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Андрос М.Є.
Старший викладач кафедри відкритих освітніх систем
та інформаційно комунікаційних технологій
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ
ТЬЮТОРСТВО В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Одним
із
сучасних
напрямків
розвитку
й
удосконалювання системи освіти є використання інноваційних
педагогічних технологій на базі комп'ютерних телекомунікацій.
Наразі, в даному випадку, будемо говорити про
дистанційне навчання як одну із основних, інституційних форм
здобуття освіти [1]. Особливо гостро дане питання постало із
настанням карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19. В
ситуації соціального дистанціювання в першу чергу опинилась
система освіти України. Не зважаючи на велику кількість
нормативно-правових документів, що регламентують існування
та запровадження дистанційного навчання в закладах освіти,
весною 2020 року українська система освіти опинилась в
ситуації, коли освітній процес майже зупинився. Окреслимо
основні причини виникнення даної ситуації.
В першу чергу, ˗˗ неготовність технологічна, про що
йшлося ще в стратегічному дослідженні Українського інституту
майбутнього в 2019 році (неохопленість мережею Інтернет всіх
регіонів України; технічна недосконалість, або майже повна
відсутність, сладного девайс-обладнання в закладах освіти і
т.п.) [3]. По-друге, ˗˗ психологічна неготовність та
інформаційно-цифрова некомпетентність як адміністративноуправлінського персоналу закладів освіти, так і педагогів, щодо
використання єдиної форми здобуття освіти, що залишилась
доступною - дистанційної. Окрема тема обговорення ˗˗
готовність (як психологічна, так і технологічна) здобувачів
освіти. Ситуація була, в повному розумінні, стресовою.
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Що, в першу чергу намагались зробити освітяни? Це
намагання використати існуючі, часом зовсім незрозумілі,
технології дистанційного навчання, - і, таким чином,
намагання перевести формат очно-урочної взаємодії із
здобувачами освіти в дистанційний. В першу чергу, відбувалося
освоєння певних веб-ресурсів, що дозволяють проводити
заняття он-лайн (вебінарні платформи типу ZOOM, Google
Meet, Jitsi Meet, Scype, Microsoft Teams, Big Blue Button і т.п.,
здебільшого, «хмарних» ресурсів). Крім цього, для миттєвого
обміну інформацією використовувались деякі веб-сервіси, по
типу Viber, Messenger. Найбільш підготовлені заклади освіти
використовували для об’єднання всіх освітніх зусиль
платформи G-Suite (ресурс Google Classroom), або, зовсім
нечасто, можливості Microsoft Office 365. Крім цього, були
намагання використовувати відео-записи класичних уроків
викладачами-предметниками через демонстрацію державними
каналами телебачення. Знов таки, після примусового переводу
України на повну цифровізацію телемережі, деякі регіони
країни залишились без доступу до державних каналів
телебачення.
В Україні так і не відбулося в 2020 році впровадження
єдиної національної платформи дистанційного навчання. Були і
є рекомендовані МОН України для закладів повної загальної
середньої освіти певні, досить потужні, до речі, веб-платформи
дистанційного навчання власне українського виробника
(Classtime, Класна оцінка, На урок, Всеукраїнська школа
онлайн (5-11 класи). На сьогоднішній момент, підкреслимо,
єдиної національної платформи дистанційного навчання в
Україні не існує. Краще виглядає ситуація для закладів вищої
та післядипломної освіти, де вже значний час (наприклад, в
ДЗВО «Університет менеджменту освіти) використовуються
різні платформи дистанційного навчання (по типу “Веб-клас
ХПІ”, MOODLE, E-Front, MS Office 365, GSuite) як на рівні
магістерської підготовки, так для забезпечення проведення
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дистанційних етапів курсів підвищення кваліфікації. Але таких
прикладів, нажаль, на сьогодні, мало.
Відтак, потрібно розуміти, що дійсно розгортання та
підтримання повноцінної системи дистанційного навчання в
закладі освіти ˗˗ це цілий комплекс технологій розвитку і
вдосконалення різних складових освітнього процесу, які
використовуються у взаємозв’язку та взаємовпливі. Спільна дія
цих технологій має дуже складний і гнучкий характер. Вона не
може бути забезпечена просто сумою технологій. Специфіка
полягає в тому, що технології підключаються до процесу в
потрібний час за результатами спостереження навчального
процесу викладачем [2].
Формальне навчання переживає кризу мотивації. На
сьогодні маємо розуміти, що повернення до класичної, класноурочної системи освіти у світі, і в Україні, не виключення, не
станеться. Відбудеться перехід до змішаної, віддаленої,
можливо, виключно дистанційної, форми здобуття освіти.
Можна по різному реагувати на цю даність, що йде у фарватері
так званої технологічної революції версії 4.0 (стирання меж між
фізичними, біологічними, цифровими сферами), але маємо
якимось чином враховувати ці виклики.
В першу чергу, дана трансформація має стосуватися
докорінного перегляду перепідготовки та підвищення
кваліфікації адміністративно-управлінського та педагогічного
персоналу щодо розвитку, або навіть формування,
інформаційно-цифрової компетентності. По-друге, має
реалізуватися підготовка та навчання нової формації як
управлінського персоналу закладів освіти усіх рівнів, так
педагогічного персоналу, який і буде реалізовувати політику
запровадження та реалізації нових форм здобуття освіти. Мова
має йти на державному рівні про підготовку нового типу
викладача (можливо навіть унормованість нового державного
стандарту) – викладача-тьютора. Крім цього, ˗˗
продовження вдосконалення процесу підготовки фахівців
спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)».
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Тьютор (від англ. Tutor ˗˗ учитель) ˗˗ фахівець
дистанційного навчання, який веде індивідуальні або групові
заняття із здобувачами освіти, репетитор, наставник. Тьютор ˗˗
ключова фігура в дистанційному навчанні, яка відповідає за
проведення занять зі здобувачами освіти.
Аналізуючи досвід зарубіжних університетів, можна
бачити, що в більшості випадків розробник освітнього курсу і
тьютор — одна і та ж особа. Багато досвідчених викладачів
закладів вищої освіти віддають перевагу при проведенні занять
зі студентами денної форми навчання, використанню
технологій дистанційного навчання. В університетах, – тьютори
помічники викладача, здебільшого аспіранти або старші
студенти.
Разом з тим, можуть бути понятійні аналоги по типу
тренер з майнд-фітнесу, цифровий куратор, інструктор,
едвайсер, коуч, фасилітатор, ментор, андрагог-куратор,
організатор проектного навчання, розробник освітніх
траєкторій. Це все – професії майбутніх десяти-двадцяти років,
вони вже приходять в практику українських закладів освіти,
адаптуючись із західних педагогічних методик.
Таким чином, що тьютор дистанційного навчання в
українських реаліях – це новий тип викладача, підготовка якого
має відбуватися за окремими магістерськими програмами, або
шляхом докорінної перепідготовки викладачів, педагогів, не
зважаючи на гендерні та вікові відмінності. Це також, – окремі
вимоги до психо-фізіологічних характеристик особистості
викладача, враховуючи, що дистанціювання в спілкуванні,
віртуалізація та цифровізація освітнього процесу передбачає
специфічне світосприймання та світосприйняття.
Перелік використаної літератури:
1. «Про освіту»: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519/conv#n131
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посібник / В.М. Кухаренко.Київ: Міленіум, 2019. 307 с.
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майбутього. 2018. URL: https://strategy.uifuture.org/ukrainalearning-nation.html
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АНАЛІЗ РИНКУ ВІДЕОКАРТ 2020 РОКУ
Відеокарта [1] — електронний пристрій, частина
комп'ютера, призначена для генерації та обробки зображень з
подальшим їхнім виведенням на екран. Комп’ютерні компанії
розробляють нові технології обробки та виводу зображень на
монітор з метою досягнення високої продуктивності та
реалістичності. Часто використовуються вже класичні
технології, до яких додаються нові властивості.
Nvidia, AMD і Intel – головні виробники графічних
процесорів, які займають 99% усього ринку.
Відеокарти AMD стали використовувати частіше, їх
частка на ринку склала 16,5% в листопаді 2020 р. Збільшення
відбулося за рахунок зниження частки лідера - NVIDIA, на яку
припадає 73,9% [2].
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Рисунок 1 – Частка відеокарт від виробників
Аналітики очікують, що до наступного звіту NVIDIA
прибуток на акцію (EPS) виросте на 48%, до $ 2,8, а виручка
зросте на 55%, до $ 4,82 млрд.
За даними Zacks Investment Research, прибуток NVIDIA
на акції виросте на 67 % протягом всього 2021 року і ще на 19%
у 2022 р. За даними FactSet, в IV кварталі 2020 р від AMD
очікують побачити EPS на рівні $ 0,98, виручку - $ 3 млрд.
Менеджмент прогнозує схожі результати [2].
Більшість покупців воліє купувати відеокарти середньої
цінової категорії. Це відноситься як до покупців AMD, так і до
NVIDIA.
У AMD популярними моделями стали: Radeon RX 570,
RX 5700 і RX 5700XT. Покупці NVIDIA придбали моделі
подорожче: GeForce GTX 1660 Super, RTX 2060 Super і RTX
2070 Super.
Мабуть, найбільший інтерес викликає рейтинг
найпопулярніших відеокарт користувачів Steam, а точніше той
факт, що першість продовжує утримувати NVIDIA GeForce
GTX 1060 - ці відеокарти встановлені в ПК 11,18% користувачів
Steam, які взяли участь в опитуванні Valve. За останній місяць
частка GeForce GTX 1060 скоротилася всього на 0,46%. До
першої трійки найпопулярніших відеокарт серед користувачів
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Steam також увійшли GTX 1050 Ti і GTX 1050 з частками 7,78%
і 5,04% відповідно.
Взагалі відеокарти NVIDIA займають 17 рядків в ТОП20 найпоширеніших відеокарт, але показово те, що в ТОП-10
потрапили тільки дві карти RTX 2000-й серії - 2060 (2,88%) і
2070 Super (2,05%). Більш того, сумарна частка RTX 20
становить 10,89%, що менше, ніж у лідера GeForce GTX 1 060 [3].
Якщо порівнювати продажі інших рівносильних
відеокарт, то покупці вибирають саме продукти Nvidia перед
AMD, не дивлячись на більший цінник порівняно з
відеокартами від AMD. Це заслуга не тільки правильної
маркетингової кампанії Nvidia й постійної бази клієнтів, але й
якісних відеокарт, які зберігають баланс між потужністю,
економічністю та габаритами, що є досить важливим для
кожного з покупців.
Наведений аналіз показав, що на даному етапі розвитку
комп’ютерної графіки для прискорення формування графічних
сцен широко використовують графічні відеокарти. Ринок
відеокарт динамічно зростає, що підтверджується обсягами
продаж.
Перелік використаної літератури:
1. Відеокарта [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0
%B0
2. NVIDIA и AMD. Появились сигналы к сильным итогам
в IV квартале [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу:
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ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ПІД
ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У сучасних умовах суспільно-політичного життя
особливої ролі набуває інформація як важливий чинник
розвитку особистості. Науково-технічний прогрес ХХ-ХХІ
століття спричинив появу низки нових інноваційних
технологій, зокрема інформаційних технологій. Результатом
цього процесу стало використання «брудних» інформаційних
технологій маніпулювання свідомістю окремої особистості та
великих мас людей під час інформаційних війн, які вперше як
явище спостерігались наприкінці ХХ століття під час
військових подій у Іраку. Саме тоді людство вперше дійшло до
висновку, що медіасоціалізація особистості та формування її
медіакультури
є
важливою
складовою
комплексу
профілактичних дій у протистоянні під час інформаційних
агресій.
Особливо актуальною є проблема формування
медіакультури у молоді, яка повинна стати майбутньою опорою
суспільства та держави. Саме молодь найчастіше стає об’єктом
впливу інформаційних технологій маніпулювання свідомістю.
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Саме тому метою нашого дослідження є аналіз процесу
формування медіакультури особистості під час підготовки
фахівців економічних спеціальностей.
Формування медіакультури особистості є особливо
актуальним процесом для України, де з 2014 року тривають
військові події. В. Курило, С. Савченко та О. Караман
визначають конфлікт на сході України як гібридну війну, яка
стала результатом використання інформаційних технологій
маніпулювання свідомістю громадян. Розглянемо більш
детально поняття «медіакультура».
Уперше поняття «медіакультура» учені почали
досліджувати в ХІХ-ХХ ст. Так, Г. Тард зазначав у своїх працях,
що існує пряма залежність між характером передачі інформації
та способом суспільного устрою [8, с. 69-77].
Г. Інніс зазначав, що існує закономірний зв’язок між
розвитком цивілізацій і засобами комунікації.
О. Баришполець трактував медіакультуру як особливий
різновид культури, який тісно пов'язаний з мас-медіа та
розвивається разом з їх розвитком. До складу медіакультури
О. Баришполець відносить медіакультура суспільства і
медіакультура особистості [3].
О. Баришполець, О. Голубева, Л. Найдьонова Г.
Мироненко та В. Різун визначають медіакультуру особистості
як певний рівень розвитку особистості під кутом зору її
здатності ефективно взаємодіяти з мас-медіа, адекватно
поводитися в інформаційному середовищі: розпізнавати,
сприймати, розуміти, аналізувати, оцінювати медіа тексти,
тлумачити поширювану через мас-медіа культурну, політичну
та ін. інформацію і адекватно реагувати на неї, долучатися до
медіа творчості, засвоювати нові знання за допомогою медіа.
Складовими
медіакультури
є
медіаобізнаність,
медіаграмотність та медіаосвіченість [12, с. 32-41].
Важливу роль у формуванні медіакультури особистості
відіграє медіаосвіта та, зокрема, заклади освіти. На нашу думку,
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заклади вищої освіти володіють значним потенціалом щодо
формування медіакультури здобувачів освіти.
Особливо актуальним є формування медіакультури під
час підготовки фахівців економічних спеціальностей.
На даний час розвиток економіки в Україні
обумовлюється браком кваліфікованих спеціалістів, конкретно
це ми можемо спостерігати на прикладі Луганської області. У
зв’язку з бойовими діями на сході країни спостерігався масовий
виїзд кваліфікованих спеціалістів у інші області країни, а також
за її межі. Метою ВНЗ має бути підготовка спеціалістів щоб
вони були здатні до адаптації до теперішніх умов праці, щоб
були ініціативними, креативними, які будуть мати бажання до
саморозвитку та самореалізації. Все це потребує змін у системі
підготовки майбутніх кадрів.
У системі освіти існують певні проблеми, які є причиною
негативного ставлення студентів до навчальної діяльності,
низький рівень мотивації до самовдосконалення та
самореалізації. У студентів виникають труднощі адаптації до
реальних умов праці. Не всі випускники володіють достатнім
рівнем практичних навичок. Деякі спеціалісти не орієнтуються
в питаннях ведення бізнесу, засадах економічного аналізу та
податкової системи. Не здатні узагальнювати здобуті знання та
втілювати їх на практиці
Є необхідність у покращенні умов викладання
економічної освіти. Багато вчених пропонували різні напрямки
реформування економічної освіти, але всі вони не є
досконалими. Перш за все студенти мають бути зацікавлені у
навчанні, у отриманні знать. Тому викладачами ЛНУ імені
Тараса Шевченка (а саме навчально-науковий інститут
економіки та бізнесу) були розроблені та запропоновані такі
дисципліни, як «Тренінг з фаху», «Паблік рілейшинз»,
«Консультаційний проект», «Бізнес тренінг «Побудова системи
управління» та інші.
Почали використовувати у своїй викладацькій діяльності
інтерактивні технології, такі як: «Робота в парах», «Робота в
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групах», рольові ігри, «Ротаційні (змінні) трійки», «Мозковий
штурм», «Аналіз ситуацій (кейсів)», «Інтелектуальні карти»
(mind-maps), дискусії, дебати, круглі столи, також набули
популярності нетрадиційні форми занять, такі як Quest.
Викладання має бути зрозумілим та доступним. Так вони
зможуть застосовувати набуті навички на практиці. Нажаль
зараз студенти не можуть належним чином проходити
практики. В умовах пандемії, коли всі ми перейшли на
дистанційне навчання, необхідно прикласти максимум зусиль
для зацікавлення аудиторії. Гостро не вистачає живого
спілкування.
Формування медіакультури особистості передбачає
використання індивідуального підходу. Важливим є
формування у здобувачів освіти вмінь командної роботи,
формування критичного мислення особистості та активізація
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти.
Висновки.
Отже,
формування
медіакультури
особистості під час підготовки фахівців економічних
спеціальностей є важливим завданням сучасної освіти. Процес
викладання в закладах вищої освіти має бути зрозумілим та
доступним. Здобувачі освіти повинні мати змогу застосовувати
набуті навички на практиці. Поряд з цим важливо в освітньому
процесі використовувати індивідуальний підхід, формувати в
здобувачів освіти навички критичного мислення та аналізу при
сприйнятті інформації.
Перелік використаної літератури:
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Баришполець О. Т. Український словник
медіакультури. Київ : Міленіум, 2014. 196 с.
2.
Зражевська Н. Медіакультура як об’єкт
соціокультурних досліджень. Теле- та радіожурналістика. 2014.
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ВИКОТРИСТРАННЯ ПЛАТФОРМИ MICROSOFT 365 В
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ
Досвід
карантину,
спричиненого
епідемією
коронавірусної інфекції (COVID-19), показав що дуже гостро
постає проблема якісної підготовки фахівців, зокрема, ІТспеціалістів. Процес впровадження та налагодження
дистанційного навчання став викликом для всіх закладів освіти
країни та світу в цілому. Тож одним із головних питань є вибір
платформи або середовища для проведення навчання та
підготовки майбутніх спеціалістів.
Згідно із методичних рекомендацій МОН України
найпопулярнішими платформами стали: Moodle, Google
Classroom, Zoom, Microsoft 365 [1]. Варто зазначити, що Zoom
надає можливість проведення лише аудіо- та відеоконференцій і може бути імплементований у такі хмарні
середовища як Moodle та Microsoft 365 (колишній Office 365).
Google Classroom - це безкоштовний хмарний сервіс для
навчальних закладів та некомерційних організацій. Також він
доступний всім, хто має особистий обліковий запис Google. Для
роботи над сервісом розробники залучили викладачів, тому
можна стверджувати, що «завдяки Classroom спілкування
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студентів та викладачів виходить на новий рівень - тепер це не
обмежується межами аудиторії»[2]
Moodle відноситься до систем управління навчанням
(LMS – Learning Management System). LMS характеризуються
високим рівнем інтерактивності і дозволяють брати участь у
процесі навчання людям, що знаходяться в різних країнах і
мають доступ до мережі Інтернет [3].
Щодо Microsoft 365 це корпоративне бізнес середовище,
яке в період світової пандемії було адаптовано під потреби
освітянського простору (рис.1). Власне, за необхідності можна
також інтегрувати таку LMS як Moodle до системи Microsoft
365.
Використання даної системи надало змогу не лише
максимально перевести весь організаційний, навчальний та
інші освітні процеси в дистанційну форму, а й стало
можливістю в процесі навчання звикнути до понять
«корпоративного простору» та «корпоративної етики».

