частина абітурієнтів не бачить
сенсу серйозно вкладатися у навчання. По-третє, розвиток сфери послуг, переважання
офісних місць для роботи для осіб з вищою освітою призвели до того, що наразі стали
цінуватися в першу чергу навички співпраці та комунікації, які можна об’єднати назвою soft
skills. Здобуття саме фахових знань перестало бути основою для сучасного студентства.
Внаслідок розглянутих причин ЗВО стикаються з проблемами слабкої зацікавленості
до навчання, неперіодичного відвідування занять, збільшенням потреби дистанційного
навчання, недостатнього фінансування своєї діяльності. Єдиним виходом для університетів,
що ставлять за мету залишатися конкурентоздатними в сучасному глобалізованому світі, є
впровадження інноваційних підходів у своїй діяльності, що має збільшити продуктивність
роботи. В першу чергу збільшення продуктивності стосується роботи саме викладача,
оскільки враховуючи дистанційну роботу студентів, необхідність масової та одночасної
перевірки великої кількості робіт здійснюється впровадження систем автоматичного
навчання та тестування. Цей процес зменшує середнє навантаження на одного викладача,
відповідно, збільшуючи продуктивність його роботи. Однак при цьому слід пам’ятати, що
розробка та підтримка відповідних рішень, що дозволяють автоматизувати процеси
навчання та тестування студентів, залишаються ще достатньо працезатратними. З цієї
причини очікується впровадження у реальну викладацьку роботу систем штучного
інтелекту, різноманітних ботів, що дозволяються підтримувати та реагувати принаймні на
початкові запити студентів. Особливо важливою ця робота видається при розробці е-курсів,
які наразі створюють реальну конкуренцію класичним способам освіти.
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Можна стверджувати, що цей процес буде прискорюватися, змінюючи уявлення про
сучасну освіту. Зокрема, буде збільшувати кількість дисциплін за вільним вибором студента,
оскільки переважна їх частина буде знаходитися та підтримуватися виключно у
дистанційному форматі. Поступово це призведе до укрупнення освітніх програм внаслідок
схожості обов’язкових дисциплін та можливості вільно формувати індивідуальну
траєкторію навчання. В подальшому це має призвести до укрупнення спеціальностей,
впровадження віртуальних технологій у навчанні.
Вже сьогодні виникає потреба у впровадженні мобільної платформи, що дозволить
студентам опановувати дисципліни. Йдеться не просто про онлайн-платформу, а саме про
мобільне рішення, яке може бути встановлене та використано на сучасних смартфонах.
Необхідність самого такого рішення пояснюється тим, що більшість сучасної молоді
використовують саме смартфони для своїх розваг та проведення вільного часу. Розміщення
навчальних та тестових матеріалів в ігровій або іншій нестандартній формі для смартфонів
дозволить підвищити залученість студентів, покращить їх підготовку.
Таким чином, подальший розвиток інновацій у навчальному процесі пов’язаний з
провадженням системи мобільних рішень для навчального процесу та контролю знань.
Виникає потреба у централізованих мобільних рішеннях для кожного ЗВО, що включає:
розробку механізму підтримки кожної навчальної дисципліни, подачі матеріалів, тестування
робіт студентів, поширення відповідних програм. У цьому сегменті через декілька років буде
точитися значна конкуренція, а тому для крупних гравців-розробників є сенс підготовлювати
власні рішення з автоматизації саме зараз.

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
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА
РОЗРОБКА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИКЛАДНОГО РІШЕННЯ BAS ERP
Розвиток економіки тісно пов’язаний із прогресом технологій, їх широким
впровадженням. Це призводить до збільшення обсягів виробництва, покращує якість
продукції, знижує витрати.
З іншої сторони технічний прогрес вимагає підвищення кваліфікації кадрів, адже
працювати з новими технологіями неможливо із застарілими знаннями. Велика роль у цьому
процесі належить закладам системи освіти.
Корнельський університет спільно з навчальним закладом INSEAD та Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності (спецагентство ООН) визначають рейтинг
інноваційних економік світу (Global Innovation Index). Україна за підсумками 2019 року
опинилася на 47 місці, втративши за рік 4 позиції [2].
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Втрата позицій у рейтингу зумовлена зниженням ефективності освіти та кількості
науковців, низьким рівнем використання високих технологій та кількості зареєстрованих
патентів. Очевидним стає необхідність доповнення освітніх програм інноваційними
програмними рішеннями та технологіями. До таких інноваційних рішень, на нашу думку,
належать програмні продукти лінійки BAS (Business Automation Software). Особливо
цікавим з точки зору впровадження у процес навчання є прикладна програма BAS ERP.
BAS ERP є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем
управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням
кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в
Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних
можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема
з технічно складним виробництвом [3].
Використання цієї системи автоматизації управління є важливим для підготовки
фахівців економічних спеціальностей. Адже автоматизація управління підприємством –
об’єктивний процес, який є основою створення високоорганізованого середовища, що має
об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні
технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації [4, с. 42].
Постає питання чи може система освіти в умовах, що склалися, подолати
технологічне відставання? Може і повинна. Але це потребує ще більшої допомоги бізнесу,
підприємств, які розробляють та впроваджують інноваційні технологічні та програмні
продукти. На сьогодні цей процес триває, але потребує інтенсифікації.
Важливо, що держава розуміє цю проблему і намагається створити умови для
посилення співпраці підприємств та закладів освіти. Про це свідчить нормативно-правова
база.
Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про освіту» визнається неформальна освіта.
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не
передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але
може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх
кваліфікацій. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти, визнаються в
системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством [1].
Стаття 9 даного Закону визначає Дуальну форму здобуття освіти – це спосіб здобуття
освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої
діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для
набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору [1].
Часто представники бізнесу зводять співпрацю із закладами освіти до передачі
технологій або обладнання. Проте звертають недостатню увагу на підвищення кваліфікації
викладачів та розробку методичних матеріалів для впровадження цих рішень у навчальний
процес. У такому випадку науково-педагогічним працівникам складно освоїти інновації та
вбудувати їх у освітні програми, що не дозволяє у повній мірі реалізувати потенціал
співпраці підприємств із закладами освіти.
На нашу думку, для наповнення освітніх програм сучасними програмними
рішеннями, такими як BAS ERP потрібно проводити наступні заходи:
1. Курси підвищення кваліфікації для викладачів. У цьому напрямку Центр
сертифікованого навчання ТОВ «Проком» проводить курси в очній формі та формі онлайн204

навчання по курсу «Оперативний контур прикладного рішення BAS ERP» та за іншими
актуальними темами.
2. Проведення курсів для користувачів та програмістів BAS, у т.ч. по BAS ERP для
студентів з метою доповнення знань, здобутих у навчальному процесі закладу освіти. Після
завершення курсу видаються свідоцтва та сертифікати (за умови складання тестів), які
визнаються ЗВО у рамках неформальної освіти відповідно до законодавства.
3. Проведення навчально-методичних семінарів по застосуванню BAS ERP у
навчальному процесі для викладачів і студентів. ЦСН «Проком» проводить десятки
семінарів на різні теми у кількох закладах освіти.
4. Організація Дуальної форми навчання із залученням підприємств з успішними
бізнес-практиками.
5. Проведення конкурсів для студентів з метою популяризації вивчення сучасного
програмного забезпечення. ЦСН «Проком» є партнером з проведення кількох конкурсів
міжнародної студентської олімпіади IT-Universe.
Реалізація вказаних заходів сприятиме наповненню освітніх програм сучасними
технологіями, що у свою чергу позитивно вплине на розвиток економіки держави.
Перелік використаної літератури:
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Державний університет інфраструктури та технологій
АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛУ
ЯК БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні реалії спонукають управлінців розглядати автоматизацію бізнес-процесів компанії
як прикладне рішення, що виступає дієвим інструментом у конкурентній боротьбі, скороченні
витрат бізнесу, підвищенні ефективності поточного управління компанією.
На підприємствах постійно проходять різні заходи, пов'язані з навчанням і розвитком
персоналу, згідно затверджених процедур і бізнес-процесів. Кожен процес включає в себе цілий
ряд комплексних дій, які вимагають постійного контролю, систематизації та аналізу отриманої
інформації на кожному етапі такого заходу. Відсутність спеціального програмного забезпечення,
що дозволяє автоматизувати процеси, пов'язані з навчанням і розвитком персоналу, його оцінкою,
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відповідно до вимог і особливостей компанії, робить цей процес досить трудомістким і вимагає
чималих витрат часу.
У зв'язку з перерахованим вище, виникає потреба в розробці нового програмного продукту
«Управління персоналом» на платформі «1С: Підприємство 8» для автоматизації процесів
навчання і розвитку персоналу згідно з вимогами компаній.
Метою розробки є автоматизація бізнес-процесу навчання і розвитку персоналу, надання
керівництву можливості контролювати і управляти процесом на кожному його етапі.
Конфігурація "Управління персоналом" включає підсистеми «Навчання і розвиток
персоналу» і «Оцінка персоналу».
У період передпроектного дослідження, а також під час збору інформації та матеріалів на
розробку підсистеми «Навчання і розвиток персоналу», було встановлено, що дана підсистема
повинна включати в себе кілька підлеглих підсистем:
1. Підпорядкована підсистема «Бюджетування» передбачає затвердження бюджету, що
виділяється на заходи з навчання та розвитку персоналу.
2. Підпорядкована підсистема «Заявки на навчання та розвиток» передбачає складання
програми навчання, що відповідає цілям навчання і виявленим потребам в компанії.
3. Підпорядкована підсистема «Анкетування» передбачає процедуру анкетування
співробітника після терміну закінчення заходу: Ваша оцінка навчальної програми; Які три дії ви
впровадите на робочому місці в результаті проходження навчальної програми? Які цілі були
поставлені Вами перед навчальною програмою. Які з них були досягнуті?; Оцініть майстерність
лектора/тренера (від 1 до 10).
Таким чином, завдання, які зможуть вирішуватися в конфігурації "Управління
персоналом" є наступні:
- автоматизація бізнес-процесу з навчання та розвитку персоналу та можливість його
подальшої адаптації (за наявності будь-яких змін у процедурі проведення) за потребою;
- можливість складання програми навчання, що відповідає цілям навчання і виявленим
потреб в компанії. Розробка якісної програми навчання передбачає:
* вибір навчальних модулів (тематичних блоків), які відповідають тим компетенціям, що
необхідно розвинути;
* визначення оптимальної форми проведення навчання (очне/заочне, лекція/тренінг, тощо)
та постачальника послуг з навчання (внутрішні ресурси, зовнішні компанії);
* визначення оптимальної тривалості програми;
* визначення необхідності контролю засвоєння знань, вибір оптимальної форми контролю;
* визначення необхідності та підтвердження факту навчання та видачі документа за
результатами навчання.
- реалізація функції контролю бюджету, який компанія готова виділити на конкретну
програму, і також врахувати його при плануванні;
- реалізація можливості роботи користувачів системи через Web-інтерфейс;
- подальша інтеграція з інформаційними системами компанії;
- реалізація можливості формування єдиної нормативно-довідкової інформації про
співробітників компанії для управлінських цілей.
Автоматизація бізнес-процесу «Оцінка персоналу» як підсистеми конфігурації
«Управління персоналом» направлена на визначення ефективності роботи працівника, його
залученості в процеси підприємства, мотиваційна задоволеність та самооцінка.
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Бізнес-процес з оцінки персоналу відбувається в декілька етапів:
1. Етап постановка цілей – це старт процесу оцінювання, в якому працівник підприємства
сформує в бланку оцінки індивідуальні цілі на рік, визначить їхню пріоритетність та важливість
відносно інших. Також самостійно визначить терміни виконання сформованих цілей.
2. Етап корегування цілей необхідний у випадках, якщо у працівника змінився керівник; чи
змінилася ситуація і вимоги зовнішнього ринку, що впливають на діяльність компанії; у
співробітника змінилися посадові обов'язки.
3. Етап оцінка результатів - передбачає заповнення самооцінки досягнення річних
результатів працівником. Після, система присвоює річну оцінку працівнику за шкалою: «А» перевищує очікування / вимоги, є моделлю відповідності корпоративним компетенціям. «В» співробітник повністю відповідає очікуванням компанії: домагається поставлених цілей в
зазначені терміни. Відповідає корпоративним компетенціям. «С» - співробітник досягає
задовільних результатів, але необхідні поліпшення, відчуває труднощі з виконанням поставлених
завдань. «D» - не відповідає очікуванням, неефективний співробітник. Не відповідає вимогам по
ряду ключових аспектів виконуваної роботи.
4. Етап виставлення підсумкових оцінок. На даному етапі, підсумкову оцінку
співробітникам виставляє його безпосередній керівник, а так само їх вищі керівники.
5. Етап затвердження річної оцінки. Підсумкова оцінка виставляється генеральним
директором компанії. Менеджери з управління персоналу контролюють своєчасність і
правильність завершення всіх процесів оцінки діяльності, консолідують всі отримані дані за
оцінками співробітників, перевіряють правильність заповнення і виставлення рекомендованих
оцінок.
Отже, керівники отримують інформацію за результатами оцінювання співробітників за всі
підзвітні їм підрозділи у вигляді звіту. Після ознайомлення з оцінками співробітників, керівники
проводять з ними індивідуальні зустрічі, в ході яких повідомляють їм про результати оцінки та
можливості їх подальшого розвитку.
Таким чином, автоматизація бізнес-процесів як ланцюжків регламентованих дій в облікову
систему компанії робить їх доступними для усіх учасників бізнес діяльності.

П.Л. Сук
д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут”
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЕРЕОЦІНКИ ДЛЯ АМОРТИЗАЦІЇ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Розвиток економіки країни вимагає пошуку засобів, які б сприяли зниженню витрат і
підвищенню ефективності виробництва. В зв’язку з цим постає необхідність пошуку нових і
удосконалення існуючих методів і способів нарахування амортизації необоротних активів.
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Складовою частиною витрат підприємства на виробництво продукції є амортизація. Вона
дає змогу рівномірно розподілити вартість об’єктів основних засобів і включити її у собівартість
продукції. Амортизація розраховується різними методами.
Одним з методів нарахування амортизації необоротних активів, що відомий у світовій
практиці, є метод переоцінки. Відповідно до нього активи переоцінюються в кінці кожного
періоду (місяця, року). Визначається різниця між вартістю активів на початок і на кінець періоду.
Зменшення вартості активів на кінець періоду амортизацію активу за звітний період і включається
у витрати підприємства. Якщо переоцінена вартість активів перевищує вартість активів на
початок, то різниця відноситься на доходи підприємства. Якщо вартість активів на кінець періоду
залишається такою самою, як і вартість активів на початок періоду, то амортизація на активи не
нараховується. Цей метод застосовується для амортизації основних засобів, що мають невелику
вартість, постійно змінюються і мають невизначений термін експлуатації. Наприклад, цей метод
можна використовувати для амортизації таких основних засобів як бутилі, бочки, свійська худоба,
коні, ящики, торгові марки, столові прилади, посуд, господарські інструменти, викрутки, гаєчні
ключі і ін.
Ф. Вуд зазначає, що такі предмети можуть бути втрачені, інші – вкрадені, деякі розбиті або
пошкоджені внаслідок неправильного використання, і про всі ці факти не доповідатимуть
керівництву. Для таких предметів недоречно або безглуздо розраховувати амортизацію за
існуючими методами, за якими кожний засіб повинен бути ідентифікований і про його
місцезнаходження повинні вестись точні записи. Отже, в таких випадках доцільно
використовувати для амортизації необоротних активів метод переоцінки [1, с. 217].
Метод переоцінки подібний до розрахунку оцінки вибуття цінностей за періодичною
системою обліку матеріальних цінностей. Тобто за цим методом здійснюється списання запасів, в
тому числі малоцінних і швидкозношуваних предметів, які є запасами. А тому метод переоцінки
може ефективно використовуватися до амортизації необоротних активів малої вартості.
За методом переоцінки амортизація визначається за формулою (рис. 1):
Вартість
Надходження
Вартість
Амортиз
- + – = активів
на початок
активів за
активів на
ація
кінець
період
Рис.періоду
1. Розрахунок амортизації
необоротних активів за
методом переоцінкиактивів
періоду
Тобто, щоб визначити амортизацію необоротних активів, потрібно до залишку їх на
початок періоду додати надходження і відняти залишок на кінець періоду.
Наприклад, вартість активів на початок періоду становила 30000 грн. Протягом періоду
було придбано активів на суму 10000 грн. За цей же період вибуло активів на суму 35000 грн.
Отже, амортизація необоротних активів за період становитиме: 30000 грн + 10000 грн –
35000 грн = 5000 грн.
При нарахуванні амортизації за методом переоцінки дебетують рахунки 23
“Виробництво”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на
збут” і кредитують рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”.
Якщо внаслідок переоцінки необоротних активів вартість активів на кінець періоду
перевищує вартість активів на початок періоду, то на цю різницю дебетують рахунки 10 “Основні
засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи” і кредитують рахунок 74 “Інші доходи”.
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Метод переоцінки можна застосовуватися на підприємствах що ведуть спрощений
бухгалтерський облік, зокрема на малих підприємствах, а також у випадках, коли складно
визначити амортизацію необоротних активів, зокрема в сільському господарстві для амортизації
великої рогатої худоби, коней.
Цей метод доцільно застосовувати в мовах високої інфляції, коли фактична вартість
необоротних активів може значно змінюватись з часом.
Проводити переоцінку активів за цим методом може бути досить коштовним для
підприємства і займати багато часу. При переоцінці необоротних активів на підприємстві
створюється комісія у складі керівника підприємства, головного бухгалтера і особи відповідальної
за експлуатацію основних засобів. Активи переоцінюються до їх справедливої (ринкової) вартості
на дату балансу. За наслідками переоцінки складається акт переоцінки, на підставі якого бухгалтер
здійснює записи на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.
Метод переоцінки не передбачений П(С)БО 7 “Основні засоби” [2], проте дозволяється до
застосування на підприємствах МСБО 16 “Основні засоби” [3].
Цим методом можна розраховувати амортизацію як по окремих об’єктах, так і по
однорідних групах, а також композитним способом, тобто амортизувати сукупність неоднорідних
активів як один об’єкт.
За методами, що передбачені П(С)БО 7 “Основні засоби”, має бути відомий строк
експлуатації об’єктів. За всіма методами амортизації згідно П(С)БО 7, крім виробничого методу,
відома сума амортизації по всіх періодах (роках, місяцях). Її можна розрахувати наперед з моменту
вводу засобів у експлуатацію.
За методом переоцінки невідомий фактичний строк експлуатації необоротних активів,
який може значно відрізнятись від запланованого. За цим методом не відома наперед точна сума
амортизації в наступних періодах, тому що не відомо скільки коштуватимуть активи в
майбутньому після переоцінки. Об’єкт необоротних активів може переоцінюватись і
амортизуватись набагато довше, ніж він би амортизувався за методами, передбаченими П(С)БО 7
“Основні засоби”. Адже строк експлуатації об’єкта наперед визначити за цим методом дуже
складно і він буде амортизуватись практично до закінчення фактичного терміну експлуатації. У
бухгалтерському обліку фактичний строк експлуатації необоротного активу часто не збігається з
розрахованим в цілях амортизації терміном його експлуатації. Об’єкти необоротних активів, по
яких в бухгалтерському обліку повністю списана вартість через амортизацію, фактично на
підприємстві можуть використовуватись набагато довше цього терміну. Тому в бухгалтерському
обліку після закінчення терміну амортизації на рахунку 10 “Основні засоби” відображаються
необоротні активи за первісною (початковою) вартістю, а фактично їх вартість може бути
повністю замортизована.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ
Зростаюча популярність смартфонів обумовлена наявністю великої кількості переваг
над стаціонарними персональними комп’ютерами. Мобільні телефони дозволяють
виконувати значну частину задач користувача, таких як функції календаря, калькулятора,
годинника, будильника та мультимедійного пристрою, при цьому залишаючись
портативними.
Базовий функціонал портативних пристроїв можна значно розширити за допомогою
додатків. В загальному розумінні мобільні додатки – це програми, що інсталюються на
смартфони, планшети, годинники та інші портативні пристрої для виконання специфічних
задач користувачів. За даними аналітичного бюро Statista [1] протягом 2017 року було
зафіксовано 197 більйонів завантажень додатків на всіх мобільних платформах. Ми
вважаємо, що мобільні додатки мають велику кількість переваг для підприємців у порівнянні
з веб-сайтами та програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів.
Успішний досвід українських компаній таких як Нова Пошта, Rozetka та Prom.ua
свідчить, що мобільні додатки здатні значно збільшити обсяг продажів. Відповідно до даних
статистичного бюро Criteo [2] 27% відсотків від усіх платежів у сфері електронної комерції
за 2018 рік було проведено за допомогою мобільних додатків.
За результатами досліджень аналітичного агентства eMarketer [3] протягом останніх
5 років спостерігається тенденція до збільшення обсягу часу проведеного протягом дня в
додатках, при чому обсяг витраченого часу на перегляд мобільних веб-сторінок через
браузер практично не змінився.
Однією з ключових переваг використання додатків для підприємців є можливість
ретаргетингу тобто механізму направлення реклами на користувачів, які вже цікавились
конкретним товаром, проте за тих чи інших обставин не здійснили покупку. Серед його
мобільних особливостей слід виділити:
аналіз поведінки покупця та нагадування про невиконані завдання за
допомогою push-повідомлень;
використання служби геолокації;
використання інформації про вподобання клієнтів на основі історії пошуку та
покупок для рекламної видачі.
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Разом з тим мобільні додатки дозволяють користуватись будь яким сервісом набагато
зручніше, ніж веб-сайти, оскільки працюють без доступу до мережі інтернет та
використовують вбудовані API портативного пристрою. Також їх застосування дає
можливість підприємцю створити потужний бренд та розширити ринок збуту. Реалізація
мобільних програм лояльності стала перевіреним інструментом, що дозволяє ефективно
взаємодіяти продавцю з клієнтами, вивчаючи при цьому особливості їх поведінки та
стимули. А інтеграція додатків з соціальними мережами забезпечує збільшення кількості
покупців.
Аналізуючи особливості ринку мобільних операційних систем, слід зазначити про
призупинення підтримки ряду з низ (Blackberry OS, Windows Phone) та розробки нативних
мобільних додатків. Одним з ефективних шляхів вирішення проблемних питань є
використання концепції гібридних мобільних додатків та врахування в процесі розробки
програмного забезпечення особливостей кросплатформності, яка передбачає можливість
автора створювати додатки для кількох платформ одночасно.
Гібридний мобільний додаток – це програмне забезпечення для мобільних пристроїв,
що базується на основі WebView мобільної платформи (по суті, ізольований екземпляр
браузера). Тобто це мобільний сайт розміщений в оболонці нативного додатку що забезпечує
доступ до нативних функцій смартфону, таких як GPS, камера, здійснення дзвінків, тощо.