Рис. 1. Організація навчального процесу в Microsoft 365
[4]
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Перевагою додатку Microsoft Teams саме в процесі
підготовки ІТ-фахівців є можливість інтеграції такого сервісу
як GitHub [5], що надає змогу відстежувати пул-запити, статуси
проєктів та іншу активність в репозиторіях та працювати із
програмним кодом, економлячи час на більш якісну перевірку
виконаних завдань.
Не менш важливим фактором вибору платформи є
питання конфіденційності та безпечності. На нашу думку,
система Microsoft 365 в цьому питання є більш безпечною за
рахунок впровадження корпоративного середовища. Тобто,
кожен заклад освіти отримує свій «personal environment», де
доступ мають лише зареєстровані користувачі. Перевагами
такого середовища є наявність певних стандартів за якими в
процесі використання легко розпізнати того чи іншого
користувача. На відміну від інших, де за допомогою функції
«доступ за посиланням» до ваших розробок матимуть усі
власники облікових записів Google.
Отже, хмарні технології Microsoft 365 для освіти - це
безкоштовне рішення для організації електронної пошти для
студентів, випускників, співробітників і викладачів, а також
набір призначених для користувача сервісів для взаємодії і
спільної роботи [6]. Інтелектуальні комунікації виходять за
рамки традиційних уніфікованих комунікацій, що дозволяє
виконувати завдання більш ефективно при мінімальному
перемиканні контексту, брати участь в більш продуктивних
навчальних заходах, які охоплюють весь життєвий цикл
дистанційного навчання майбутнього ІТ-фахівця.
Перелік використаної літератури:
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Виробнича практика – обов’язкова частина навчального
процесу студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійно-технічних навчальних закладів, це зазначено у
Законах України (ст. 29 Закону “Про професійну (професійнотехнічну) освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР та ст. 51 Закону
“Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII). Вона спрямована
на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час
навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь
за відповідною спеціальністю.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
взаємодіє з представниками баз практик та надає студентам
можливості вдосконалення отриманих знань на практиці.
Завдяки цьому студент вже під час навчання стає активним
учасником освітнього процесу, і професіоналом, який володіє
актуальними компетентностями та є конкурентоспроможним на
ринку праці.
Зараз, коли в життя кожного з нас увійшла пандемія й
карантинні обмеження, студенти проходять виробничу
практику в онлайн-режимі дистанційно.
Перевагами такої форми є те, що виробничу практику
студенту можна проходити на своїй швидкості сприйняття,
незалежно від місця проживання та перебування, де лише є
інтернет-зв’язок, у зручний для нього час, без будь-яких
обмежень, а також можливість поєднувати різні формати та
підходи до проходження практики. Основною перевагою тут
виступає проходження виробничої практики в зручному темпі.
Тобто можна відкладати матеріал, пропускати його,
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повертатися до попереднього, передивлятися по кілька разів і
“наганяти” знання, не втрачаючи прогресу.
Серед основних недоліків проходження виробничої
практики онлайн є:
відсутність живого контакту – тобто відсутність моменту
соціалізації, який мотивує, стимулює та надихає студентів
продовжувати навчання;
складність самомотивації та самоорганізації – коли ніхто
“не стоїть над душею”, є дуже велика спокуса полінитися, тому
потрібна чітка мотивація та дотримання режимності
проходження практики;
відсутність можливості оперативно дізнатися відповіді
на незрозумілі питання;
недостатня кількість спеціалізованих матеріалів
розподілених за різними рівнями складності.
Основою дистанційної форми проходження виробничої
практики є метод кейс-стаді, який реалізується через виконання
студентами індивідуальних завдань. Такий підхід є
найефективнішим в умовах дистанційного навчання, адже
представниками баз практик пропонують студентам реальні
ситуації, які потрібно якісно вирішити, що дозволяє, навіть в
умовах карантину, організувати практику не лише з метою
повноцінного виконання навчального плану – а й зробити її
ефективною.
Для дистанційного проходження виробничої практики
студентам економіко-правового факультету Київського
кооперативного інституту бізнесу і права підготовлено
програми ПриватБанку та UKRSIBBANK BNP Paribas Group.
Зокрема, програма практика в ПриватБанку передбачає
вивчення 10 теоретичних модулів та виконання 5 практичних
завдань онлайн. Кожен студент під час навчання має провести
5 учбових транзакцій для вивчення різноманітних методів
проведення операцій і платежів у сфері банківських послуг.
Програма практичних завдань націлена на покращення
засвоєння теоретичної частини. При виконанні програми
32