Поняття PWA не має точного визначення і може об’єднувати одночасно декілька
різних концепцій. Однак, основним завданням – реалізація програмного забезпечення
створеного з використанням певних технологій для досягнення заданих цілей у вигляді вебдодатку. Як правило, він завантажується в браузері і доступний одночасно для різних
платформ.
Гібридні мобільні додатки мають значно більше переваг та можливостей, що
підвищує їх привабливість в першу чергу, для підприємців. Однак, найбільш вагомим
недоліком ми вважаємо нижчу продуктивність, порівняно з нативними додатками, що дещо
погіршує роботу програмного забезпечення. Використання мобільних додатків для взаємодії
з клієнтами робить досвід користування сервісом набагато приємнішим внаслідок глибокої
персоналізації, високої доступності та плавності роботи. Проте нативна розробка додатків
для різних платформ не завжди є доцільною з огляду на співвідношення отриманих
результатів та затрачених ресурсів.
Перелік використаної літератури:
1. Annual number of global mobile app downloads 2017-2022 [Електронний ресурс] // Statista.
– 2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2zTtudv.
2. Global Commerce Review [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bit.ly/2AkZ5Re.
3. Average Time Spent per Day with Mobile Internet Among US Adults, In-App vs. Mobile Web,
2015-2019 [Електронний ресурс] // eMarketer. – 2017. – Режим доступу: bit.ly/2lKBO5B.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Концептуальні основи організації цифрових технологій бухгалтерії повинні базуватися на
сучасному діючому забезпеченні розвитку бухгалтерського обліку та враховувати вимоги
когнітивно-інформаційної економіки.
Завданнями діджиталізації бухгалтерії є забезпечення: своєчасної, повної, достовірної
реєстрації господарських операцій в інформаційній системі; процесу збору, автоматизованої
обробки, архівування інформації про господарські операції підприємства; оптимізації процесу
документообігу; автоматизованої систематизації та узагальнення показників, які характеризують
діяльність підприємства за звітний період у відповідних формах фінансової звітності; складання
звітності за податковий період та їх подання в режимі он-лайн у контролюючі органи; експорту
бухгалтерських документів з інформаційної системи до текстових процесорів; реалізації
контрольних процедур в автоматизованому режимі; інформаційної безпеки; деталізованої
інформаційної бази для проведення комплексної економічної діагностики підприємства;
формування структурованої обліково-інформаційної платформи для розробки управлінських
рішень.
Доцільно зазначити, що безпаперовий бухгалтерський облік повинен комплексно
базуватися на двох групах принципів: принципи обліку та фінансової звітності; основоположні
принципи інформаційних технологій.
Основоположними принципами інформаційних технологій бухгалтерського обліку
виступають: принцип системного підходу, принцип відкритості, принцип стандартизації, принцип
ефективності, принцип безпеки даних, принцип надійності.
У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності в Україні, зазначено, що підприємство самостійно обирає форму
бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та
узагальнення інформації в них. Статтею 9 даного закону встановлено, що первинні документи,
складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання
вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з
використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов’язане за свій
рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських
операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень,
передбачених законами.
Аналогічна вимога представлена в п. 2.3. «Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку». Норми даного положення також наголошують на тому, що
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первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність, створені у формі
електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає
змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від
строку, встановленого для відповідних документів на папері.
Комплексний підхід щодо організаційно-правових засад електронного документообігу та
використання електронних документів задекларовано в Законі України «Про електронні
документи та електронний документообіг».
Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на вирішення
низки ключових питань: по-перше, реалізації єдиної державної політики електронного
документообігу; по-друге, забезпеченні прав і законних інтересів суб’єктів електронного
документообігу; по-третє, нормативно-правовому забезпеченні технології оброблення, створення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів.
Інші положення вказаного закону характеризують електронний документ (інтерпретацію;
правовий статус); засади електронного документообігу (відправлення, передавання, одержання
електронних документів; перевірку цілісності електронного документу; зберігання та архів
електронних документів); організацію електронного документообігу (організацію електронних
документів; обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, права
та обов’язки суб’єктів електронного документообігу).
Використання інформаційних систем в процесі організації бухгалтерського обліку
розширює контури сутнісних властивостей (параметрів) елементів методу бухгалтерського
обліку. По-перше, при безпаперовому обліку документування господарських операцій
відбувається в електронних документах; обов’язковим є застосування електронного цифрового
підпису в якості інструменту цілісності інформації. По-друге, спосіб групування господарських
операцій на рахунках бухгалтерського обліку може здійснюватися з поглибленою аналітикою,
оскільки при безпаперовому обліку План рахунків бухгалтерського обліку є розширеним
варіантом Плану рахунків обліку. По-третє, безпаперовий облік забезпечує автоматизоване
здійснення інвентаризаційного процесу, що суттєво скорочує час на проведення інвентаризації,
мінімізує вплив людського фактору на результати інвентаризації, забезпечує автоматизовану
ідентифікацію об’єктів обліку та формування аналітичної документації за результатами
інвентаризації в автоматизованому режимі. По-четверте, при безпаперовому обліку формування
форм звітності відбувається автоматизованим способом, а подання звітності за звітний період у
контролюючі органи можливе в режимі он-лайн.
Діджиталізація бухгалтерського обліку – важлива складова частини системи
інформаційного забезпечення діяльності всього підприємства. Постійна зміна вимог до операцій і
документів збільшує потребу в швидкому адаптуванні і налаштуванні в нових умовах програмної
системи підприємства. Запровадження уніфікації обліку відповідно до вимог підприємства дасть
можливість: підвищити прозорість та керованість обліку; скоротити час на аналіз ключових
показників роботи підрозділів; істотно знизити трудові витрати фінансово-облікових служб за
рахунок автоматизації рутинних операцій при веденні обліку та звітності; оперативно
забезпечувати керівництво повною і достовірною інформацією для своєчасного прийняття
достовірних управлінських рішень.
Перелік використаної літератури:
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СИТУАЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СПІВПРАЦІ
ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ
Сучасний стан системи освіти (СО) не відповідає наявним вимогам ринку праці, тому
для її розвитку слід використовувати механізм співпраці освіти та бізнесу, який потребує
моделювання процесів прийняття відповідних управлінських рішень на основі аналізу і
прогнозування дій щодо розвитку компетентності кадрів, яких потребують підприємства
бізнесу.
Пропонується звести проблему прийняття управлінських рішень щодо співпраці
освіти і бізнесу до проблеми визначення шляхів у відповідній багаторівневій ситуаційносемантичній моделі (ССМ) [1], яка враховує стан СО та процеси, що в ній відбуваються.ССМ
є теоретичною основою:
− процедури прийняття управлінських рішень щодо СО та окремих її компонентів
(підприємств підготовки кадрів, об’єктів підготовки);
− механізму співпраці освіти та бізнесу;
− побудови концепції управління СО з формуванням спектру дій щодо
недопущення її кризового стану та забезпечення її відповідності сучасним вимогам ринку
праці.
Під ССМ будемо розуміти N = <P, T, F, S, SP>, де P – множина вершин, T – множина
переходів; S – множина ситуацій здійснення просування по дузі, SP – множина семантик
вершин Р; (P≠Ø, T≠Ø, S≠Ø, SP≠Ø), F  (PxTxSxSP)  (TxPxSxSP) – множина дуг. Елементи
множини P  T − вузли ССМ.
Моделювання за допомогою ССМ здійснюється на рівні подій згідно тих чи інших
станів (ситуацій) та семантики вершин (підприємств підготовки кадрів, підприємств бізнесу,
процесів підготовки, процесів співпраці тощо). Визначається, які дії відбуваються в СО, які
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ситуації обумовили виконання цих дій і в які стани перейде СО після виконання відповідних
дій.
ССМ забезпечує моделювання як безпосередньо СО, так і процесів співпраці освіти
та бізнесу. Аналіз функціонування СО за допомогою ССМ надає кількісні та якісні
характеристики станів взаємодії СО та бізнесу. Компоненти СО та їхні дії виступають як
події. Прикладами подій можуть бути, зокрема, прийняття рішення щодо: обраного фаху;
курсу/терміну підготовки, форм; видів і технологій підготовки; спектру освітніх послуг;
форм і видів співпраці освіти та бізнесу; вибору підприємства підготовки.
Кожна подія в СО може відбутися один чи багато разів, або не відбутися жодного разу
(подія заблокована і не буде реалізована до виконання відповідних умов). В ССМ це означає,
що не існує відповідного шляху (насамперед через вплив ситуацій з S на можливість
переходу y  (P  T)  S, де y  F).
Сукупність дій, що виникають як реалізація подій при функціонуванні СО та її
співпраці з бізнесом, утворює множину процесів, що породжується системою. Для того, щоб
подія відбулася, необхідна поява ситуації реалізації події. Ситуація − сукупність умов
виникнення події. Подія реалізується, якщо виконані умови її реалізації.
В ССМ вершини відповідають суб’єктам СО (підприємствам підготовки кадрів) і
процесам співпраці з бізнесом та об’єктам СО (студентам, користувачам освітніх послуг
тощо). Ситуації інтерпретуються як умови проектування, планування, організації,
управління, контролю, моніторингу та функціонування процесів підготовки кадрів та
співробітництва освіти і бізнеса. Переходи в ССМ відповідають подіям, що відбуваються в
СО та механізмі співпраці освіти та бізнесу.
Функціонування ССМ базується на можливості переходу з одного стану СО в інший
тільки за умов істинності відповідної ситуації, яка є навантаженням на відповідній дузі
переходу. При запуску відповідних переходів, функціонування ССМ задається за допомогою
правил: дозволу переходів, зміни станів при здійсненні переходу. Перехід tj дозволено, якщо
його вхідній дузі pi може бути поставлено у відповідність хоча б одну ситуацію, що є
істинною.
Моделювання процесів співпраці освіти та бізнесу має починатися з опису
відповідних моделей компонентів СО; визначення їхнього змісту і областей змін; інтервалу
часу, на якому відбувається співпраця СО та бізнесу; вхідні і вихідні впливи та області їх
можливих змін; характеристики стану СО та її співпраці з бізнесом; область їх можливих
змін.
Основною перевагою ССМ є формалізований опис СО, що дозволяє проводити її
аналіз за допомогою відповідної системи підтримки прийняття рішень. ССМ забезпечуює
прийняття управлінських рішень щодо співпраці освіти та бізнесу як на рівні СО, так і на
рівні підприємства підготовки. Перевагами ССМ також є: урахування можливих конфліктів
між компонентами СО; наочність і автоматизований аналіз ситуацій та процесів, що
відбуваються як у СО, так і у співпраці освіти та бізнесу; можливість переходу від одного
рівня моделі до іншого (наприклад, шляхом дозволу/заборони переходів).
Багаторівнева ССМ може використовувати і вкладені ССМ, що є інструментом
представлення систем зі складною ієрархічною і мультиагентною структурою. У вкладених
ССМ позиції, що є локальними для позицій системоутворюючої моделі, також можуть
моделюватися ССМ більш нижчого рівня.
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Для розвитку як самої СО, так і її співпраці з бізнесом слід приймати управлінські
рішення на різних рівнях її ієрархії, прогнозувати та вчасно визначати критичні стани,
генерувати управлінські рішення щодо виходу з можливого кризового стану. Розроблена
багаторівнева ССМ враховує ситуаційність прийняття управлінських рішень та семантику
компонентів СО.
Запропонована модель в силу її динамічності враховує можливість появи нового виду
підприємств СО, нових курсів (тренінгів тощо) чи вимог з боку відповідних ринків праці і
освітніх послуг, адекватно реагує на локальні і глобальні фактори впливу на систему. За
таких умов модель змінюється, надаючи можливість враховувати нову інформацію для
прогнозування розвитку і вдосконалення СО. Запропонована ССМ СО була покладена в
основу системи прийняття управлінських рішень [2].
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ХАОСОМ
Час є найціннішим ресурсом людини, який абсолютно обмежений та невідновний,
його не можна замінити чи відшкодувати, однак його можна ефективно перетворити на певні
життєві цінності. Якщо Ви не вмієте керувати часом, то Вам не вдасться керувати нічим
іншим!
Отже, сутність тайм-менеджменту можна сформулювати як якісне виконання роботи,
досягнення поставлених цілей за мінімальний проміжок часу. Відповідно, прийнявши
рішення про пріоритетність виконання тієї, чи іншої роботи, доцільно переходити до її
планування [4, с.633].
Очевидно, що впливати на час неможливо, його можна і необхідно використовувати
раціонально, плануючи та розпоряджаючись ним у власних інтересах. Саме тому завданням
менеджера будь-якого рівня управління має стати уміння організувати свій час та час своїх
підлеглих таким чином, щоб в стислі терміни і з найменшими витратами виконати поставлені
завдання [2, с.94].
На сьогодні доцільно виокремити два рівні тайм-менеджменту:
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– особистий тайм-менеджмент – це сукупність різних технік та технологій організації
власної роботи працівника, яку він здійснює в особистих інтересах, не бажаючи при цьому
даремно витрачати ресурси свого часу;
– корпоративний тайм-менеджмент - основна увага зосереджується на часовій
організації роботи всіх працівників підприємства, наслідком якої є ефективне використання
часу кожним з них.
Важливою умовою побудови ефективної системи корпоративного тайм-менеджменту
на підприємстві є формування єдиної системи координат, в якій працює весь персонал
підприємства, тобто розробка та впровадження в корпоративну культуру стандартів з таймменеджменту (зафіксованих документально та доведених до відома персоналу правил, що
регулюють питання його часової організації професійної діяльності) [1, с.282 ].
Основними проблемами, з якими сьогодні стикаються менеджери при впровадженні
принципів тайм-менеджменту є [3, с.290]:
- відсутність конкретних строків виконання завдання (працівник може не знайти час
на виконання певного завдання, якщо буде думати, що зробить його у вільний час. Але,
вільний час завжди чимось зайнятий, а тому необхідно виділяти в ньому ще й спеціальний
інтервал);
- невідповідні цілі (постановка нереальних цілей може демотивувати працівника);
- мультитаскінг (неможливо поєднувати дві задачі, кожна з яких вимагає повної
зосередженості людини, адже фізіологічно вона не в змозі однаково ефективно виконувати
дві речі одночасно);
- непотрібні рішення, які віднімають час (кожне рішення, яке людина приймає,
погіршує можливість для прийняття наступного. Чим більше менеджер зосереджує увагу на
малозначимих речах, тим менше він концентрується на тих, які справді вагомі);
- «поглиначі часу» – це те, на що працівник даремно витрачає свій час: соціальні
мережі, телефонні дзвінки, інші відволікаючі фактори.
Для більш успішного управління своїм часом і ефективного виконання роботи, можна
виділити такі дієві поради:
1) визначення найнеприємнішого, але важливого завдання і «з'їсти» його на початку
дня. В результаті, всі інші активності будуть набагато приємнішими і не буде яскравого
відторгнення в їх виконанні, адже найнеприємніше вже буде зроблене;
2) обгрунтоване «ні» - відхилення додаткових нереальних зобов'язань, намагання
контролювати хаос;
3) креативно підходити до роботи, створювати певні ритуали, які налаштовують на
робочу атмосферу;
4) зосереджувати свою увагу на чомусь конкретному, а не розсіювати її, поступово та
в порядку черги виконувати свої обов’язки;
3) мінімізувати вплив чинників, які відволікають від наміченої роботи або не дають
змогу на ній зосередитись.
Отже, важливою передумовою ефективної діяльності підприємства є використання
його керівництвом інструментів тайм-менеджменту та врахування характеру виконуваних
робіт. Використання принципів та технологій тайм-менеджмент в практичній діяльності
сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства, скорочує втрати часу і
забезпечує досягнення бажаних результатів.
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ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
На ювілейному 50-му Всесвітньому економічному форумі у Давосі серед чисельних
питань обговорювали освітню програму та розвиток бізнесу в умовах технологічних і
соціальних змін. За словами глави компанії Salesforce, американського мільярдера Марка
Беніоффа цифровізація бізнес-середовища може стати рятівним колом для економік світу.
Економіка України – це фундамент, її розвиток є головним пріоритетом нашої
держави. Але вона з року в рік займає останні або передостанні місця в економічних і
соціальних рейтингах. За версією The Economist – піднялася на 78 місце з 167 в рейтингу
«Індекс демократії 2019», однак опустилася на 56 місце з 60 в рейтингу інноваційних
економік за версією Bloomberg.
Протягом останнього десятиріччя в Україні відбувається перехід до цифрової
економіки. У грудні 2017 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
презентувало «Цифрову адженду України – 2020». Цей документ став основою для схваленої
Кабінетом міністрів України «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018–2020 роки». За експертними оцінками, 70% нових цінностей, створених в
економіці протягом наступного десятиліття, будуть засновані на платформах з цифровою
підтримкою.
Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний фактор
розвитку людства. Питання щодо підвищення її якості є проблематичним у всьому світі,
тому як зараз вона сповідує формулу 2.0, а в світі вже індустріальна революція 4.0. Звідси і
цей гігантський розрив.
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Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку фахівців
нової генерації, здатних пристосовуватися до сучасних умов, соціальної мобільності,
засвоєння передових технологій.
Студенти XXI століття навчаються в період формування нової цифрової економіки,
яка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий розвиток
та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну економіку, трансформуючи її від
такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси.
Сьогодні в освітній сфері здійснюються послідовні реформи орієнтовані на всебічно
розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, оновлюється зміст навчання
й виховання, впроваджуються нові стандарти, педагогічні методики й технології.
Використання цифрових технологій в освіті, є основою багатьох професій, вона призводить
до створення знань нової якості, дає змогу сформувати компетентності, на яких наголошено
в Законі України «Про освіту».
Протягом 20 років 90% усіх робочих місць зажадають цифрових навичок. Реформування
освіти потребам розвитку цифрової економіки, цифрового суспільства, інноваційного та
креативного підприємництва вимагає застосування активних методів навчання: використання
нових інформаційних технологій та інноваційних методів викладання стає закономірним.
Досвід економічної освіти США підтверджує, що використання різноманітних методів,
підходів та моделей організації освітньої діяльності студентів, які виникли як альтернатива
традиційних лекцій, стали підґрунтям для появи нового напрямку у викладанні.
Сучасні різноманітні технології, до яких належить і симуляційне навчання, надійно
ввійшли в сферу освітнього процесу й отримали свій широкий розвиток наприкінці ХХ століття.
Впровадження складних форм та технологічних засобів при проведенні занять з’явилися в Україні
лише впродовж останніх років: бізнес-симуляції (на зразок Vial+ [3], Sigam-Market [2]), традиційні
ERP-системи (програмні продукти сімейства 1С), бізнес-модулятори (на зразок Diamond FMS [1]).
В умовах сьогодення перед сучасними науковцями, викладачами, педагогами стоять нові
виклики зумовлені освітніми реформами в Україні. Нормативно-правовим підґрунтям цих
процесів є прийняття Положення про електронні освітні ресурси, Положення про дистанційне
навчання, Положення про електронний підручник, Положення про Національну електронну
освітню платформу тощо.
Вже зараз як в світі, так і в Україні напрацьований багатий досвід формування та розвитку
освітніх платформ. В України протягом останніх років з’явилися власні освітні платформи: «Eschools», «iSpring», «АCCENT», «Mozaik», «Docker», «Arduino» тощо.
Успішним є проект масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» з власною онлайнплатформою. Існують також проекти «EdEra», що створює онлайн-курси та освітній контент
широкого спектра, «Відкритий університет майдану», де десятки курсів та тисячі слухачів.
Наявність цифрових платформ дозволить проводити навчання в віртуальних лабораторіях,
найбільш якісні освітні програми зробити загальнодоступними для віддаленого вивчення, знизити
ризики прояви корупції, створити рейтинги найбільш якісних і затребуваних освітніх послуг.
Цифрова освітня платформа дозволить роботодавцям отримувати можливість пошуку та
перевірки якості навчання потенційних кандидатів, в режимі онлайн.
Для систематизації знань здобувачів і забезпечення повсюдного доступу до навчальних
матеріалів наразі розробляється і впроваджується національна освітня електронна платформа з
якісним навчальним контентом, зокрема електронними підручниками.
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Задля досягнення мети інноваційного розвитку економіки необхідно сформувати високий
рівень трудового потенціалу з цифровими уміннями, навичками і компетенціями відповідно до
потреб сучасного ринку. Це можливо при безперервній освіті, що працює на інноваційних і
цифрових засадах. Вони роблять процес навчання мобільним, диференційованим та
індивідуальним.
Доцільно приділити увагу створенню національної освітньої екосистеми, яка об’єднає
освітні заклади, студентів, учнів, абітурієнтів, випускників та розробленню механізмів щодо
організації роботи віртуальних цифрових коворкінг-центрів, цифрових хабів-студій, хабівасоціацій, хакатонів тощо.
Перелік використаної літератури
1. Кизенко О. Партнерство з компанією Diamond FMS BV (Нідерланди) / О.О. Кизенко. –
[Електронний
ресурс].:
Режим
доступу
до
http://feu.kneu.edu.ua/ua/inter_coop/Diamond_FMS/.
2. Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з
консолідацією ключових показників в «1С: УНФ». – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу : http://kneu.edu.ua/ua/seminars/sem1/.
3. Що являє собою бізнес-симуляція ViAL+. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до
ресурсу: http://kint.com.ua/ua/ descriptionvial/blog.

І.В. Троц
кандидат економічних наук
сертифікований викладач 1С:Підприємство
член Міжнародної громадської організації
«Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД УСПІШНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОГРАМНИХ
ПРОДУКТІВ «1С:ПІДПРИЄМСТВО» У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
В сучасних умовах господарювання інформаційні технології відіграють ключову роль
в оптимізації роботи будь-якого підприємства. Адже в епоху діджіталізації інформаційні
технології є невід’ємною складовою успішної діяльності підприємств всіх сфер
господарювання.
На сьогодні цифрова трансформація економіки давно стала для всіх звичним явищем,
зручним, швидким і доступним способом економії часу та ресурсів. Зокрема, використання
системи електронного документообігу, здачі звітності, сплати податків, здійснення будьяких онлайн платежів та переказів, автоматизація важливих бізнес-процесів і всіх ланок
господарської діяльності в рази розширює рамки та можливості успішного ведення бізнесу.
Найбільш поширеними та ефективними програмними продуктами з автоматизації
бізнесу є типові, галузеві та спеціалізовані рішення системи програм «1С:Підприємтсво», які
дозволяють вирішувати будь-які потреби підприємства щодо автоматизації їх діяльності,
220

коректного ведення, відображення та аналізу всіх господарських процесів. Підхід
використання єдиної технологічної платформи дозволяє автоматизувати різні види
діяльності.