студент отримує 100 балів (50 балів за теорію та 50 балів за
практику). За результатами виконання програми практики
видається сертифікат. До кадрового резерву Приватбанку
потрапляють студенти, які набрали за підсумками практики не
менше, ніж 90 балів. Після успішного завершення практики
кожен студент має можливість отримати роботу в Приватбанку.
Практика в UKRSIBBANK BNP Paribas Group
розрахована на студентів, які цікавляться сферою фінансів,
вивчають банківську чи страхову справу, хочуть дізнатись, як
працює фінансова міжнародна група, що є лідером на
європейських і світових ринках, є діджитальними і цікавляться
діджитальними роботодавцями.
Курс включає наступні блоки:
Розділ 1. Ознайомлення з організаційними засадами
банківської сфери і діяльності банку.
Розділ 2. Ознайомлення з послугами банку.
Розділ 3. Знайомство з касовими операціями.
Розділ 4. Правила визначення ознак та обміну банкнот,
розмінних та обігових монет національної валюти України.
Розділ 5. Комплаєнс.
Розділ 6. Правильний інтернет банкінг: UKRSIB online
(ознайомлення з сервісом, без виконання операцій).
Розділ 7. Професійні напрямки і кар’єра в банку.
Курс є інтерактивним, кожен розділ супроводжується
питаннями, включає пізнавальні відео. Успішне проходження
курсу також підтверджується сертифікатом.
Щоб пройти виробничу практику студентам необхідно
перейти за посиланням; заповнити форму реєстрації зі свого ПК
або смартфону; ознайомитися з матеріалами; успішно пройти
тестові завдання, які складаються з закритих питань та
отримати сертифікат про проходження практики.
Оскільки, проходження виробничої практики онлайн –
дуже зручний, дієвий та вигідний спосіб отримання нових
знань, то й іншим представникам баз практик доцільно також
створити аналогічні платформи, які б надавали можливості
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студентам проходити виробничу практику онлайн на
підприємствах, організаціях та установах різних сфер. Звісно,
самостійне онлайн-навчання потребує більшої мотивації та
самоконтролю, адже воно зазвичай не містить чинника
соціального тиску. Тому, перед студентами потрібно ставити
чіткі цілі та визначати їх мотивацію. Для проведення навчання
в дистанційній формі в нагоді можуть стати такі цифрові
системи управління навчанням: CenturyTech, Moodle, Skooler,
Dingtalk, Lark, Teams та інші. Навчальним закладам для
урізноманітнення, модернізації та оптимізації навчального
процесу слід застосовувати різні підходи до дистанційного
навчання. Серед них можна виокремити:
Додатки й чат-боти – допоможуть структурувати
навчальний процес та урізноманітнити його через зміну
форматів.
VR/AR-формати – передання досвіду й картинки за
допомогою віртуальної та доповненої реальності в рази
підвищують залученість студента.
Гейміфікація процесу навчання – цей інструмент
запозичений із психології, зараз його активно застосовують у
різних сферах. Підсвідоме бажання пройти умовний рівень гри,
заробляючи бали і змагаючись з іншими, неабияк мотивує. До
того ж у процесі гри навчання не здається чимось складним і
нудним.
Мікронавчання (microlearning) – методика, що
передбачає розбивку складної теми на маленькі частини.
Інструмент особливо ефективний для вивчення складних
об’ємних тем та в довгострокових програмах навчання.
Персоналізація та адаптивне навчання – модель
автоматизованого навчання, за якого система підлаштовується
під здібності, знання й навички кожного студента. Спершу
адаптивні технології збирають інформацію про індивідуальну
поведінку студента. Залежно від того, як студент взаємодіє з
матеріалом та як відповідає, змінюється те, що він бачить на
екрані – підказки, запитання, послідовність завдань і тем.
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Загалом, розвиток дистанційного навчання залежить від
готовності викладачів, студентів, роботодавців сприяти
розвиткові онлайн-платформ для навчання та освітньої
мотивації студентів.
Босак А.О.
к.е.н., доцент,
Залізна Л.В.
аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»
АНАЛІЗУВАННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі управління українськими
підприємствами здійснюється на початковому етапі
інноваційного розвитку.
Більшість зарубіжних та вітчизняних науковців, в тому
числі й Марчук Л.С., вважають, що ефективне управління
інтелектуалізацією повинно включати такі етапи:
1)
аналізування на підприємстві інтелектуального
потенціалу;
2)
планування
ефективності
та
структури
інтелектуального потенціалу;
3)
організування відповідно до плану задіяності
інтелектуальних ресурсів;
4)
стимулювання персоналу;
5)
контролювання
і
моніторинг
процесу
реалізування заходів.
Важливу роль у здійсненні всіх вище вказаних етапів
відіграють комунікації, які безпосередньо впливають на рівень
інтелектуалізації підприємств, оскільки сприяють прийняттю
оптимальних управлінських рішень. Розвинені інформаційні
системи допомагають забезпечити ефективність менеджменту.
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Значна кількість промислових підприємств знаходиться
в занедбаному стані. Для того, щоб покращити їхню
конкурентоспроможність на міжнародному ринку потрібно
втілити в життя інноваційну систему розвитку.
Можна виокремити такі основні проблеми низького
рівня розвитку інтелектуалізації українських підприємств:
низька ефективність використання наявного
інноваційного потенціалу;
недофінансування освіти й науки;
низький рівень оплати праці персоналу, який
становить ключову роль в забезпечені розвитку та генеруванні
інноваційних ідей.
Для вирішення існуючих проблем доцільним є
впровадження антикризового управління. Це допоможе
оновити систему управління та запобігти банкрутству [1, c.7981].
Кісь С.Я. вважає, що інтелектуальний потенціал відіграє
одну з основних ролей у формуванні економічного потенціалу.
Також він виокремлює такі складові як виробничий,
фінансовий,
трудовий,
маркетинговий,
інноваційноінвестиційний та інформаційний потенціал підприємства. Ми
погоджуємось, що інтелектуальний потенціал є початковою
умовою, яка спонукає підприємство до здатності мобілізувати
свої можливості за умови максимальної взаємодії всіх
складових [2, с.75].
Отже, для того, щоб покращити рівень інтелектуалізації
вітчизняних підприємств, потрібно в першу чергу розвивати
систему мотивування і стимулювання для працівників, які
створюють інноваційний продукт. Тільки вмотивований
персонал буде постійно розвиватися, освоювати нові знання,
застосовувати їх в діяльності і таким чином покращувати рівень
інтелектуалізації, що в свою чергу сприятиме збільшенню
прибутку та підвищенню конкурентоспроможності.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ У БУДІВНИЦТВІ
Будівництво – друга по розміру в економіці галузь у світі,
яка при цьому характеризується найнижчим рівнем інвестицій
у технологічний розвиток, і найвищим рівнем відходів куди
інформаційні технології прийшли з великим запізненням [1].
Одночасно, це друга галузь за обсягом генерируємих
даних, і один з гірших секторів по вмінню використовувати ці
масиви інформації. 95% проектних даних або не зберігаються,
або не збираються взагалі [2].
Організація ефективного збору, аналізу та наукового
управління даними за рахунок еволюції сучасних цифрових
інструментів і досягнень четвертої промислової революції,
дозволяє задіяти існуючі резерви продуктивності. Тим самим,
підняти продуктивність праці та ефективність будівельного
контролю і перемогти проблеми будівництва - неконтрольоване
подовження строків і збільшення вартості.
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Прагнення оцифрувати максимальну кількість робочих
процесів наскрізним образом приводить до того, що дані стають
центральним елементом контролю. Вони в рази збільшують
обсяг доступної інформації для керівництва про матеріали,
машини, людей, процеси, результати, підвищують прозорість і
встановлюють довіру між усіма учасниками будівельних робіт.
Передові технології збору множинних даних з реального
будівельного об'єкта включають: фото/відеофіксацію, лазерне
сканування, панорамні зйомки в режимі 360, вбудовування
сенсорів, камер відеоспостереження і обладнань передачі даних
на різну будівельну техніку, використання дронів,
роботизований транспорт, машинний зір, нейромережі,
глибинне навчання та т.і.
Хмарні інтегровані BIM технології дозволяють
спостерігати за роботою людей, транспорту, устаткуванням та
різними елементами будівельного процесу на будівельних
майданчиках,
включаючи
голографічну
візуалізацію,
віртуальну і доповнену реальність, щоб краще розуміти на
виробництві та бути в курсі виникаючих проблем.
Це можуть бути як BMS/BAS (Building Management
Systems / Building Automation Systems) і BEMS (Building Energy
Management Systems) з розширеними аналітичними функціями,
так і платформи споконвічно створені в цій ідеології [3].
Системи
автоматизованого
проектування,
що
реалізують концепцію 7DBIM, тобто процеси, що охоплюють
не тільки, стадію проектування та будівництва будинку, але й
стадію його експлуатації.
Особливість платформ і додатків, що відбуваються із
систем проектування, полягає в їхній ролі першоджерела
цифрових двійників будинків, корегуємих у процесі одержання
зворотному зв'язку на етапах будівництва та експлуатації, що
дозволяє інтерпретувати дані моніторингу систем будинку і
моделювати
їхню
поведінку,
вибираючи
найбільш
оптимальний варіант. Фактично такі платформи та додатка
дозволяють створювати інтегровану цифрову модель будинку
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як систему, що складається з моделей-компонентів і описів їх
взаємозв'язків.
Усі види платформ і додатків частково охоплюють і
функціонал ERP-систем як за рахунок вбудованого
функціонала, так і за рахунок інтеграції із зовнішніми ERP, у
частині управління запасами і закупівлями, менеджментом в
процесі експлуатації, виконанням фінансового управління та
обліку, рисунок 1.
Що ж представляють 7D платформи для будівництва?
3D-Візуалізації надають можливість переглянути
загальний вигляд об’єкту ще до прочатку його будівництва.

Рис 1 - Розподіл вартості на протязі життєвого циклу
об’єкта будівництва [4]
Крім 3D-Візуалізації наступним кроком в систему
додалися параметри черговості робот і складання об'єктів,
доступні для всіх залучених сторін (4D = 3D + час). Можливість
погоджувати час допомагає вчасно знімати конфліктні ситуації,
планувати спільні дії і одержувати розуміння точних строків на
проектах будь-якої складності.
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Потім до систем було додано опції вартісних параметрів
(5D = 3D + час + гроші (скільки можна заощадити?)), які не
тільки додали зручності для інвесторів, складання графіка
виконання контрактів та платежів, але й дозволили
прораховувати різні вартісні сценарії, ще на стадії
проектування, для ухвалення рішення про матеріали,
постачальників, швидкість, а також вплив цих сцеранієв на
кінцевий бюджет.
Починаючи з 6 рівня, уперше стало можливим
моделювання будинку на етапі експлуатації. 6D BIM дозволяє
оцінювати потреби будинку/об'єкта в обслуговуванні і
житлово-комунальних сервісах, вартість володіння та
обслуговування протягом усього життєвого циклу спорудження
об'єкта, включаючи всю інфраструктуру (енергоефективність,
опалення/охолодження,
газопостачання,
водопостачання,
вентиляцію, світло, безпеку та т.і.) ще при проектуванні,
містить докладні каталоги, специфікації, правила, інструкції
для експлуатації.
7D дозволяє контролювати зданий в експлуатацію
«цифровий актив» через систему вбудованих датчиків і
«розумну» (підключену) інженерну інфраструктуру, і на
підставі реалістичних даних перепроектувати й поліпшувати
майбутні об'єкти конструкції з урахуванням особливостей
експлуатації.
Незважаючи на те, що самим дорогим етапом
будівництва є СМР (будівельно-монтажні роботи), якщо взяти
до уваги весь життєвий цикл існування будинку після здачі в
експлуатацію, з'ясовується що вартість обслуговування й
експлуатації об'єктів набагато перевищує вартість СМР.
Власникам нерухомості надто важливо оцінити із самого
початку майбутні витрати, щоб правильно вибрати конструкцію
майбутніх інженерних комунікацій, тому розвиток цифровізації
будівельного сектору економіки України не визиває сумніву і
потребує подальшого розвитку інструментів для роботи з
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великими масивами даних отриманих як на стадії проектування
так і на стадії експлуатації обєктів будівництва.
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РОЗРОБКА ERP-СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСББ
Реформування
сфери
житлово-комунального
господарства в Україні спрямовано на підвищення
ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого розвитку для задоволення потреб населення і
господарського комплексу в житлово-комунальних послугах
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відповідно до встановлених нормативів і національних
стандартів.
Одним з етапів реформи управління житловокомунальним господарством стало утворення об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) [1]. Такі
об'єднання створюються для забезпечення і захисту прав
співвласників та дотримання їхніх обов'язків, належного
утримання та використання спільного майна, забезпечення
своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів,
передбачених законодавством та статутними документами.
Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій,
що забезпечують реалізацію прав співвласників на володіння та
користування спільним майном співвласників, належне
утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової
території, сприяння співвласникам в отриманні житловокомунальних та інших послуг належної якості за
обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань,
пов'язаних з діяльністю об'єднання. На сьогоднішній день в
Україні зареєстровано 35353 ОСББ.
Для вирішення поставлених завдань і підвищення рівня
ефективності управління ОСББ були розроблені спеціалізовані
інформаційні системи [2]: «ЖКГ-ПЛЮС», «Наше ОСББ»,
«Бухгалтерія для ОСББ», «ОСББ 365» та інші. Кожна з цих
інформаційних систем вирішує базові задачі автоматизації
бухгалтерського й податкового обліку та ведення обліку
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку й
формування обов’язкової звітності.
Проте, діяльність ОСББ значно ширша і, нажаль,
вищезгадане програмне забезпечення не допомагає вирішувати
наступні завдання:
 стандартизація методики ведення обліку в ОСББ;
 стандартизація бізнес-процесів в ОСББ;
 обмін
досвідом
та
методологічна
підтримка
управлінського персоналу ОСББ;
 моніторинг цільових показників функціонування ОСББ;
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відсутність
інструментів
для
планування
та
прогнозування діяльності ОСББ;
 відсутність інструментів підтримки прийняття рішень;
 доступність даних про діяльність ОСББ для всіх
співвласників у зручній та зрозумілій формі;
 адаптивність до особливостей діяльності конкретного
ОСББ.
Спеціалісти ТОВ «Проком» у співпраці з кафедрою
економічної кібернетики економічного факультету ЗНУ
займаються дослідженнями сфери управління ОСББ та
випустили два релізи логічної та фізичної моделей ERP-системи
для управління ОСББ.
Для першого релізу були досліджені та стандартизовані
бізнес-процеси «Управління даними про будинок та об’єкти
особових рахунків», «Управління особовими рахунками»,
«Управління
житлово-комунальними
послугами
та
нарахуваннями», «Управління закупівлями», «Управління
грошовими коштами», «Паспортний стіл».
Для другого релізу були досліджені та стандартизовані
бізнес-процеси «Робота з приладами обліку», «Управління
ремонтами», «Кадровий облік та розрахунок зарплати»,
«Кошторис та цільові показники» та розроблений особистий
кабінет співвласника.
Для третього релізу досліджені та стандартизовані
бізнес-процеси «Робота з боржниками», «Опитування та
голосування» та планується створення системи підтримки
прийняття рішень.
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Другий реліз