Гнучкість
платформи
дозволяє
застосовувати
«1С:Підприємство»
в
найрізноманітніших областях: автоматизація виробничих і торговельних підприємств,
бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т. д.; підтримка
оперативного управління підприємством; автоматизація організаційної і господарської
діяльності; ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними
вимірами обліку, регламентована звітність; широкі можливості для управлінського обліку і
побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку; вирішення задач
планування, бюджетування і фінансового аналізу; розрахунок зарплати і управління
персоналом; інші області застосування [1].
Першочерговим завданням закладів вищої освіти має стати досвід адаптивного
впровадження інформаційних технологій з автоматизації діяльності бізнесу у навчальний
процес студентів всіх спеціальностей.
Основною проблемою, яка постає перед сучасним випускником на старті професійної
діяльності є незнання, або лише поверхневі знання програмних продуктів, які широко
використовуються на ринку праці. Саме тому, вкрай важливим є набуття не лише загальнотеоретичної бази про існуючі на ринку системи автоматизації бізнесу, а й оволодіння
студентом їх практичним інструментарієм.
Практичний досвід викладання сертифікованих курсів 1С для фахівців практиків у
Центрі сертифікованого навчання та ведення занять студентам різних спеціальностей (071
Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність) дозволив виокремити ключові складові успішної
імплементації програмних продуктів «1С:Підприємство» у навчальний процес закладів
вищої освіти:
1. Забезпечення навчального закладу на пільгових умовах системою лінійки програм
«1С:Підприємство» з можливістю навчання програмним продуктам різних спеціальностей,
шляхом підписання Меморандуму про співпрацю.
2. Впровадження у освітній процес лише актуальних на даний момент та поширених
програмних продуктів, які використовують у своїй роботі сучасні підприємства, по суті
майбутні працедавці випускників. Використання у навчанні лише останніх версій та релізів
програми, які містять вже всі необхідні оновлення зі змінами законодавства, покращення та
розширення функціональних можливостей програми.
3. Теоретично та практично підготовлені викладачі, які попередньо закінчили курси у
Центрі сертифікованого навчання та пройшли стажування на підприємстві з тих програмних
продуктів, які викладатимуть студентам.
4. Використання у навчальному процесі якісних методичних матеріалів від
розробника програмного забезпечення, інформаційних матеріалів системи ІТС
(інформаційно-технологічного супроводу) та власні розробки для проведення лекційних і
практичних занять, максимально наближених до виробничих та практичних ситуацій, які
відбуваються на підприємствах.
5. Викладання дисциплін за принципом мінімум теорії, максимум практики. В ідеалі
найкраще викладати дисципліну у форматі практикуму, тренінгу, де у лекції викладач лише
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тезами акцентує увагу на ключових моментах, які зустрічатимуться під час виконання
практикуму.
6. Студенту рекомендується в кінці кожного практичного заняття обов’язково
виконати підсумкове контрольне завдання на перевірку правильності виконання
практикуму.
7. За результатами вивчення практичного курсу у студентів мають сформуватися
ключові загальні та спеціальні практичні компетентності щодо володіння інструментарієм
роботи у програмному забезпеченні. Зокрема, формування у студентів практичного підходу
до вирішення професійних ситуацій; здатність до аналітики ключових аспектів як діяльності
підприємства в цілому, так і контрольних точок та ділянок обліку, торгівлі, виробництва і т.
д.; вміння здійснювати порівняльний аналіз та різносторонню оцінку ситуації за допомогою
універсальних, стандартних та спеціальних аналітичних звітів; розробка студентами власних
пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення та доопрацювання програмного продукту
з метою розширення функціоналу під нестандартні потреби підприємства.
Ідеальним варіантом закріплення практичного курсу роботи в програмному
забезпеченні для студентів є не лише моделювання робочої ситуації на занятті, а її
безпосереднє закріплення. Тому рекомендується проводити курс паралельно з
проходженням студентами практики на підприємстві. У такому випадку, кожен студент
реально спробує виконати роботу в програмі за своєю спеціальністю, матиме можливість
задати питання фахівцю практику, за яким він закріплений на підприємстві. Саме тому
пріоритетною на сьогодні є тісна співпраця закладів вищої освіти та роботодавців, яка
передбачає досягнення спільних інтересів, а саме: підготовку високопрофесійних та
компетентних майбутніх фахівців, які відповідають сучасним умовам ринку праці та здатні
виконувати свої професійні обов’язки одразу, починаючи з свого першого робочого дня без
додаткової підготовки.
Перелік використаної літератури:
1. Огляд системи «1С Підприємство 8» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://1c.ua/v8/

О.О. Чередніченко
к.т.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ РОЗВИТКУ
Стрімкі зміни сучасного бізнес-середовища потребують нових або удосконалених
вмінь і навичок працівників, а також підходів до освіти та професіонального досвіду. Окрім
того, всі підприємства зацікавлені у збільшенні обсягів виробництва і реалізації виготовленої
продукції, розширенні її асортименту, покращенні якості. Саме тому, необхідна освітня
підготовка конкурентоздатних фахівців, які б вміли ефективно орієнтуватися в
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швидкозмінних умовах, користуючись найсучаснішими інноваційними технологіями, а
також створювати інновації.
В Україні ринок праці переважно формується за рахунок природного відтворення, який
характеризується незначним приростом населення внаслідок низьких показників
народжуваності і високих показників смертності. В результаті такої демографічної ситуації,
яка погіршується еміграцією, відбуваються втрати трудових ресурсів, що впливає на
розвиток економіки в цілому та галузей промисловості зокрема.
Серед працівників вітчизняних підприємств найчисельнішу вікову групу становлять
особи віком 45-54 роки (26,4% загальної кількості). Частка працівників віком до 25 років
становить 4,7%, віком 60 років і старше – понад 10%. Жінки становлять 53% загальної
чисельності персоналу підприємств.
Освітньо-кваліфікаційний потенціал працівників в Україні традиційно високий:
57,7% працівників мають вищу освіту, ще 21,5% – професійно-технічну і лише 4,5% мають
рівень освіти нижче повної загальної середньої. Серед жінок частка осіб з вищою освітою
сягає 64,7%, у чоловіків відповідно 49,7%.
Проте, часто кваліфікація випускників ВУЗів не задовольняє потреб роботодавців, які
звинувачують використання українською вищою освітою застарілих стандартів. Абітурієнти
обирають освітні програми за критеріями, що не завжди пов´язані з бажаною професією та
майбутньою потребою в ній національної економіки. Скоригувати дисбаланс на ринку праці
України може конструктивний діалог і співпраця вищої освіти та бізнес-середовища.
Досягненню мети діяльності підприємства служать бізнес-процеси, які в тій чи іншій
мірі обслуговуються персоналом. Саме тому, підвищення ефективності праці персоналу
підприємства є одним із найважливіших питань організації виробництва.
Чисельність зайнятих працівників у виробництві харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів тривалий час зменшувалася. В 2011 р. в даній галузі працювало 462,3
тис. осіб, у 2018 р. – 278,6 тис. осіб, а в травні 2019 р. налічувалося 291 тис. осіб. Трудові
ресурси галузей харчової промисловості складали приблизно 15,1% трудових ресурсів усієї
промисловості і 22,4% трудових ресурсів переробної промисловості країни у 2018 р.;
приблизно 15,7% трудових ресурсів усієї промисловості у червні 2019 року.
Кадрова політика підприємства повинна враховувати, що час - це особливий і цінний
невідновлюваний ресурс, який неможливо купити, взяти в кредит, покласти на зберігання.
Потрібно заздалегідь потурбуватися про залучення робочої сили відповідної кваліфікації і в
необхідній кількості, особливо, якщо для своєчасного виконання робіт постійних
працівників недостатньо. Для цього можлива співпраця із навчальними закладами різного
ступеня для уникнення розбіжностей навчального і виробничого процесів через специфіку
галузі харчового виробництва. Адже при недовикористанні робочої сили відбувається
зниження рівня оплати праці постійних працівників, що і є одним з основних чинників
плинності кадрів на підприємстві. Також це є причиною недоодержання підприємством
значних обсягів продукції, що відбивається на результативних показниках діяльності [1].
З метою підвищення якості навчального процесу, проходження практичних занять,
виробничих і навчальних практик, здійснення наукових досліджень і майбутнього
працевлаштування студентів НУБіП України тривалий час налагоджує партнерські зв´язки з
підприємствами, які працюють у різних сферах економіки країни. Наприклад, ПАТ
«Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Комплекс Агромарс», ПрАт «Вімм-Білль-Данн
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Україна», гіпермаркет «АШАН», мережа «Сільпо», компанії Байєр та Кернел тощо. Окрім
того, заснована новітня магістерська програма «Агрокебети» з підготовки фахівців
широкого профілю, які розумітимуться на основах агротехнологій, орієнтуватимуться в
інструментах менеджменту, управлінні бізнес-процесами, а також здобудуть навички для
особистої результативності [2]. Для цього запроваджується пряме спілкування, особиста
допомога і кураторство визнаного професіонала різних сфер бізнесу; 6 місяців практики
безпосередньо в компанії роботодавця з можливістю подальшого працевлаштування тощо.
Тому, партнерство між бізнесом і ВНЗ та розвиток підприємництва відіграє в цьому
питанні велику роль: для формування студентами своїх цілей, для бачення майбутньої
професії, чи правильно вони взагалі обрали свій шлях.
Перелік використаної літератури:
1. Рогач С.М., Чередніченко О.О. Економіка підприємств харчової промисловості:
Навчальний посібник. К. «ЦП «КОМПРИНТ». - 2020. - 434 с.
2. Агрокебети - новітня магістерська програма. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://agrokebety.com/
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к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обіку
та економічного контролю
Полтавська державна аграрна академія
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ»
Система бухгалтерського обліку вже більше 25 років перебуває в стадії активного
реформування. В період ринкових відносин фінансова результативність роботи будь-якої
організації в більших випадках залежить від самого вибору програмного забезпечення, це
також стосується процесів господарювання і управління.
Програмні продукти, що є на ринку України, забезпечують достовірний та
оперативний облік на всіх рівнях підприємства. Ринок України насичений такими
програмними продуктами: «1С: Бухгалтерія для України», «Парус», «BEST», «Галактика»,
«Акцент», «МАSTER», «Універсал» - на сьогодні розробники програмних продуктів
пропонують комплексні рішення для підприємств малого та середнього бізнесу і для
бюджетних установ [1].
Комп’ютерні програми належать до об’єктів права інтелектуальної власності (частина
перша ст. 420 Цивільного кодексу). Комп’ютерні програми є творами, що належать до
об’єктів авторського права (п.2 частини першої ст.. 433 цього Кодексу, п. 3 частини першої
ст. 8 Закону про авторське право») [2].
Комп'ю́терна програ́ма (англ. Computer program) — набір інструкцій у вигляді слів,
цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній
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для зчитування (комп'ютером), які приводять його у дію для досягнення певної мети або
результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені
у вихідному або об’єктному кодах).
По іншому комп'ютерну програму визначають, як низку команд для комп'ютера, що
становлять запис алгоритму однією з мов програмування.
Програма може записана у текстовому вигляді на мовах програмування, подана у
графічному вигляді за допомогою блок-схем, занесена до пам'яті обчислювальної системи у
вигляді електричних сигналів або збережена на носіях інформації у вигляді файлу.
Комп'ютерні програми, якщо їх не подано у вигляді послідовності машинних кодів
системи-команд процесора обчислювальної системи, необхідно попередньо перетворити в
такі коди за допомогою компілятора, або виконати програму, використавши програмний
інтерпретатор [3].
При впровадженні нових комп’ютерних інформаційних систем на підприємстві
необхідно оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння,
тому що програмні продукти, як й інші види матеріальних активів, мають надзвичайно
високу швидкість заміни новими видами або версіями. Якщо в процесі впровадження нових
інформаційних технологій цьому фактору не приділяти належної уваги, цілком можливо, що
до моменту завершення переходу підприємства на новий програмний продукт він вже
застаріє та доведеться вживати заходи щодо її модернізації. Такі невдачі з впровадженням
інформаційних технологій звичайно пов’язані з недосконалістю технічних засобів, в той час
як основною причиною невдач є відсутність або слабка пропрацьованість методики
використання інформаційних технологій.
Можна виділити три основні напрями формування факторів, які обумовлюють
впровадження інформаційних технологій. Це, насамперед, потреби підприємства, потреби
користувачів та наявність технічних засобів (засоби підтримки інформаційних технологій,
які допомагають працівникам сфери бухгалтерського обліку виконувати свою роботу, та
повинні мати широкі функціональні можливості і бути придатними для тривалого
використання).
Перелік використаної літератури:
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Розвиток інноваційних технологій та процес інформатизації впливають на
формування суспільства, що, у свою чергу, вимагає наявності та доступу до якісно нових
знань і вмінь.
Однією з особливостей розвитку в інформаційному суспільстві системи освіти,
зокрема вищої, є формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців-економістів
у процесі професійної підготовки завдяки досконалому володінню інформаційнокомунікаційними технологіями та однією з іноземних мов за професійним спрямуванням;
застосуванню в процесі самовдосконалення дистанційних форм навчання; використанню
викладачами в умовах постійного вдосконалення навчального процесу адаптивних
навчальних курсів; впровадженню ними новітніх педагогічних технологій і методик
вивчення дисципліни та підвищення відповідальності викладачів за результати професійної
підготовки фахівців; розумінню тенденцій розвитку суспільства і його перспективних
потреб у фаховій підготовці спеціалістів [1].
Метою Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року є
підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного
розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання
протягом життя [5]. Одним з перспективних напрямків є впровадження дистанційної форми
навчання, яка повинна забезпечувати доступність та надання якісної освіти на ринку освітніх
послуг закладів вищої освіти.
На законодавчому рівні система дистанційного навчання регламентується рядом
документів, головними з яких є Постанова «Про затвердження Положення про дистанційне
навчання» [3], Закон України «Про вищу освіту» [4]; Закон України «Про Національну
програму інформатизації» тощо.
У статті 49 Закону України «Про вищу освіту» дистанційна форма навчання визначена
серед основних форм навчання поряд із традиційною очною (денною, вечірньою), заочною
та мережевою [4].
Дистанційна форма навчання передбачає використання дистанційних курсів – це
інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними
дисциплінами. Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для
забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом вищої освіти залежно від
профілю навчальної дисципліни.
У межах обраного електронного курсу студент має можливість вільно обговорити
питання з супроводжуючим викладачем чи разом з іншими студентами на форумі або в чаті.
В дистанційній формі застосовуються як традиційні методи отримання знань, так і
нові інформаційні та телекомунікаційні технологій, а також принципи самоосвіти.
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Дистанційна форма навчання використовує різноманітні варіанти електронної літератури,
які студенти отримують через доступ до відповідної електронної системи навчання,
електронної пошти, Skype, аудіо- та відеоконференцій тощо. Це сприяє економії часу на
пошук необхідної літератури. Дистанційне навчання сприяє впровадженню інтерактивних
технологій викладання матеріалу, здобуттю повноцінної вищої освіти або підвищенню
кваліфікації. До важливих переваг дистанційного навчання можна віднести підтримку
процесу самого навчання та належність даної форми навчання до системи безперервної
освіти.
Отже, серед переваг слід виділити: гнучкість; актуальність; зручність; модульність;
економічна ефективність; інтерактивність; відсутність географічних кордонів для здобуття
освіти (студент має можливість навчатись у своїй країні, зареєструвавшись на дистанційні
курси європейського університету); можливість для студента та викладача працювати за
зручним для кожного графіком; академічна мобільність студентів; дешевша вартість
навчання, ніж на денній та заочній формі.
Недоліками дистанційної форми освіти є: знеособлене спілкування студента з
викладачем; більша тривалість та менша ефективність порівняно з очною через відсутність
у студентів необхідної самодисципліни; орієнтація на технічні засоби та віртуальне
середовище, що відображається на внутрішньому стані студента і може впливати на
психологічний стан; складність об’єктивної оцінки знань студентів.
Необхідно відмітити, що не всі знання та вміння можна передати за допомогою
дистанційних форм навчання, окремі із них вимагають реальної практики. Ще одним
недоліком дистанційного навчання є соціальна ізоляція. Оскільки спілкування та навчання
відбувається он-лайн, студент втрачає реальну соціальну взаємодію з іншими людьми, яку б
він мав, перебуваючи в реальному університеті [2].
Потрібно також врахувати таку особливість використання дистанційної форми
навчання як значне навантаження на зір, тому, застосовуючи дистанційну форму навчання
потрібно урізноманітнювати її види.
Отже, система дистанційного навчання є перспективним напрямком розвитку
сучасної освіти і має ряд переваг як для студента, так і для закладу вищої освіти. Незважаючи
на неоднозначну оцінку дистанційної освіти, провідні заклади вищої освіти світу активно
застосовують та розвивають подібні ресурси.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЕКОНОМІСТА
Цифровізація (діджиталізація) нині починає охоплювати всі сфери життя суспільства,
стаючи інструментом не тільки комфортного споживання товарів та послуг (через розвиток
електронної комерції, доступ споживачів для інформації про товари та послуги, використання
інтернет-сервісів), але й надаючи інструментарій реалізації громадянських прав (електронне
урядування, використання цифрових адміністративних сервісів). Разом з тим, сфера вищої
освіти, зокрема підготовки фахівців економічного профілю залишається осторонь сучасних
трендів цифровізації, ніяк не реагуючи на запити ринку праці щодо модернізації навчальних
програм та планів.
За результатами проведеного Міністерством цифрової трансформації України
опитування, 37,9% українців у віці 18-70 років мають цифрові навички на рівні нижче
середнього, ще 15,1% – взагалі не володіють ними. При цьому, лише 47 % українців
констатують вище середнього та середній рівень володіння цифровими навичками (це особи у
віці 18-39 років) [3]. Для ринку праці це означає брак кадрів, здатних реагувати на виклики
сучасного бізнес-середовища, протистояти кіберзагрозам економічній безпеці компанії. Проте
це і нездатність фахівців, які ще 25-30 років будуть на ринку праці ефективно навчатися, адже
оволодіння цифровими навичками стає можливим виключно в умовах постійного цифрового
середовища.
У сучасному світі у зв’язку з цифровізацією базових сфер життєдіяльності людей, для
фахівців з економіки необхідно сформувати компетенції у сфері цифрових технологій, які в
основному зосереджені на економічних, когнітивних та соціальних аспектах. Цифрова
економіка – це необхідна основа нашого майбутнього, оскільки вона тісно переплетена з
традиційною економікою. Тому виходячи зі змісту принципів, закріплених у Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, доцільно
модернізувати навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» саме
базуючись на задекларованих векторах та обґрунтувати наступні компоненти освітньої
програми (табл. 1).
Таблиця 1. Запропонований перелік компонентів освітньої програми за спеціальністю
«Економіка» (освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»)
Принципи цифровізації [1]
Цикл професійної підготовки
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Принцип 1. Цифровізація повинна забезпечувати
кожному громадянинові рівний доступ до послуг,
інформації та знань, що надаються на основі
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій
Принцип 2. Цифровізація повинна бути спрямована на
створення переваг у різноманітних сферах повсякденного
життя
Принцип 3. Цифровізація здійснюється через механізм
економічного
зростання
шляхом
підвищення
ефективності, продуктивності та конкурентоздатності від
використання цифрових технологій

Цифрові технології HR
Цифрові технології публічного
управління
Електронний
банкінг
та
цифровізація розрахунків
Вступ до цифрового бізнесу
Електронна комерція

Цифрові технології HR
Цифрові
технології
зовнішньоекономічної
діяльності та митної справи
Електронний
банкінг
та
цифровізація розрахунків
Бізнес-процеси у цифровому
середовищі та управління ними
Принцип 4. Цифровізація повинна сприяти розвитку SMM та маркетингова аналітика
інформаційного суспільства та засобів масової інформації в цифровому середовищі
Big Data і візуалізація даних
Принцип 5. Цифровізація повинна орієнтуватися на
міжнародне, європейське та регіональне співробітництво
з метою інтеграції України до ЄС, виходу на
Інтелектуальна власність
європейський і світовий ринок
Принцип 6. Стандартизація є основою цифровізації,
одним з головних чинників її успішної реалізації
Принцип 7. Цифровізація повинна супроводжуватися
Кібербезпека
підвищенням рівня довіри і безпеки
Принцип 8. Цифровізація як об’єкт фокусного та Правове
регулювання
комплексного державного управління
електронних комунікацій та
цифрового простору
Цифрові технології бізнес-процесів, HR, ЗЕД та митної справи, електронний банкінг та
цифровізація розрахунків як навчальні дисципліна мають формувати професійні компетенції
фахівців, що здійснюють підбір та навчання персоналу, управління виробничими та збутовими
процесами, митними та податковими розрахунками. Сучасні компетенції таких фахівців
дозволять на основі використання цифрових технологій контролювати залучення різних
категорій персоналу та ресурсів до бізнес-процесів, управляти їх продуктивністю, аналізувати
рівень компетентності, що включає в себе використання аналітичних даних, спеціалізованих
платформ, сайтів та додатків.
Потреба вивчення питань інтелектуальної власності, обумовлена необхідністю
формування компетенцій та навичок, які необхідні для убезпечення майбутніх фахівців від
крадіжки результатів їхньої інтелектуальної діяльності у науковій, промисловій та інших
сферах. Разом з тим, це дозволяє дотримуватися прав інтелектуальної власності в ході
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економічної діяльності, адже віртуалізація бізнес-процесів ускладнює їх організаційноправове забезпечення.
Кібербезпека повинна вивчатися фахівцями з економіки у зв’язку з тим, що їм
необхідно мати навички застосування заходів безпеки з метою забезпечення
конфіденційності даних, які формуватимуть економічну та фінансову безпеку. Big Data і
візуалізація даних, використовується для ефективної обробки великих обсягів інформації з
використанням новітніх технологій з метою отримання структурованих даних, що
полегшують пошук та прийняття оптимальних економічних рішень.
Такий формат компонентів освітньої програми максимально наближений до
принципів цифровізації, задекларованих у Концепції, а отже сприятиме формуванню
сучасного профілю фахівця з економіки, здатного адаптуватись до новітніх вимог на ринку
праці та до змін котрі відбуваються в світі у зв’язку з цифровізацією базових сфер
життєдіяльності.
Сучасні університети сьогодні мають стати агентами змін та модернізувати систему
підготовки фахівців з економіки, адже прискорене економічне зростання, яке декларується
Урядом України не може бути реалізоване, якщо економічна освіта крокуватиме
пострадянськими траєкторіями та буде закрита до змін, що відбуваються щодня у світі.
Перелік використаної літератури:
1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
2. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналіт. зап. / [В.
С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук]. – Київ : НАДУ, 2019. – 28 с.
3. Цифрова грамотність населення України / Міністерство цифрової трансформації
України.