Третій реліз

Управління даними
про будинок та об’єкти
особових рахунків

Робота з приладами
обліку

Робота з боржниками

Управління особовими
рахунками
Управління житловокомунальними послугами
та нарахуваннями

Кадровий облік та
розрахунок зарплати

Управління закупівлями
Управління грошовими
коштами
Паспортний стіл

Управління ремонтами

Опитування та
голосування

Кошторис та цільові
показники
Особистий кабінет
співвласника

Система підтримки
прийняття рішень

Рис.1 – Релізи інформаційної системи для управління ОСББ
Проектування та розробка прикладного рішення
виконується на платформі Business Automation Framework.
Інформаційна система використовується у близько 97
ОСББ, що дозволяє отримувати якісний зворотній зв'язок,
обмінюватись досвідом та впроваджувати кращі практики
управління ОСББ.
Перелік використаної літератури:
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ФОНДОВОГО РИНКА
Актуальною проблемою для української економіки є
проблема забезпечення збалансованого розвитку фондового
ринку. Більш того, в даний час ми спостерігаємо активізацію
впровадження цифрових технологій та інших інновацій в
практичну діяльність всіх інститутів банківської сфери та ринку
цінних паперів. У зв'язку з цим, підготовка кваліфікованих
кадрів в закладах вищої освіти (ЗВО) для роботи на
українському фондовому ринку, є нагальною проблемою.
Робота на фондовому ринку передбачає: використання
сучасних програмних продуктів; знання азів електронної
торгівлі на ринку цінних паперів; використання інноваційних
систем для прийняття інвестиційних рішень; знання основ
технічного й фундаментального аналізу та інших ринкових
технологій. Подібний підхід до підготовки фахівців в закладах
вищої освіти (ЗВО) вимагає нові тенденції в сфері викладання.
Сучасний світ вже неможливо уявити без використання
інноваційних технологій, за умов постійно зростаючої
діджиталізації суспільства. Наразі різноманітні сфери життя
людини активно використовують новітні технології задля
пришвидшення роботи з великими масивами даних, мінімізації
ризиків, спричинених дією людського фактору, зменшенню
трансакційних витрат виробництва тощо. Зокрема за останні
двадцять років значного прогресу зазнали дослідження
нейронних мереж, що призвело до стрімкого розвитку та
активного використання штучного інтелекту в різноманітних
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галузях: від охорони здоров’я до логістики транспортних
перевезень. Не оминули новітні розробки й фінансову сферу,
зокрема й фондовий ринок [1].
Торгівля на фінансових ринках вимагає ретельної
підготовки фахівців. Вимоги до підготовки фахівців фондового
ринку регулює Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР) [2].
На фондових біржах раніше навчання проводили
досвідчені трейдери, передаючи свої знання новачкам. Сьогодні
ситуація докорінно змінюється. Люди поступово відходять від
торгівлі наживо, а всі операції перекладають на плечі
«розумних» машин.
Прогнозування фондового ринку актуально стільки ж
часу, скільки існує й сам фондовий ринок. Причина проста –
саме оцінка майбутньої динаміки цін акцій є вирішальним
фактором при здійсненні операцій з ними. Тому за останнє
сторіччя зусилля численних дослідників в області фондового
ринку були спрямовані на розробку все більш ефективних
інструментів і методів прогнозування цін акцій.
Сьогодні особливим інтересом користується напрямок
прогнозування, пов'язане із застосуванням систем штучного
інтелекту. Увага до цього напрямку підштовхується в першу
чергу незадоволеністю інвесторів традиційними методами
прогнозування динаміки цін акцій фондового ринку.
Штучний інтелект поки не захопив весь світ, але вже
підпорядковує світ digital економіки. І це не повинно
насторожувати, адже штучний інтелект починає виконувати за
людей прості завдання та відкриває безліч нових можливостей.
У чому його користь для digital-економіки? Він може
аналізувати поведінку споживачів й шаблони пошуку, дані
соціальних мереж й блогів, допомагати компаніям, визначаючи,
як клієнти знаходять продукти або послуги та ін.
У найближчому майбутньому штучний інтелект стане
рушійною силою для багатьох сфер економіки та буде давати
рекомендації щодо товарів, спілкуватися зі споживачами,
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створювати контент. Підприємства, що впровадили штучний
інтелект, зможуть скоротити витрати на персонал та
прискорити зростання, обійшовши своїх конкурентів. А ті, хто
запізниться з застосуванням цього інструменту, швидше за все,
виявляться не конкурентоздатними. Не винятком є фондові
ринки. Але на українському фондовому ринку застосування
електронних технологій не є однією з характерних
особливостей, які забезпечують високу динаміку операцій,
істотно прискорюють розрахунки, розширюють коло учасників
та зменшують ризики на фондовій біржі [3, с. 93].
Системи штучного інтелекту широко представлені на
ринку спеціалізованих програмних продуктів. Однак,
незважаючи на їх поширеність, для багатьох фахівців в області
фондового ринку реальні прогностичні можливості таких
систем залишаються загадкою. Причина цього – практично
повна відсутність в спеціалізованій літературі достовірних
описів реальної практики застосування таких систем, багато ж
публікації про системи штучного інтелекту мають відверто
рекламний характер.
Розуміння того, як розвивалися системи штучного
інтелекту, і які характерні риси прогнозування вони в результаті
отримали, дозволить краще відповісти на питання, що може
дати їх використання на фондовому ринку сьогодні.
Що можна вважати штучним інтелектом?
Прогностичні можливості систем штучного інтелекту,
які використовуються на фондовому ринку, визначаються,
перш за все, тим, що їх творці розуміють під терміном
«штучний інтелект».
Термін «інтелект» походить від латинського intellectus –
що означає розум, розумові здібності людини. Відповідно
«штучний інтелект» (ШІ) зазвичай тлумачиться як властивість
механічних систем виконувати окремі функції інтелекту
людини, наприклад, приймати оптимальні рішення на основі
раніше отриманого досвіду і аналізу зовнішніх впливів. Самі ж
такі механічні системи прийнято називати системами штучного
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інтелекту (СШІ). Мова йде перш за все про системи, в основу
яких покладені принципи навчання, самоорганізації та еволюції
при мінімальній участі людини.
Точне визначення штучного інтелекту вимагає відповіді
на питання, наскільки дії машини повинні відрізнятися від
вкладених в неї алгоритмів, щоб її можна було вважати дійсно
«інтелектуальної»? Незважаючи на те, що термін «штучний
інтелект» був визнаний ще в 1956 році, точної відповіді на це
питання досі немає. Пояснюється це великою кількістю
складнощів, з якими пройшлося зіткнутися дослідникам в даній
області. Будучи міждисциплінарним напрямком, штучний
інтелект породжує проблеми, що далеко виходять за межі
традиційної інформатики, до якої зазвичай відносять системи
штучного інтелекту (СШІ). Виявилося, що для створення
машин, що імітують людську діяльність, потрібне знання
глибинних процесів функціонування психіки людини,
невідомих на даний момент ні в психології, ні в психофізіології,
ні в суміжних науках. Тому, навіть найбільш передові вчені в
галузі ШІ до сих пір не можуть запропонувати точне
визначення, які саме механічні системи можна вважати
інтелектуальними.
Така нечіткість концептуальних основ штучного
інтелекту відбилася в великому різноманітті систем штучного
інтелекту СШІ, що створюються в процесі їх еволюції.
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ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Вступ людства в епоху XXI століття показує, наскільки
сильне прагнення і педагогічної науки, і практики навчання
знайти нові шляхи перетворення викладання, і тим самим
впливати на зміни у становленні особистості на етапі
докорінних змін у суспільній свідомості.
Здійснюється переосмислення статусу, наповнюваності і
взаємозв'язку основних педагогічних понять. Поняття «освіта»
розглядається в Законі України «Про освіту» як
«цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах
людини, суспільства, держави, що супроводжується
констатацією досягнення громадянином (який навчається)
встановлених державою освітніх рівнів». Набуття людиною
свого неповторного образу, індивідуальності розглядається як
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основна мета гуманізації педагогіки, і перш за все, процесу
навчання.
У світлі цих прогресивних рішень стає неправомірною
дискусія про те, чи є дидактика особливою самостійною наукою
чи розділом педагогіки. Освіта як процес становлення
особистості вихованця, основними результатами якої є
виховання і навчання, свідчить про нерозривність, синтез,
неподільність усіх сторін навчально-виховної діяльності.
Разом із тим насторожує деяке протиставлення
традиційних і нових підходів у вирішенні даної проблеми.
Зокрема, пропозиція замість традиційного уявлення про освіту
як засвоєння системи знань, умінь, навичок, формування і
розвитку різного роду компетентностей і компетенцій розуміти
освіту як формування особистості, її цілей, відносин, мотивації.
У зв'язку з цим виникають питання. По-перше, хіба і
раніше освіта не ставила своїм основним завданням формувати
особистість? По-друге, чи можливе формування і розвиток
особистості в тій чи іншій освітній системі поза процесом
формування відповідної системи знань, умінь, навичок,
компетенцій і компетентностей? Справа в тому, що реалізація
цілей пов'язана не з виключенням системи знань, умінь,
підміною їх компетенціями і компетентностями, а з їх
особливостями, з особливостями системи навчання в цілому: її
цілями, процесом навчання, характером діяльності здобувачів
освіти, взаємодією викладачів і здобувачів, поведінкою системи
тощо. І, як показує теорія і практика навчання, пізнання
здобувачами навчального матеріалу може підніматися до
проблемно-методологічного рівня, орієнтуючи людину в
навколишньому світі, і включати в себе не тільки раціональнологічну, а й емоційно-ціннісну складову.
Це не означає, що результати різних систем навчання
завжди відповідають їх цілям. У процесі навчання є свої межі і
можливості. Становлення особистості здобувача освіти
обумовлено також впливом сім'ї, тенденціями розвитку
суспільства, власними його прагненнями. Це означає, що
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відповідна система навчання проєктує певний результат. При
цьому цілі - найбільш рухливий компонент навчання. Вони, як
правило, забігають уперед, відбиваючи не лише реально
досяжні можливості, але і бажані. Освітня ж система
відрізняється консерватизмом. Звідси поряд із відповідністю
між цілями навчання і реальним процесом у практиці навчання
спостерігається відставання.
Так, сучасна педагогічна література, характеризуючи
освітню систему, яка постійно розвивається, свідчить про появу
і розвиток креативно-педагогічної цивілізації, гуманістичної
парадигми. Цим новоутворенням найближче дводомінантна
соціокультурна освітня модель, при якій у процесі співпраці
досягається самореалізація як вихованців, так і педагогів [1, c.
444-447]. І вчені-теоретики, і педагоги-практики вловлюють
тенденції, які намітилися у світовому історичному процесі, і ці
тенденції стають орієнтирами розвитку освітньої системи.
Процеси історичного розвитку, ставлячи людину перед
новими
соціально-економічними,
політико-правовими,
культурними новоутвореннями, визначаючи її місце у світі, що
змінюється, роблять вищу школу такою, що виконує захисну
функцію, забезпечуючи можливість входження в цей світ, що
змінюється. Якщо цього не відбувається, вища школа шукає
інші шляхи свого становлення.
Аналізований матеріал дозволяє побачити, що зміни
відбуваються лише за умови перебудови всієї освітньої
системи. А разом із тим змінюються і особистісні рівні освіти:
рівень засвоєння, світорозуміння, структура і характер
розумової діяльності, мотивація, ціннісні орієнтації, зміст,
разом із інформаційно-інтелектуальної сферою діяльності
розвивається і емоційно-моральна.
Продовжує виявлятися взаємозв'язок традиційного і
нового в розвитку навчання. Так, при розробці індивідуальних
освітніх маршрутів, індивідуальних траєкторій соціального
розвитку особистості здобувачів, різних варіантів модульного
навчання, при впровадженні в навчання комп'ютеризації,
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методики формування і розвитку критичного мислення,
творчих майстерень та ін., напрямків теорії і практики
інноваційного навчання, у практиці роботи вищої школи
зберігається пояснювально-ілюстративна система навчання.
Тому сьогодні необхідно озброїти фахівців-освітян передовим
практичним досвідом, інноваційними технологіями навчання та
обов'язково, у першу чергу, новітньою теорією педагогіки [2, c.
162-169].
При цьому слід враховувати, що педагогічна наука
перебуває на новому рівні теоретичного розвитку, на якому
системний підхід до аналізу педагогічних явищ продовжує
залишатися
одним
із
основоположних.
Цілісність,
взаємозв'язок, розвиток, - положення, що дозволяють і
зобов'язують по-новому розглядати теорію навчання, її
методологічні основи. А це вимагає не тільки оволодіння
системним знанням, але і перебудови мислення, нового рівня в
розкритті основних дидактичних принципів: науковості,
системності, активності.
Стає зрозумілим, що традиції і нове у розвитку науки
пов'язано не із перестановками положень, заміною одних
іншими, а з виникненням нових освітніх систем. Їх виникнення
і розвиток переконує також у тому, що істинне знання не
вмирає, воно розвивається. У нових освітніх системах якісно
перебудовуються всі компоненти, і їх взаємодія визначає
формування нового типу особистості.
Інноваційні процеси в навчанні вимагають все нових і
нових кроків в освоєнні теорії і практики навчання. Проблеми
розвитку ідей навчання, народження все нових ідей і шляхів їх
реалізації тим більш значимі зі вступом людства у креативнопедагогічну цивілізацію, при якій пошук, творчість стають
нормою і умовою виживання особистості, науки, людства.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Успішна робота на ринку неможлива без продуманого
маркетингу. Підприємствам доводиться все більше уваги
приділяти збору і аналізу значних обсягів кількісної та якісної
інформації, отриманої з різних джерел. Зробити цю роботу
ефективною можна лише за допомогою її автоматизації.
Автоматизація в загальному вигляді являє собою
комплекс дій і заходів технічного, організаційного та
економічного характеру, який дозволяє знизити ступінь участі
або повністю виключити безпосередню участь людини в
здійсненні тієї чи іншої функції виробничого процесу та
процесу управління.
Система автоматизації маркетингової діяльності
орієнтована на управління і залучення потенційних клієнтів,
кінцевим продуктом цього процесу є генерація попиту і
обізнаності серед клієнтів. З іншого боку, автоматизація
продажів починається на виході процесу автоматизації
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маркетингової діяльності: добре підготовлені і належним чином
оброблені потенційні клієнти готові приступити до розмови про
покупку або продаж.
Звичайно, маркетинг забезпечує продажу, але ці дві події
повинні бути оптимізовані як окремі, тісно пов'язані один з
одним бізнес-процеси [2].
Система автоматизації маркетингу працює з аудиторією
або спільнотою, що представляє цільовий ринок. Спочатку,
споживачі не цікавляться продукцією, навіть якщо вони знають
про компанію. Вони ще не потенційні клієнти - вони тільки
«імена», що мають адресу електронної пошти або номер
телефону. Навіть якщо вони вже надали деяку інформацію, як
частина циклу реєстрації, ви не знаєте багато про них або про
рівень їх інтересів. Основним завданням системи автоматизації
маркетингової діяльності є створення поінформованості серед
«імен», і цей процес може зайняти кілька місяців. В кінцевому
підсумку «ім'я» стає потенційним клієнтом.
Відправною точкою для системи автоматизації процесу
продажів є кампанії, які призводять до збільшення або
оновлення потенційних клієнтів. Зазвичай ця кампанія
характеризує зовнішню подію, наприклад, виставку, рекламне
оголошення або семінар.
Ця частка системи автоматизації маркетингової
діяльності: допомагає кампанії управляти результатами, до
процесу збільшення потенційного клієнта. Як правило, системі
доводиться мати справу з більшим числом споживачів (тільки
кілька відсотків «імен» стають потенційними клієнтами) і
контролювати набагато більше деталей, ніж це роблять CRMсистеми.
На відміну від відносно статичних профілів клієнтів
CRM-систем, системи автоматизації маркетингової діяльності
повинні підтримувати динамічні профілі, засновані на
поведінці, такі як: реакція на рекламу електронною поштою;
реєстрація та участь в семінарах; інтернет реклама; зміст
контенту (зокрема, цільові сторінки та залишені повідомлення);
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індивідуальний маршрут переміщення по веб-сайту, соціальна
інформації; завантаження; реєстрація на сайті і цікавий профіль.
З огляду на велику кількість «імен», системі
автоматизації маркетингової діяльності потрібно відстежувати
мільйони взаємодій. І всі ці дані, з точки зору продажів, нецікаві
поки окреме «ім'я» не пройде весь шлях до потенційного
клієнта, готового прийняти телефонний дзвінок.
Для додаткової реклами постачальники CRM-систем
додають нові функції автоматизації маркетингу. Є також деякі
системи автоматизації маркетингу, які повністю працюють
всередині CRM платформ. Але якщо компанія серйозно
ставиться
до
автоматизації
маркетингу,
необхідно
використовувати зовнішні системи [1].
Експлуатація систем автоматизації маркетингової
діяльності окремо від систем управління відносинами з
клієнтами дозволяє обробляти детальну поведінкову
інформацію «імен» без обтяження CRM системи мільйонами
записів з непотрібною для неї інформацією.
Однак, ці системи повинні бути тісно інтегровані між
собою. Система автоматизації маркетингу відмовляється від
контролю «імені», коли його статус підвищується до
«потенційного клієнта».
Під час зміни статусу, профіль потенційного клієнта,
його оцінка, а також результати роботи з ним передаються в
CRM-систему.
Системи автоматизації маркетингу забезпечують
постійні послуги зв'язку (електронна пошта, інтернет, соціальні
мережі) від імені CRM-системи і забезпечують її оновлення для
потенційних або наявних клієнтів. Такі оновлення допомагають
правильно оцінити діяльність потенційних клієнтів і зрозуміти,
на якій стадії знаходиться процес підписання контракту. Статус
потенційних і наявних клієнтів в CRM-системі іноді може бути
знижений до статусу «імені» у разі падіння обсягу продажів або
зірваного контракту. В цьому випадку, запис потенційного або
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сформованого клієнта в CRM-системі буде тимчасово
відключена і перейде до системи автоматизації маркетингу.
Якщо клієнт знову починає проявляти безпосередній
інтерес, йде зворотний процес, і цикл починається знову.
CRM-система відстежує весь процес взаємодії клієнта з
фірмою - звернення клієнта в call-центр, формування
замовлень, виставлення і оплата рахунків, облік бухгалтерських
та договірних документів. Ця інформація доступна
співробітникам з урахуванням наявних прав доступу, що
дозволяє їм приймати кваліфіковані рішення по кожному
клієнту на всіх рівнях управління[3].
Маркетологам неминуче доводиться стикатися з
необхідністю постійного обліку і аналізу величезних масивів
різноманітних і різнорідних даних - це і характеристики
кон'юнктури ринку (постачальники з їх товарною
номенклатурою, часом складається з шестизначного числа
позицій і найрізноманітнішої (не завжди можна передбачити)
ціновою політикою, товари та послуги зі зростаючим числом
характеристик, цільові групи споживачів з їх смаковими
уподобаннями, купівельною спроможністю і безперервно
зростаючими претензіями до якості товару і сервісу, і
конкуренти з їх підступними задумами), і результативність
поточної маркетингової політики, і необхідність планування
власної діяльності (нерідко включає, крім чисто маркетингових,
ще й рекламні заходи) - і все це в умовах гострого дефіциту
необхідної інформації при надлишку "інформаційного шуму".
Зрозуміло,
проблема
інформатизації
діяльності
маркетолога (а точніше, вибору або написання на замовлення
спеціалізованого програмного забезпечення) є тільки частинка
проблеми в контексті інформатизації підприємства в цілому.
Однак, як показують і експертні опитування, і активність
спілкування в профільних інтернет-форумах, проблема вибору
ПО, адекватного для вирішення маркетингових завдань, стає
все більш актуальною.
56