URL:
https://www.kmu.gov.ua/events/24-grudnya-prezentaciya-pershogo-vukrayini-doslidzhennya-z-cifrovoyi-gramotnosti-naselennya-ta-prezentaciya-proektu-diyacifrova-osvita-yak-derzhava-navchatime-ukrayinciv-cifrovij-gramotnosti
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ОСНОВНІ ТИПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МЕНЕДЖМЕНТІ СУЧАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Автоматизація процесів накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою
комп’ютерних технологій набуває все більшого поширення як у функціональному
розмежуванні так і територіальному. Цьому сприяє розвиток самих інформаційних систем,
зокрема технічне переоснащення, удосконалення організаційних заходів, переведення
системи звітності на автоматизовану основу, правове забезпечення [1; 2] та інше.
Інформаційну
систему
(ІС)
можна
охарактеризувати як сукупність
організаційних і технічних
засобів для збереження та обробки
інформації з метою
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забезпечення інформаційних потреб користувачів. В науковій літературі існують
різноманітні класифікації ІС. Різні автори в залежності від своїх задач та точок зору
виділяють ті чи інші критерії і розподіляють пріоритети між ними. На основі аналізу
наукових джерел, виокреслимо загальну класифікацію ІС:
1) за призначенням (фактографічні, документальні та змішані);
2) за мовами (замкнуті системи, системи з базовою мовою та змішані);
3) за локалізацією (локальні та розподілені);
4) за схемою додаткової обробки (постобробка та попередня обробка);
5) за структурами даних (ієрархічні, мережного типу, реляційні);
6) за потребами різних організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту
(діло-процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні, системи підтримки
рішення);
7) за рівнем безпеки (вищий клас – А; проміжний клас – В; нижчий рівень безпеки –
С; клас систем, що не пройшли випробування, – D)4
8) інформаційні системи нового покоління.
Найбільш характерними класифікаційними ознаками є класифікація за призначенням.
Документальні системи зорієнтовані на обробку та зберігання документа (порівняно
великої за розміром послідовності символів), внутрішню структуру якого система (майже)
повністю ігнорує, тобто він неподільний (атомарний) з точки зору системи. Споживачем
результатів пошуку виступає, як правило, кінцевий користувач.
Фактографічні системи оперують фактами (даними) різних типів, що зв'язані в системі
в більш чи менш складні структури. Дані, що є результатом пошуку, можуть стати складовою
частиною звітів або використовуються різноманітними обчислювальними процесами.
Змішані системи включають в себе в тих чи інших пропорціях риси обох
вищеназваних варіантів.
Шапаренко О.В. наголошує, що «потреби різних організаційних рівнів і
функціональних сфер менеджменту задовольняють п'ять головних типів інформаційних
систем: діло-процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінсько-інформаційні, системи
підтримки рішення, системи підтримки виконання рішень» [1].
Діло-процесійна система (Transaction-Processing System) — це така комп'ютерна
інформаційна система, яка призначена виконувати щоденно поточні операції для розвитку
бізнесу, забезпечуючи пряму підтримку на операційному рівні підприємства чи організації.
Офісно-автоматизаційна система (Office Automation System) – це система селекторної
інформації, яка може також містити електронний календар, телеконференцію, графіки та
інше і призначена полегшити зв'язок та підвищити продуктивність праці управлінського
персоналу через документи і передавальні процеси.
Управлінська інформаційна система (Management Information System)— комп'ютерна
інформаційна система, що орієнтована на фактичні, операційні напрями діяльності й
особливо важлива в плануванні, прийнятті рішень, контролюванні і постачає повсякденну
інформацію менеджерам, передовсім середнього і нижчого рівнів.
Система підтримки рішень (Decision Support System) — це комп'ютерна інформаційна
система, яка підтримує процес прийняття управлінських рішень в ситуаціях, які недостатньо
структуровані. Такі системи не вказують, які рішення є оптимальними, але роблять спробу
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правильно спрямувати процес прийняття рішень за допомогою спеціальних прийомів, які
допомагають менеджерам детальніше аналізувати ситуацію.
Сучасний етап розробки інформаційних систем обліку характеризується створенням
нових видів інформаційних систем, до яких належать експертні системи, системи підтримки
прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи зі штучним інтелектом,
виконавчі інформаційні системи та інші.
Отже ІС як компонент інформаційного забезпечення управління підприємством дає
змогу вирішувати функціональні задачі управління, забезпечуючи керівництво повною та
достовірною інформацією про господарські процеси, враховуючи вплив чинників
зовнішнього середовища.
Перелік використаної літератури:
1. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» - Відомості
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
ЕКОНОМІСТІВ У ЗВО
Темпи поширення цифрових технологій на стільки суттєві, що прояви цього процесу
мають очевидний прояв навіть в повсякденному житті. Втім, активне застосування цих технологій
в усіх сферах економічної діяльності, цифровізація економіки відбуваються протягом останніх
декількох десятиліть. Нинішній етап можна ідентифікувати як такий, протягом якого процеси
цифровізації набрали особливо інтенсивний характер. Існує велика кількість аспектів
цифровизации, один з яких – необхідність набуття усіма членами суспільства цифрових
компетенцій. Для кожної особи набуття належних цифрових компетенцій має вирішальне
практичне значення: наразі цілі сфери економічної діяльності відмовляються від безпосередньої
взаємодії з клієнтами, та застосовують інформаційнокомунікаційні технології для дистанційного
спілкування та організації самообслуговування [1] .
Цифрові компетенції – це сукупність знань, здібностей, особливостей характеру і
поведінки, які необхідні для того щоб людина могла використовувати ІКТ та цифрові технології
для досягнення цілей у своєму особистому або професійному житті. Компетенція у сфері
цифрових технологій повинна сприйматися не лише як знання, що мають відношення до
технічних навичок, а і як знання, більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та
емоційних аспектах роботи і життя в цифровому середовищі. Цифрова компетентність –
багатогранний еволюціонуючий процес, що постійно змінюється при появі нових технологій [2].
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Сучасний університет неможливо уявити без використання цифрових технологій і
реалізації єдиного електронного науково-освітнього простору.
Створення єдиного електронного науково-освітнього простору є основою не лише для
прийняття ефективних управлінських рішень щодо управлінської діяльності вишу, але й дозволяє
ефективно використовувати переваги інформаційного простору, перетворивши його в науковоосвітній, розвивати педагогічні інноваційні технології е-навчання та мобільного навчання в
умовах безперервного навчання. Єдиний електронний науково-освітній простір ЗВО – це
інтеграційна система, яка включає інформаційні, матеріально-технічні, людські, організаційні
ресурси і забезпечує автоматизацію управлінських та науково-освітніх процесів, а також
узгоджене збирання, обробку, передачу, надання й зберігання інформації [3].
Використання цифрових технологій у навчальному процесі особливо актуально для
фахівців економічних спрямування, позаяк розвиток сучасної економіки не можливий без
використання цифрових технологій. Набуття професійних компетенцій майбутніми економістами
потребує широкого впровадження у навчальний процес кейс-методів, ділових ігор для
формування навичок вирішення практичних задач, які можуть виникнути у їх професійній
діяльності.
У підготовці майбутніх економістів важливим є набуття ними цифрових компетенцій,
зокрема професійного спрямування, зокрема і для роботи з різноманітними інформаційними
системами і технологіями, що використовуються у бізнес-середовищі.
Здійснення управління неможливо без застосування інтелектуальних інформаційних
технологій для ефективної організації бізнесу. Необхідно створити відповідну інформаційну
систему організації, яка б була уніфікована в усіх структурних підрозділах та допомагала
ефективно приймати стратегічні й тактичні управлінські рішення. Ураховуючи, що домінуючою
концепцією розвитку сучасної компанії залишається концепція стратегічного управління, при
формуванні інформаційного середовища компанії необхідно використовувати інтелектуальні
інформаційні технології на усіх фазах і етапах прийняття стратегічних рішень [4].
Вітчизняні підприємства у своїй діяльності застосовують такі види інформаційних
технологій: об’ємно-календарне планування; планування виробничих ресурсів; планування
необхідних потужностей; планування фінансових ресурсів; управління ресурсами підприємства;
управління взаємовідносинами з клієнтами; управління ланцюгом поставок; планування ресурсів,
синхронізоване з покупцями; управління ресурсами та зовнішніми відносинами підприємства;
управління загальною ефективністю підприємства [5]. Березін О. В. до основних видів
інформаційних технологій, які використовуються в управлінні підприємствами (суб’єктами
господарювання), відносить розподільчі та локальні бази даних, бази знань, лінгвістичні бази
даних, банківські технології, експертні системи, геоінформаційні системи, мультимедійні
інформаційні системи, інформаційні системи, що базуються на економіко-математичних методах,
електронний офіс, системи прийняття управлінських рішень, системи обміну та передачі даних,
тощо [6].
Саме тому в економіці та бізнесі інформаційні технології застосовуються для опрацювання,
сортування та агрегування даних, для організації взаємодії учасників процесу та обчислювальної
техніки, для задоволення інформаційних потреб, для оперативного зв’язку на усіх фазах і етапах
життєвого циклу організації. Загалом, сучасний бізнес для забезпечення конкурентних позицій
вирішує триєдине стратегічне завдання:
по-перше, необхідно встановлювати тісніші відносини з постачальниками й замовниками;
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по-друге, підвищувати рівень власної операційної ефективності;
по-третє, підвищувати конкурентоспроможність продукції, яка випускається. Виконання
усіх цих завдань неможливе без інтеграції інформаційних систем і технологій у сферу бізнесу [4].
Один з можливих варіантів ефективної та дієвої організаційної системи інформаційного
забезпечення підприємства є використання системи сімейства 1С.
Вивчення студентами програмних продуктів системи «1С:Підприємство» на лабораторнопрактичних заняттях сприяє підготовці фахівців, які володіють сучасними засобами і
технологіями обробки інформації, здатних нестандартно мислити, гнучко і своєчасно реагувати
на постійні зміни і приймати правильні рішення.
Програмні продукти системи 1С достатньо широко представлені на вітчизняному ринку.
Вони орієнтовані як на специфіку галузевої діяльності підприємств, так і на його розмір.
Вивчення систем 1С: Підприємство є однією з компонент підготовки фахівців
економічного спрямування у Вінницькому національному аграрному університеті.
З метою підготовки студентів до реальних умов лабораторно-практичні заняття
проводяться у вигляді ділової гри. Під час ділової гри відбувається імітація робочого процесу,
моделювання, спрощене відтворення реальної виробничої ситуації, досягається повне розуміння
структури підприємства і завдань їх управління, функціонування бізнес-процесів. Перед
студентами-учасниками ділової гри ставляться завдання, подібні до тих, з якими вони можуть
зіткнутися в щоденній професійній діяльності в залежності від обраних ролей (адміністрації,
економістів, бухгалтерів, аналітиків, менеджерів і т.п.).
При вивченні інформаційних ресурсів системи 1С:Підприємство студенти навчаються
формувати інформацію про компанію, розробляти її організаційну та управлінську структуру,
навички управління контрагентами, формувати номенклатуру ТМЦ, отримують навички
управління кадрами, взаємовідносин з контрагентами, управління витратами підприємства.
З метою прийняття управлінських рішень студенти використовують механізми
формування оперативної та фінансової звітності. Звіти дозволяють проаналізувати господарську
діяльність підприємства з будь-деталізацією і за будь-який період часу, своєчасно виявити
відхилення від плану, встановити негативні тенденції, виявити точки зростання.
Важливою передумовою формування цифрової компетентності є готовність майбутніх
фахівців до оволодіння й застосування цифрових технологій. Платформа «1С:Підприємство»
дозволяє моделювати різні види бізнес-процесів, організаційних структур і інформаційних
потоків в різноманітних галузях економічної діяльності. Використання системи 1С:Підприємство
дозволяє сформувати необхідні професійні цифрові компетенції здобувачів вищої освіти, здатних
забезпечувати стійкий і результативний розвиток вітчизняних підприємств.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ
Інтеграційні процеси та інформатизація у міжнародній економіці сприяли розробці та
запровадженню єдиних підходів до формування стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності. Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку було затверджено низку
стандартів з фінансової звітності, які мають рекомендаційний характер та базуються на певних
принципах (principles based standards), додержання яких покладається на бухгалтерів. Відповідно
до МСФЗ бухгалтер за власним професійним судженням самостійно приймає рішення щодо
вибору та застосування певної методики ведення бухгалтерського обліку та формування
фінансової звітності.
Якщо до 2012 року підприємства України складали звітність за МСФЗ здебільшого для
своїх інвесторів, то за 2012-2019 роки законодавчими актами поступово був розширений перелік
підприємств, які зобов’язані подавати звітність за МСФЗ. У 2017 році Законом «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» [1] до суб’єктів, які мають звітуватись за МСФЗ,
були зараховані підприємства, що мають суспільний інтерес (підприємства-емітенти, банки,
страховики, недержавні пенсійні фонди, фінансові установи та великі підприємства), публічні
акціонерні товариства, суб’єкти, що провадять діяльність у видобувних галузях, підприємства, що
провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном, а також усі
інші підприємства, що перейшли на МСФЗ добровільно.
Зазначені суб’єкти господарювання з 2019 року зобов’язані застосовувати МСФЗ та
подавати фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній
формі. Нормами цього ж Закону була прописана обов’язковість створення бухгалтерської служби
для суспільно значущих підприємств.
При переході на МСФЗ, українські підприємства зустрілись із такими основними
проблемами, як дефіцит персоналу, що володіє відповідними компетентностями; висока вартість
навчання власних працівників або дороговартісні послуги консалтингових компаній; необхідність
модернізації чи заміни програмного забезпечення, що підтримує ведення обліку за міжнародними
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стандартами; додаткові витрати на обробку вихідної інформації, формування системи
внутрішнього аудиту тощо.
Вирішення зазначених проблем при переході на МСФЗ, насамперед, вимагає від
підприємств додаткових фінансових інвестицій. Проте, як свідчить практика, для багатьох
суб’єктів господарювання очікувана корисність від поданої у фінансовій звітності інформації не
перекриває витрати на її отримання.
Отже, на ринку освітніх послуг виникла потреба у формуванні затребуваного сучасними
вимогами фахівця з бухгалтерського обліку, що володіє базовими знаннями зі спеціальності,
інформаційними (функціональними) компетентностями, готового до саморозвитку, який має
мотивацію та потребу в одержанні знань та умінь, здатного самостійно шукати, обробляти та
аналізувати необхідну інформацію. Для цього потрібно вищим навчальним закладам,
професійним організаціям та установам, обліково-інформаційним центрам змінювати структуру
навчальних планів, методи викладання дисциплін, поглиблювати підходи до навчання
майбутнього бухгалтера згідно вимог світового ринку та інформаційного суспільства.
У випускників економічних спеціальностей повинен бути сформований базовий рівень
компетентностей зі знання законів та нормативно-правових актів (податкового, облікового
законодавства, міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності (ІAS, US GAAP, IFRS, IFS,
тощо); достатній рівень володіння англійською мовою, необхідного для складання та аналізування
міжнародної фінансової звітності (як своєї, так і іноземних партнерів); оволодіння
спеціалізованими софтами, ІТ-рішеннями та різними програмними продуктами, що здатні
готувати, обробляти та консолідувати необхідні форми звітності за МСФЗ; володіння рядом Soft
Skills, притаманних бухгалтерам (аналітичне мислення, комунікабельність, уважність,
аргументація, здатність до самоосвіти, належна організація робочого часу тощо). І хоча зазначені
компетентності Марія Галелюка відносить до компетенцій «ідеального» головного бухгалтера [2],
на наш погляд, майбутні фахівці повинні започаткувати їх ще під час навчання у вишах.
Автоматизація обліку за МСФЗ вимагає переходу на програмне забезпечення, яке
підтримує ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.
У вересні 2019 року з метою забезпечення доступу користувачів до поданої
підприємствами фінансової та консолідованої фінансової звітності в єдиному електронному
форматі, складеної на основі таксономії за МСФЗ, запрацювала «Система фінансової звітності»,
розміщена на інформаційному сайті https://frs.gov.ua [3].
Вважаємо за доцільне ввести до вивчення майбутніми фахівцями з бухгалтерського обліку
програмний продукт iXBRL Tool, розроблений проектом EU-FINSTAR на основі iXBRL та
Microsoft Excel для створення та валідації (перевірки) фінансової звітності у форматі iXBRL,
складеної з використанням Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ. Оскільки застосування iXBRL
Tool передбачає лише наявність програми Microsoft Office Excel, а сам продукт є безкоштовним,
це значно спростить процес навчання та допоможе набути навичок із формування звітності за
МСФЗ.
До того ж, ПЗ M.E.Doc вже запропонувало спеціальний модуль «Фінансова звітність», який
дозволяє підприємствам складати, валідувати та направляти фінансову звітність в єдиному
електронному форматі iXBRL за допомогою порталу Системи фінансової звітності.
Отже, вивчення програмних продуктів, які допомагають формувати звітність, складеної на
основі таксономії за МСФЗ, є необхідною складовою навчання майбутнього фахівця, що
зумовлено системністю спеціальної підготовки до облікової роботи. Набуття майбутніми
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фахівцями знань у ВУЗах зі складання міжнародної звітності надають конкурентної переваги на
ринку праці та поступово перетворюються в обов’язкову вимогу до професії бухгалтера.
Перелік використаної літератури:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип.1999
р. №996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення:
20.01.2020).
2. Галелюка
Марія.
Нова
бухгалтерія
–
якою
вона
буде?
URL:
https://nachasi.com/2018/07/16/nova-buhgalteriya/ (дата звернення: 20.01.2020).
3. Інформаційний сайт «Система фінансової звітності». URL: https://frs.gov.ua (дата
звернення: 20.01.2020).

І.В. Ящишина
д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства
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ФОРМУВАННЯ СМАРТ-ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Вагомим чинником сучасного розвитку економіки країн і цілих регіонів стає цифровізація.
У 2017 році цифрова революція увійшла у вирішальну фазу – до інтернету підключився кожен
другий житель Землі. За оцінкою Глобального інституту McKinsey, вже в найближчі 20 років до
50% робочих операції в світі можуть бути автоматизовані, і за масштабами цей процес буде
порівнянний з промисловою революцією XVIII-XIX ст. [1].
Процеси глобального інформаційного розвитку обумовлюють зміну вимог до сучасної
освіти. Одним із основних трендів цифровізації в освіті є формування ринку онлайн-освіти. За
даними Global Industry Analysts, в 2015 р. глобальний ринок онлайн-освіти перевищив обсяг в 107
млрд дол. Загальна кількість доступних інтернет-користувачам онлайн-курсів (МООК)
наближається до 10 тис. Понад 700 університетів у всьому світі включилися в гонку по створенню
власних МООК. Чисельність слухачів онлайн-курсів в 2017 р. склала близько 81 млн. осіб.
Найпопулярнішими провайдерами МООК є американські платформи Coursera, edX і Udacity,
британська FutureLearn, китайська XuetangX, MiriadaX в країнах Латинської Америки, France
Université Numérique (FUN) у Франції, EduOpen в Італії тощо. Швидке поширення МООК
обумовлено двома обставинами: прагненням вузів завоювати достойні конкурентні позиції на
міжнародному ринку онлайн-освіти і можливістю нарощування капіталізації цифрових проектів
в освіті. Так, у 2014 р. світовий ринок МООК був оцінений в 1,13 млрд дол., а до кінця 2019 р. він
за прогнозами виросте до 7,69 млрд дол. [2].
Іншим сучасним трендом у розвитку освіти в епоху цифровізації стає формування цілісної
концепції смарт-освіти. До основних передумов її розробки відносять [3]: 1) технологічні
чинники, які забезпечують нові технології і кошти для навчання в сучасному інформаційнотелекомунікаційному середовищі; 2) соціальні фактори, що включають потреби суспільства в
новій якості освітніх послуг; 3) економічні чинники, що базуються на визнанні освіти базовим
чинником розвитку економіки.
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До цього переліку вважаємо за потрібне додати й глобальний розвиток цифрової
економіки. Розвинуті країни та країни, що розвиваються 10-25% освітніх бюджетів у ХХІ ст.
витрачають на цифровізацію та смарт-технології [4]. В таких умовах розвиток смарт-освіти у світі
набирає значних темпів.
Базою для формування смарт-освіти виступають основні її принципи [3]:
1.
Використання в освітніх програмах актуальної інформації, яка надходить в режимі
реального часу для вирішення навчальних задач.
2.
Організація самостійної пізнавальної, дослідницької, проектної діяльності
студентів.
3. Реалізація навчального процесу в розподіленому середовищі навчання, яке не
обмежується територією університету або межами системи дистанційного навчання.
4. Взаємодія студентів з професійним співтовариством, яке є не тільки замовником на
підготовку фахівців, але стає активним учасником навчального процесу за допомогою ІКТ.
5. Гнучкі освітні траєкторії, індивідуалізація навчання. Сфера освіти значно розширюється
за рахунок залучення в систему освіти практиків, інтенсивного розвитку технологій.
6. Різноманіття освітньої діяльності вимагає надання широких можливостей для студентів
з вивчення навчальних програм і курсів, використання ІКТ та цифрових інструментів у
навчальному процесі.
На нашу думку реалізація принципів смарт-освіти базуватиметься на застосуванні
основних технологій INDUSTRY 4,0, а саме [5]:
1)
Великі дані та їх аналіз (Big Data and Analytics) – нове покоління технологій і
архітектур, призначених для одержання соціальної та економічної вигоди від дуже великих
обсягів широкого спектру інформації, за допомогою її високошвидкісного отримання, пошуку
та/або аналізу.
2)
Моделювання (Simulation), що може використовуватись на етапах проектування
навчальних та виробничих бізнес-процесів, нових навчальних продуктів; відтворення реальних
проблемних ситуації із майбутньої діяльності та на їх основі студенти матимуть можливість
апробувати різні варіанти їх вирішення.
3)
Інтернет речей (IoT) – підключення до Інтернету пристроїв, що використовуються
у навчанні, які можуть взаємодіяти один з одним або із зовнішнім середовищем, збирати корисні
дані та на їх основі самостійно здійснювати різні дії і операції, без участі людини.
4)
Кібербезпека (Cyberseurity) – передбачає розробку та проведення заходів, які
пов'язані із захистом місць зберігання та обробки даних, мереж їх передачі.
5)
Хмарні технології (The cloud) – дають змогу генерувати інформацію, яка повинна
надійно зберігатися, швидко оброблятися та бути миттєво доступною будь-якому пристрою, що
використовується у навчальному процесі.
6)
Розширена (чи віртуальна) реальність (AR/VR) – створення віртуальних
образів/аналогів реальних об’єктів з майбутньої професійної діяльності.
Таким чином смарт-освіта може розглядатись як новий концепт розвитку освітньої системи
в умовах становлення інформаційного суспільства, що базується на власних принципах та
потребує широкого впровадження новітніх ІКТ технологій.
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