Перелік використаної літератури:
1. Пархименко В.А., Стреж В.Н., Бондаренко М.Н.
Маркетинг информационных технологий: особенности и
инструменты URL: https://dis.ru/library/523/32999/ (Дата
звернення 06.11.2018)
2. Пушкар О.І., Пандорін О.К. Вплив сучасних тенденцій
розвитку інтернет-технологій на системи підтримки розробки
засобів електронного навчання. Бізнес-інформ. 2018. №6 с. 339343.
3. Курочкіна І. Г. Особливості розвитку маркетингу
територій в умовах цифрової економіки. Бізнес-інформ. 2018.
№8 с. 258-263.
Волобоєва І.О.
доцент
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ HR-ПРОЦЕСІВ
В наші дні час - один з головних ресурсів, який може
витрачатися на рутинні завдання й звичайні дії. Розрахунки
відпусток і лікарняних, мотивація, адаптація персоналу, KPI,
OKR, тімбілдинги є важливими процесами управління
персоналом. Поєднати ці HR-процеси та встигати виконувати
все можливо автоматизуючи їх [1].
Робота HR-фахівця вкрай важлива для компанії. HRфахівець виступає буфером між працівниками та керівниками,
розвиває бренд компанії, покращує корпоративну культуру,
займається мотивацією та адаптацією співробітників. Крім
цього, веде документацію, відстежує всі лікарняні, відпустки,
відрядження, проводить співбесіди, призначає події та інше. Всі
ці завдання необхідно виконувати на високому рівні та без
помилок, оскільки часто від HR-фахівця залежить робота інших
спеціалістів.
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Сучасний HR-фахівець займається розвитком бренду
компанії, корпоративною культурою, оцінкою ефективності
працівників, визначенням вимог до майбутніх працівників,
веденням
бази
кандидатів,
питаннями
підвищення
продуктивності працівників, урахуванням відпусток і
лікарняних, організацією мітингів і опитувань, проведенням
зустрічей, підготовкою корпоративів і багатьом іншим.
Половина цих завдань передбачає щоденне заповнення
таблиць і створення документів. Така робота дуже важлива для
бізнесу, але, на жаль, відбирає багато ресурсів у HR-фахівця.
Маючи об'ємні завдання, HR змушений щодня витрачати на їх
виконання багато часу, відсуваючи інші, не менш важливі
завдання. В результаті HR-фахівец не виконує свої обов’язки.
Один з можливих варіантів поліпшення ситуації є
автоматизація рутинних завдань HR-фахівця. Системи для
автоматизації та діджиталізації HR-процесів набирають
обертів, стають дедалі популярнішими та пропонують все більш
широкий функціонал.
Автоматизація дозволяє зменшити обсяг рутинних справ,
поставивши їх на потік, і змістити фокус на завдання більш
високого рівня, такі як підвищення лояльності, мотивації та
продуктивності команди, адаптація нових працівників,
розвиток корпоративної культури та багато іншого. Сучасні
системи автоматизації HR-процесів дозволяють [2]:
 працювати з absence management (облік відпусток,
відгулів, відряджень, хвороб та ін.);
 моніторити настрій співробітників;
 відстежувати
адаптаційні
процеси,
розвиток
співробітників, мотивацію і систему винагород;
 інтегруватися з мессенджерами та порталами з пошуку
роботи;
 складати докладні аналітичні звіти;
 створювати kanban-дошки для рекрутингу;
 економити кошти компанії шляхом автоматизації
рутинних завдань і багато іншого.
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Система сама може вести облік відгулів, хвороб,
відпусток і відсутності з інших причин. Будь-який працівник зі
свого особистого кабінету запитує відпустку, і вона або
призначається автоматично, або HR отримує повідомлення та
може скорегувати дату вручну. Не потрібно витрачати час на
окрему зустріч, додаткові документи та іншу бюрократію, все
робиться за пару кліків. Система також надає можливості
моніторити настрій працівників. Моніторити настрій важливо,
тому що він впливає на якість роботи. Але робити це кожен день
важко. В компанії, де кілька сотень людей, HR-фахівець
фізично не може підійти до кожного та дізнатися чи все в
порядку. Система моніторингу дозволяє відстежувати, чи все
влаштовує працівника та як його настрій впливає на
працездатність. Працівник заходить в систему та вітальний
екран пропонує йому вибрати настрій і прокоментувати його.
HR-фахівець отримує графік по всім працівникам.
Витрачається всього пара хвилин, але результат перевершує всі
очікування. Працівник може описати все, що йому подобається
та не подобається на робочому місці, а HR-фахівець збирає та
аналізує інформацію дуже швидко, не витрачаючи зайвого часу
та зусиль.
Відстеження адаптаційних процесів, мотивації та
системи винагород реалізується через можливість призначати
Welcome, Probation, Adaptation, Exit interviews, зустрічі 1: 1,
створювати шаблонні анкети для оцінки продуктивності роботи
працівника і так далі.
Інтеграція автоматизованих систем з мессенджерами та
сервісами з пошуку роботи дозволяє заповнювати та
розміщувати вакансії в кілька кліків. В більшості випадків, вони
дозволяють розміщувати вакансії на особистому сайті компанії
та різних зовнішніх сервісах.
Зручний інструмент для планування та моніторингу
роботи, завдяки автоматизованим HR-систем, доступний в
електронному вигляді, Kanban дозволяє візуалізувати робочі
процеси, відзначати виконані завдання, додавати нові,
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дивитися, які знаходяться на стадії виконання, і таке інше.
Автоматизація цього процесу дозволяє легко та швидко
сортувати й аналізувати завдання. Все це істотно заощаджує час
HR-фахівця, який тепер може більше уваги приділяти людям,
не витрачаючи ресурси на рутинні завдання.
Мета автоматизації процесів HR полягає у звільненні
HR-фахівців від рутинної роботи та наданні часу для
розв’язування стратегічних завдань, для пошуку, розвитку та
утримання персоналу, пошуку талантів тощо.
Переваги, які має компанія після впровадження
автоматизованих систем, полягають у наступному [3]:

зменшиться кількість трудовитрат на рутинні
операції та збільшиться результативність HR-процесів. HRфахівці зможуть виконувати свої завдання в строк: видавати
довідки, обробляти всі документи. Це підвищить репутацію
відділу кадрів і компанії в цілому;

підвищиться ефективність розв’язання внутрішніх
організаційних питань. З'явиться система обліку кадрів і
загальна база даних. Кожен працівник оперативна зможе
отримати необхідну інформацію (за своїм рівнем доступу). Це
сприятиме зростанню лояльності персоналу;

зменшиться кількість помилок HR-фахівців у
різних звітах: з обліку персоналу, заробітної плати, податкових
відрахувань і ін. Документацію готують за затвердженими
шаблонами, які автоматично оновлюються, як тільки в
законодавстві відбуваються зміни. Зникнуть питання щодо
сплати штрафів за порушення з вини людського фактора;

автоматизується процес пошуку та підбору
персоналу: для кандидатів будуть формуватися автоматичні
запрошення на співбесіду або на проходження тестів;

зменшиться документообіг у відділі кадрів –
кадрове адміністрування буде вестися через інтерфейс системи
автоматизації, де є повідомлення про терміни виконання
завдань;
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реалізовуватиметься
стратегія
компанії
–
працівники будуть краще розуміти цілі компанії та
організовувати свою роботу відповідно до них. Керівники
зможуть відстежувати рівень досягнення загальних цілей.

керувати персоналом стане можливим з будь-якої
точки: власнику або HR-фахівцям необов'язково бути в офісі,
щоб розв’язувати кадрові проблеми. Автоматизація передбачає
в тому числі можливість використовувати мобільні додатки зі
зручними інтерфейсами.
Перелік використаної літератури:
1.
Как автоматизация HR-процессов экономит ваше
время.
Режим
доступу:
https://hurma.work/ru/blog/kakavtomatizacziya-hr-proczessov-ekonomit-vashe-vremya/
2.
Автоматизация HR-процессов: возможности и
обзор 4 систем. Режим доступу: https://prohr.rabota.ua/systems/
3.
Як вдало автоматизувати процеси для відділу HR?
Режим
доступу:
https://cynicallviv.com.ua/yak-vdaloavtomatyzuvaty-protsesy-dlya-viddilu-hr/
Волот О.І.
к.е.н., доцент
НУ «Чернігівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Концепція віртуалізації підприємств з’явилася на
початку 90-х років, тому і в першу чергу пов’язана з
публікацією монографії У. Девідоу і М. Мелоуна «Віртуальна
корпорація», а також статті Р. Байрна і співавторів у журналі
«Бізнес-Уїк» [1; 2]. Автори використали термін «віртуальна
корпорація» для визначення будь-яких нових організаційних
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форм, життєвий цикл яких обмежений визначеними термінами,
а центральне місце посідають інформаційні технології.
Віртуальне підприємство створюється шляхом відбору
людських,
фінансових,
матеріальних,
організаційнотехнологічних та інших ресурсів з різних організацій та їх
інтеграції з використанням комп'ютерних мереж [2]. Таким
чином, віртуальне підприємство є організаційною формою
співпраці юридично незалежних суб’єктів господарювання для
отримання прибутку за рахунок кооперації та аутсорсингу з
використанням мережі Інтернет, що дозволяє забезпечити
спільну роботу територіально віддалених учасників у режимі
реального часу.
У сучасному формулюванні віртуальна організація
означає тимчасове об’єднання незалежних суб’єктів, які
поділяють між собою ресурси та функціонують через
телекомунікаційні засоби на базі єдиного інформаційного
простору. При цьому виділяють такі ознаки віртуальної
організації:
-об’єднання економічно незалежних ринкових агентів;
-комбінування ресурсів підприємств для отримання
синергетичного ефекту;
-територіальна віддаленість елементів віртуальної
організації;
-розподілення функцій між підприємствами-партнерами;
-координація дій через єдиний інформаційний простір [3]
Під віртуальними підприємствами зазвичай розуміють
структури, створені за допомогою відбору людських,
фінансових, матеріальних, організаційно-технологічних та
інших ресурсів з різних підприємств та їх інтеграції з
використанням комп’ютерних мереж [4].
Для забезпечення функціонування таких структур
використовується широкий спектр інформаційних технологій і
систем (табл.).

62

Таблиця 1
Використання інформаційних технологій на віртуальних
підприємствах
Технології
Приклади проектів
SOA – Service Oriented Architecture
ECOLEAD, ITSIBus
– обрана як основний метод
ANTENA, INPREX
інтеграції розподілених сервісів
Інфраструктура безпеки (зокрема й
аутентифікація та базові
ECOLEAD, TRASTCOM
механізми)
Розподілені workflow–системи,
засоби моделювання бізнесWIDE, CrossFlow
процесів
Засоби розподіленого обміну
інформацією (стандарти
інформаційного обміну, вебPRODNETII, MASSYVE
основані системи керування
документообігом)
Методи й технології інтеграції
ANTENA, ITSIBus
систем
INTEROP, ECOLEAD
Основні сервіси взаємодії
(керування документами, форуми,
ECOLEAD
чати білінгові системи та ін.)
Агентні технології (агент-основана
TeleCARE, SteelNet, Global
інфраструктура, моделювання,
Automation Platform
інфраструктура мобільних агентів)
Джерело: розроблено автором на основі моніторингу
ринку інформаційних технологій та інформації [4].
Інформаційні
системи
віртуальних
підприємств
відрізняються від звичайних корпоративних систем за певними
параметрами:
- постійна модифікація функціональних вимог у процесі
функціонування – необхідність забезпечення високої гнучкості
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й можливості швидкого нарощування функціональності (у
зв’язку з переорієнтацією на нові продукти, цілі тощо);
- розмаїтість, недостатня стандартизованість і швидка
зміна програмних та апаратних платформ і стандартів;
- необхідність забезпечення сумісності з безліччю
різноманітних зовнішніх (клієнтських) систем, на які не завжди
можна впливати;
- необхідність інтеграції з наявною інфраструктурою
(СКБД, корпоративні додатки, система захисту тощо).
Ключовою перевагою віртуальних форм організацій є
можливість обирати та використовувати найкращі ресурси,
знання та здатності із найменшими витратами часу. Це, у свою
чергу, уможливлює: швидке виконання ринкового замовлення;
гнучку адаптацію до змін навколишнього середовища;
зниження бар’єрів виходу на нові ринки тощо.
Поряд з перерахованими перевагами, віртуальні
підприємства мають і певні недоліки, зокрема::
− по-перше, надмірна економічна залежність від
партнерів, що пов'язана з вузькою спеціалізацією членів
мережі;
− по-друге, практична відсутність соціальної і
матеріальної підтримки своїх партнерів внаслідок відмови від
класичних довгострокових договірних форм і звичайних
трудових відносин;
− по-третє, небезпека надмірного ускладнення, що
випливає, зокрема, з різнорідності членів підприємства,
неякісності відносно членства в ній, відкритості мереж,
динаміки самоорганізації [5].
Таким чином, аналізуючи діяльність віртуальних
підприємств, варто зазначити, що їх створення і
функціонування є важливим і актуальним завданням. Така
організаційна форма дозволяє сформувати гнучку, розподілену
в просторі сукупність компаній – агентів найбільш
пристосованих для якнайшвидшого випуску нової продукції,
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підвищення конкурентоспроможності та оперативної поставки
на ринок з метою максимального задоволення вимог клієнта.
Перелік використаної літератури:
1. Бейкер Д. Инновация модели бизнеса через
«краудсорсинг» с использованием социальных сетевых
платформ [Электронный ресурс] / Д. Бейкер. – Режим доступа:
http://sun.tsu.ru/mminfo/2011/000393746/06/image/06-087.pdf.
2. Davidow W. The Virtual Corporation: Structuring and
Revitalizing the Corporation for the 21st Century / Davidow W.,
Malone M. – New York: Harper Collins, 1992.
3. ІТ-право: теорія та практика: навч. посібник / авт.
кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – Одеса:
Фенікс, 2017. – 472 с.
4. Козак І. А. Інформаційні технології віртуальних
організацій: навч. посіб. / І. А. Козак. – К.: КНЕУ, 2005. –380 с.
5. Тимашова Л. А. Технології віртуальних підприємств
для виробництва інноваційних продуктів / Л. А. Тимашова //
Екон. -мат. моделювання соц.-екон. систем. – 2009. – Вип. 14. –
С. 5–23
Воронцова О.М.
вчитель - методист, в.о. директора коледжу
Відокремлений структурний підрозділ
«Донбаський аграрний фаховий коледж
Луганського національного аграрного університету»
ОСВІТА СЬОГОДЕННЯ
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних методів
і форм інноваційного навчання, яке спрямоване на якісне
засвоєння знань студентами і учнями. Необхідно розвивати їх
розумову діяльність, вчити критично мислити, набувати
досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу,
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вести пошукову діяльність та набувати якості, які стануть у
нагоді в подальшому розвитку самоосвіти і самореалізації.
Викладачі намагаються відходити від авторитарнорепродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б
формувала у студентів та учнів ініціативність, інноваційність,
мобільність,
гнучкість,
динамізм,
конструктивність,
комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань
викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи,
новітні
технології
навчання,
які
базуються
на
компетентністному підході.
До активних методів навчання відносяться навчальні
ділові ігри, метод аналізу конкретних виробничих ситуацій,
метод мозкової атаки, метод занурювання, семінар-дискусія,
екскурсії на виробництво, виїзні заняття, розбирання пошти
тощо.
Активізацію
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів слід розуміти як мобілізацію викладачем за
допомогою спеціальних засобів їхніх інтелектуальних,
морально-вольових та фізичних зусиль на досягнення
конкретних цілей навчання, розвитку й виховання [1].
Основним завданням освіти на сучасному етапі є не
стільки передача обсягу накопичених знань, скільки
формування умінь самонавчатися і адаптуватися до динамічних
умов життєдіяльності. Зростає попит на спеціалістів, які
поєднують у собі високу професійну компетентність з
творчими, управлінськими, підприємницькими здібностями та
навичками соціального спілкування.
Міжнародний досвід вищих навчальних закладів з
проблеми розвитку педагогічного професіоналізму молодого
викладача засвідчує наявність стандартів до якості роботи
науково-педагогічних, педагогічних кадрів, виконання яких
піддається аналізу в процесі акредитації вищих навчальних
закладів, однак кожен заклад встановлює свої вимоги до
викладачів; на сучасному етапі виокремлюють предметний,
методичний, соціальний і персональний професіоналізм.
66

Основними формами, що використовуються для розвитку
педагогічного професіоналізму викладачів, є : лекції, семінари,
дискусії,
мозковий
штурм,
консультування
молодих
досвідченими колегами, конференції, ділові ігри, психологопедагогічні тренінги, спільне проведення навчальних занять, хітпаради (рейтинги) навчальних дисциплін, школи педагогічної
майстерності, школи лекторської майстерності, наставництво
тощо [2].
Для опанування сучасними технологіями освіти
викладачі значну увагу приділяють власному вдосконаленню,
формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної
майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та
педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час
засідань циклових комісій. Викладачі обговорюють підсумки
взаємовідвідування занять, накопичений досвід викладачами
вищої категорії, викладачами – методистами,
Закон «Про вищу освіту» (від 2014, № 37-38, правки і
зміни № 2443-VIII від 22.05.2018, ВВР, 2018) передбачає від
педагогічних працівників постійно підвищувати професійний
рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний
рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої
програми відповідної спеціальності, додержуватися норм
педагогічної етики, моралі; поважати гідність осіб, які
навчаються у вищих навчальних закладах [3].
21 сторіччя - час, коли світ щодня змінюється із шаленою
швидкістю. Тому сьогодні освіта - вища у ВУЗі, неповна
середня у коледжі, середня освіта у школі або у ліцеї - має не
відтворювати, а продукувати нові знання, бути каталізатором
для інтелектуального потенціалу, відслідковувати та
передчувати ті напрямки, у яких найближчим часом буде
розвиватися та чи інша галузь. Саме так готують справжніх
професіоналів своєї справи в коледжах, ліцеях, університетах.
Викладачу належить провідна роль у практичному
вирішенні психолого - педагогічних проблем. Саме йому
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доводиться інтегрувати та використовувати всю інформацію з
різних нормативних і науково-методичних джерел із метою
ефективної організації освітнього процесу, з урахуванням
реальних, багато в чому унікальних ситуацій конкретної
предметної галузі. Тому розвиток педагогічної майстерності як
одне з найважливіших завдань підвищення кваліфікації
викладача потребує особливої уваги – вивчення, перевірки
ефективності й оптимальності та постійного моніторингу з
метою прогнозування та корекції [4].
Освіта, як учня так і дорослого, є однією з небагатьох
сфер діяльності, де попит на кваліфікованих людей
залишається стабільним. Завжди будуть необхідні
спеціалісти з високим рівнем обізнаності, з гарною
мотивацією, з умінням вчити відокремлювати головне в
потоці всій інформації.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
Динамічність соціально-економічних процесів формує
потребу у забезпеченні ринку праці фахівцями, здатними
швидко переорієнтуватися до нових умов, бути готовими брати
на себе відповідальність за наслідки своєї роботи. Особливо це
стосується фахівців економічного спрямування, які мають не
лише оволодіти необхідними професійними навичками, вміти
орієнтуватися у змінах нормативно-правової бази, передбачати
можливі зміни економічної ситуації як на національному, так і
на глобальному рівнях, але й володіти ІКТ.
Вимоги до майбутнього економіста на ринку праці є:
знання та досвіду роботи з мережею-Інтернет, ПК та
програмним
забезпеченням,
засобами
електронного
листування, знання англійської мови, аналітичний склад
розуму, вміння працювати в колективі.
Розвиток інформаційного суспільства, соціальноекономічні трансформації формують потребу у широкому
використанні ІКТ в економічній освіті, оскільки це сприяє
суттєвому прискоренню передачі знань та накопиченого
технологічного та соціального досвіду, забезпечує успішніше та
швидше адаптування фахівця до оточуючого середовища та
соціальних змін у ньому. ІКТ забезпечують поєднання процесів
вивчення, закріплення та контролю засвоєння навчальної
програми, які в традиційному навчальному процесі зазвичай є
розірваними. Інформаційні технології індивідуалізують
навчальний процес, зменшуючи обсяг фронтальних видів робіт
та збільшуючи питому вагу індивідуально-групових форм
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навчання. Окрім того, ІКТ підвищують рівень мотивації
отримання знань та формування креативного мислення,
забезпечують економію навчального часу. Інтерактивність та
мультимедійна наочність навчального процесу забезпечує
краще представлення інформації, як наслідок, краще засвоєння
знань.
Дослідження вимог ринку праці в умовах сьогодення
вказує на важливу роль впровадження ІКТ у підготовку
майбутніх
економістів.
Використання
ІКТ
сприяє
трансформації ролі студента в освітньому процесі, завдяки
появі можливості активно формувати власний процес
отримання знань, визначати індивідуальний напрямок руху в
освітньому середовищі. Використання ІКТ (програмноімітаційних
комплексів,
мультимедійних
презентацій,
електронних освітніх ресурсів, баз даних, електронних
бібліотек тощо) сприяє формуванню комплексного сприйняття
та розумінню сутності процесів і явищ, отриманню вільного
доступу до інформаційних джерел у будь-який зручний момент
часу; допомагає в опрацюванні значних обсягів інформації,
самостійно засвоювати навчальний матеріал завдяки
візуалізації процесу вирішення проблеми, швидкому пошуку
інформації для вирішення навчальних задач, можливості
самостійно обрати ефективний варіант їх розв’язання.
ІКТ є не лише найбільш ефективним дидактичним
засобом, але й сприяють швидкому зворотному зв’язку
студента з викладачем. Під час використання ІКТ в освітньому
процесі, у студентів формуються навички для здійснення
самостійної роботи. Вважаємо, що для підготовки майбутнього
висококваліфікованого
конкурентоспроможного
фахівця
економічного профілю ІКТ відіграють важливу роль, оскільки в
умовах швидкого розвитку науки та техніки, динамічного
оновлення інформації необхідно привчати студентів до потреби
в здійсненні безперервної самоосвіти впродовж всього життя.
Окрім того, поява нових комп’ютерних програм у сферах
бухгалтерського обліку та економічного аналізу формує
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потребу
в
оволодінні
студентами
відповідними
компетентностями. Відповідно, перед системою вищої освіти
постає завдання до підготовки майбутнього фахівця,
спроможного до постійного професійного зростання, соціальної
та фахової мобільності в умовах динамічно поновлюваної
інформації. Разом з тим, ІКТ повністю не замінюють традиційні
методи та прийоми навчання, а сприяють їх наближенню до
вимог сьогодення. Навчальні вимоги визначаються соціальноекономічними змінами у суспільстві та науково-технічним
прогресом. Дані зміни створюють вимогу до постійного
задоволення інформаційних потреб. З цією метою важливим є
забезпечення розширеного використання ІКТ не тільки для
подання навчального матеріалу, а й з метою формування у
майбутніх фахівців економічного профілю ІК-компетентності,
застосовуючи при цьому різні засоби (програмно- імітаційні
комплекси чи електронні освітні ресурси, спеціалізоване
програмне забезпечення та ін.).
.
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ РЕКРУТМЕНТУ
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Різноманіття та кроскультрність як нове глобальне
мислення стає дедалі актуальним трендом в системі
менеджменту. Cвітові компанії зосереджуються на факторах
хмарних технологій та дистанційної взаємодії, що дозволяють
зміцнити корпоративну культуру, підвищити продуктивність
праці та краще розуміти клієнтів. Принцип різноманіття також
торкається кадрових процесів, у тому числі у сфері набору,
відбору, найму та оцінюванні працівників незалежно від їх віку,
освіти, релігії, гендерної належності, національності, кольору,
шкіри чи інших аспектів.
У глобальному середовищі процес найму персоналу стає
транснаціональним. Постійне планування та повторювана
процедура скринінгу кандидатів у процесі їх пошуку стають
обтяжливими та неефективні: нові цифрові інструменту
приходять тенденції наочно демонструють це
Огляд публікацій в дозволив узагальнити пріоритети у
використанні інструментів рекрутменту. Зокрема в цілому всі
чотири тенденції (різноманіття, нові інструменти для
співбесіди, штучний інтелект та великі дані) змінюють природу
рекрутинга в компаніях[1-3]. Іноді слабка обізнаність з
можливостями цифрових технологій, нездатність донесення
цінності вакансії до кандидатів та розбіжність заявлених вимог
з профілем вакансії створюють бар’єри в ефективному
досягненні цілей рекрутменту.
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Тренд впровадження цифрових методів у проведенні
віртуально-дистанційних співбесід з кандидатами є актуальним
інструментом у сфері рекрутменту. Здебільшого це торкається
оцінки softskills кандидатів, зокрема все ширше застосовуються
hr-боти для відсіювання кандидатів на первинному інтерв’ю та
VR – асесменту у процесі найму.
Як надпотужний інструмент аналітики процесів,
рекрутунгові
агенції
все
ширше
використовують
діджиталізацію для вирішення різних стратегічних і тактичних
завдань у пошуку та найму персоналу. Ключовими проблемами
залишаються питання про якість та надійність джерел, що іноді
є доволі витратними і потребують технологій штучного
інтелекту[2,3]. У процесі діяльності керівники підрозділів,
адміністратори не завжди можуть розставляти цільові
пріоритети у виконанні завдань, що змінюються в магазині
протягом робочого дня; немає своєчасного зворотного зв’язку;
доведення до підлеглих необхідної службової інформації,
слабко розвинені компетенції організованості, лідерства тощо.
Роль штучного інтелекту як тренду сучасності постійно
зростає, оскільки дозволяє виконувати важку роботу та швидко
аналізувати дані. Штучний інтелект не замінить HRменеджерів, а розширить їх можливості вже в найближчі роки
[2].
Завдання цифрової трансформації постають перед
фахівцями з управління персоналом для генерування інновацій
та досягнення цільової результативності праці. Ефективність та
результативність пошуку та відбору кандидатів має особливе
значення в умовах цифрових викликів, коли складності
виникають при дистанційному наймі. З огляду на це для
менеджерів складовою результативного рекрутингу на цьому
етапі виступають контрольні показники (табл.1).

73

Таблиця 1
Рекрутингові метрики

Вартість
найму

Вимір показника
Інтерпретація значення
- час, необхідний для
пошуку та найму нового
короткий час заповнення
кандидата;
зазвичай позитивно
- кількість днів між
позначається на команді,
публікацією вакансії та наймом
оскільки для інших
кандидата;
співробітників це вказує
- реалістична оцінка часу,
– менше надмірної праці
необхідного для знаходження
та нестабільності
заміни співробітнику, який
звільнився
- кількість днів з моменту
схвалення кандидата в компанію
та моменту, коли кандидат
дає чітке уявлення про те
виходить на роботу;
як працює команда з
- час, необхідний для того, підбору персоналу
щоб людина пройшла процес
найму
співвідношення всіх
інвестицій (витрат) на процес
підбору до числа найнятих
кандидатів

Результативний показник
бюджету витрат найму
кандидатів

Досвід
кандидата

Час /період найму
кандидата

Час заповнення вакансії

Показник

досвід, який люди, які
шукають роботу, здобувають
впродовж процесу підбору

допомагає визначити
ключові компоненти
досвіду кандидата, які
можна покращити
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Коефіцієнт
прийнятих
пропозицій
Відсоток
відкритих
позицій
Конверсія
каналу
пошуку
Вартість
каналу
пошуку

відношення кількості
кандидатів, які успішно
прийняли пропозицію про
роботу до загальної кількості,
які отримали пропозицію

низький показник вказує
на проблеми з
потенційною
компенсацією

високий відсоток може
показник, який може бути
свідчити про високу
порівняно з загальною кількістю
потребу або про низький
позицій як в окремих відділах,
рівень пропозиції на
так і у всій організації
ринку праці
дозволяє оцінити
відношення поданих заявок ефективність каналів
кандидатом до загальної
щодо розміщення
кількості переглядів по позиції оголошень, відстежити
джерела кандидатів
вимір вартості каналу
поділ рекламних витрат на найму, економічна
кількість відвідувачів, які
ефективність
успішно затримались на позицію різноманітних каналів
пошуку
Джерело: адаптовано[3] .

Показник відсіювання кандидатів протягом першого
року вказує на якість роботи рекрутера, рівень налагодженості
процесів відбору, оцінки, найму та адаптації. Низький відсоток
відсіювання працівників на першому році роботи свідчить про
про успішність рекрутменту в компанії або рівень
задоволеності клієнта/менеджера щодо відібраних агенцією
кандидатів.
Перелік використаної літератури:
1.
Топ-5 проблем украинского ІТ-рекрутинга
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://dou.ua/forums/topic/26660/
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2.
Тренды рекрутинга 2019: что вы используете уже
сейчас и кейсы мировых компаний [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://hurma.work/ru/blog/trendy-rekrutinga2019-chto-vy-ispolzuete-uzhe-sejchasi-kejsy-mirovyh-kompanij/
3.
Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні
персоналом: сутність, тенденції, розвиток / Вісник Міжнародного
гуманітарного університету. 2017. – Вип. 27. С.13-17
Ганяйло О.М.
к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ»
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Швидкий
розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій зумовлений багатьма факторами. Але два з них
мають найбільше значення. Це технічний прогрес, а також його
рушійна сила – потреби суспільства. Саме людські потреби та
прагнення до досконалості ставлять перед бізнесом нові
завдання. Вдало вирішувати їх можна, лише застосовуючи
сучасні цифрові технології.
Важливість використання та пріоритетність розвитку
сучасних цифрових технологій визнається в Україні на
державному рівні. Зокрема, у 2018 році було затверджено
Концепцію розвитку цифрової економіки, яка сприяє розробці
та заохоченню цифровізації усіх сфер економічної діяльності,
стимулюванню процесу використання цифрових технологій
суб’єктами господарювання.
Питання цифровізації документообігу на підприємствах
на сьогодні вже перейшло в практичну площину, і все більше
українських суб'єктів господарювання впроваджують у себе
системи електронного документообігу.
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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.
В умовах цифровізації економіки все більшої ваги
потребує навчання майбутніх фахівців знаннями і вміннями
роботи з електронними документами.
Саме вміння працювати з електронними документами,
зокрема створення, обробка і зберігання потрібної інформації з
використанням
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій є одним із запитів, які ставлять роботодавці перед
працівниками.
Слід відмітити, що вивчення дисципліни «Електронний
документообіг»
передбачено
для
фахівців
з
документоознавства, у той же час студенти економічних
спеціальностей, як правило, розглядають особливості
електронного документообігу в рамках дисциплін, які вивчають
сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
Проте такий підхід до вивчення електронного
документообігу, як складової частини курсу, не дозволяє в
повній мірі опанувати знання щодо видів документопотоків, які
циркулюють в організації та функціональних можливостей
систем електронного документообігу. Сучасні умови
вимагають від фахівці розуміння потреби у впровадженні
систем електронного документообігу та здійснення аналізу
документообігу у професійній діяльності.
Метою вивчення курсу «Електронний документообіг»
має стати набуття студентами теоретичних знань і практичних
вмінь з організації електронного документообігу, оволодіння
основними методами створення, зберігання та роботи з
електронними документами і зі спеціалізованими системами
управління
документами,
принципами
побудови
та
функціонування систем електронного документообігу,
механізмом удосконаленого чи кваліфікованого електронного
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підпису, формування навичок із створення інформаційної
моделі організації, як основи для впровадження технології
електронного документообігу.
При цьому курс «Електронний документообіг» може
бути розроблений на базі програмного забезпечення, яке
призначене для автоматизації процесів роботи зі документацією
як встановленого зразка так і документів створених для
конкретних потреб суб’єкта господарювання.
При виборі програмного забезпечення вирішальне
значення має форма електронного документообігу. Для
реалізації як внутрішньої так і зовнішньої форми електронного
документообігу розробники програмного забезпечення
пропонують широкий вибір програм, які доцільно
рекомендувати для вивчення студентам економічних
спеціальностей.
Зокрема, внутрішній документообіг, який передбачає
максимально автоматизований обмін даними у середині
підприємства (між підрозділами чи навіть окремими
працівниками) доцільно вивчати з використанням програм:
BAS Документообіг КОРП, FossDoc, АСКОД та інші. Саме
зазначені програмні продукти дозволяють збудувати ефективну
систему узгодження документів, посилити контроль, знизити
операційні витрати.
Іншою формою є зовнішній електронний документообіг,
який передбачає обмін електронними документами (у т.ч.
юридично значущими) з контрагентами, партнерами,
державними
установами.
Вивчення
зовнішнього
документообігу доцільно з використанням програм:
FREDO:ДокМен, FREDO:Звіт, М.Е.Doc, Вчасно, Документи
Онлайн та інші.
Слід відмітити очевидні зміни у організації і практиці
діяльності суб’єктів господарювання, які спрямовані в бік її
віртуалізації, а це в свою чергу, обов’язково викличе потребу у
кваліфікованих фахівцях, зокрема й обізнаних в електронному
документообігу.
Відповідно
вивчення
дисципліни
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«Електронний документообіг»
спеціальностей
дозволить
працевлаштування.

студентами економічних
ширити
вектори
їх

Перелік використаної літератури:
1.
Мартинюк
Г.Ф.
Вивчення
електронного
докуметообігу за дистанційною формою навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5464
Гаркуша С.А.
к.е.н., доцент
Сумський національний аграрний університет
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Електронний документообіг в Україні представляє
собою сучасну технологію, що дозволяє значно спростити
процеси на підприємстві, скоротити час пошуку і формування
документів. В системі електронного документообігу основним
носієм інформації в базі даних є документ. Документи можуть
бути розділені за видами, при цьому кожен вид документа може
мати свою форму і набір реквізитів. Всі види документів
налаштовуються без зміни структури програми, в звичайному,
призначеному для користувача режимі.
Ефективна організація процесів документування та
документообігу на підприємстві сьогодні є нагальною
потребою. Вітчизняні суб’єкти
господарювання, які
залишилися у бізнесі, незважаючи на труднощі економічного та
політичного
характеру
останніх
десятиріч,
визнали
необхідність налагодження на підприємстві належного рівня
планування, обліку та контролю всіх наявних ресурсів водночас
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із розумінням того, що діяльність підприємства має бути
прозорою [1].
Існують різні види класифікації систем електронного
документообігу.
Будь-яка
система
електронного
документообігу позиціонується своїм розробником, що
призначена переважно для виконання певного типу завдань. Це
не означає, що в ній не передбачено будь-які додаткові
технології, якими найчастіше користується більшість програм.
Просто набір інструментів кожної системи електронного
документообігу має свої сильні і слабкі сторони.
Очевидно, що перехід на електронний документообіг має
переваги, однак до цього треба підійти із розумом: розробити
свою інструкцію з організації електронного документообігу на
підприємстві з урахуванням вимог діючого законодавства,
навчити відповідальних осіб працювати в системі електронного
обігу або залучити для цього сторонні організації [2, с. 61].
Очевидно, що систем документообігу може бути стільки,
скільки процесів охоплює підприємство. Можливо, що,
наприклад, кадрове та бухгалтерське діловодство буде відсутнє
на підприємстві, так як буде здійснюватись облік, за допомогою
послуг аутсорсингового підприємства і т.п.
Незважаючи на зручність і сучасність, мало хто веде
електронний документообіг. Якщо підприємець на спрощеному
оподаткуванні укладає декілька договорів на рік, йому простіше
відправити друковані документи поштою. Але є випадки, коли
електронний документообіг гранично корисний.
Електронний документообіг має незаперечні переваги
перед паперовим:

упорядкування діловодства – система не дасть
присвоїти один і той же номер різним документам, оскільки це
буде відбуватися по порядку і автоматично;

планування роботи – завдяки вказання дати
створення та терміну виконання, можна планувати виконання
документів, що надходять згідно з чергою;
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відстеження стану кожного документа – в будьякий момент часу можна буде дізнатися хто саме працює з
документом. Співробітник не зможе його зіпсувати або
втратити. Видалений випадково або спеціально документ
можна відновити;

прискорення обробки документів – якщо відділи
підприємства розташовані в різних приміщеннях, то паперовий
документ необхідно особисто нести туди для узгодження. При
електронному документообігу необхідний документ потрапляє
до працівника за частки секунди;

цілодобовий
віддалений
доступ
–
при
необхідності, доступ до системи ЕДО можна організувати через
інтернет з будь-якого комп'ютера. Працівник може працювати з
документами перебуваючи у відрядженні, у відпустці або на
лікарняному;

пошук документів – можна провести пошук в
загальній базі документів за ключовими словами та виразами;

зручна робота з версіями – при редагуванні
система зберігає кожну версію. При необхідності можна
простежити хто і коли вносив зміни в документ.
Незважаючи на явні переваги, у систем електронного
документообігу є й недоліки, які можуть застерегти
підприємство від впровадження. До них відносяться:

потрібно затратити кошти на придбання системи,
які в залежності від кількості користувачів можуть становити
значну кількість коштів;

після купівлі тривалий час займає установка,
впровадження та налагодження;

у штаті підприємства повинен бути адміністратор,
який буде стежити за функціонуванням системи, виконувати
сервісні дії, вирішувати питання користувачів;

необхідно провести навчання всіх користувачів;

з метою збереження інформації необхідно
створити резервну копію бази з документами;
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забезпечення безпеки системи – розмежування
доступу між користувачами, випуск необхідних електронних
підписів, захист від проникнення ззовні;

якщо електронний документообіг відсутній у
підприємств-партнерів, необхідно забезпечити існування й
електронної, та паперової системи.
Отже,
впровадження
системи
електронного
документообігу зовсім не гарантує миттєве підвищення
ефективності, а, в окремих випадках, може й нашкодити. Якщо
підприємство успішно функціонує та приносить прибуток,
працюючи без електронного документообігу, то постає питання
про доцільність його впровадження. Не варто гнатися за
«прогресивною модою» та встановлювати дані системи без
серйозної потреби в них.
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Глушаченко А.І.
старший викладач
Сумський національний аграрний університет
ЕЛЕКТРОННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ ТА
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах ведення фінансово-господарської діяльності на
підприємствах, підставою для відображення господарських
операцій є первинні бухгалтерські документи, складені в
паперовому або електронному вигляді. Вимого сучасного
бізнесу зобов’язують, зменшити час який використовується на
рух документів, від моменту створення форми документу до
передачі після їх обробки в архів підприємства на зберігання.
Що і зумовлює необхідність впровадження електронних форм
первинних бухгалтерських документів. В сучасних умовах
даний процес перш за все відбувається під впливом
прискорення обміну економічної інформації між суб’єктами
господарювання. Але первинні документи та облікові регістри
необхідно складати у відповідності до вимог зазначених у
другому пункті статті дев’ятої Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», при
цьому «…первинні бухгалтерські документи, складені в
електронній формі, застосовуються в бухгалтерському обліку за
умови дотримання вимог законодавства «Про електронні
документи та електронний документообіг»[1].
На підприємствах при створенні електронних документів
необхідно дотримуватись умов відповідності викладених у
статті п’ятій Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг». Зокрема, враховувати дефініцію
«Електронний документ - документ, інформацію в якому
зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи
обов'язкові реквізити документу»[2].
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Запровадження на підприємстві електронних документів
та електронного документообігу потребує додаткового
розгляду нормативної бази, яка його врегульовує. Під час
впровадження електронних форм первинних бухгалтерських
документів є необхідність в технічних засобах та
спеціалізованому програмному забезпеченні. В той, же час
необхідно враховувати вимоги діючих нормативних документів
що до визначень розкритих у Законі України «Про електронні
документи та електронний документообіг», зокрема
«електронні дані» та «обов'язкові реквізити».
В умовах сьогодення, при організації обліку на
підприємствах, серед різноманіття використання первинної
документації бухгалтерську службу і конкретного виконавця
найчастіше цікавить форма застосовуваних бухгалтерських
документів – первинка. Адже до неї, на кожному виробничому
підприємстві, встановлюють додаткові вимоги, що до їх
реквізитів. Але, саме до електронного варіанту подібних
бухгалтерських документів специфічних вимог немає, тому
первинні документи мають містити такі самі реквізити, що і їхні
паперові еквіваленти. Поза всяким сумнівом, замість
звичайного підпису документу «від руки» накладають
електронний цифровий підпис. Враховуючи це до обов'язкових
реквізитів електронних первинних документів належать:

назва документа (форми);

дата складання;

назва підприємства, від імені якого складено
первинний документ;

зміст господарської операції;

одиниці виміру та обсяг господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення
господарської операції та правильність її оформлення;

електронний цифровий підпис.
У відповідності до статті 1 Закону «Про електронні
довірчі послуги», розрізняють:
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- «електронний підпис електронні дані, які додає
підписувач до інших електронних даних або логічно з ними
пов’язує та використовує як підпис;
- удосконалений електронний підпис - електронний
підпис, створений за результатом криптографічного
перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей
електронний підпис, з використанням засобу вдосконаленого
електронного підпису й особистого ключа, однозначно
пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити
електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення
цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей
електронний підпис;
- кваліфікований електронний підпис - удосконалений
електронний підпис, який створений із використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису та ґрунтується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа»[3].
Господарюючі суб’єкти у своїй фінансово-господарській
діяльності мають право використовувати поряд з паперовими
формами документи в електронній формі при дотриманні основ
Законів «Про електронні документи та електронний
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Для впровадження електронного документообігу
підприємство повинне самостійно розробити порядок такого
документообігу, ураховуючи як особливості ведення бізнесу,
зокрема спеціалізацію, галузь та обсяги діяльності і загальні для
всіх законодавчі вимоги до створення, отримання, обробки та
зберігання електронних документів. Розроблений електронний
документообіг на підприємстві, представляє собою сукупність
процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних
документів, які виконують із застосуванням перевірки
цілісності та в разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів. У законодавстві України немає
обмежень щодо використання на підприємстві єдиної програми,
яка дозволяє створювати електронні документи. Так, для
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організації внутрішнього електронного документообігу
підприємству достатньо придбати спеціальне програмне
забезпечення для генерації електронних підписів.
При організації електронного документообігу на
підприємстві ми пропонуємо ввести для електронних форм
бухгалтерських документів наступні додаткові реквізити:

відмітку про користування документом із
зазначенням посадової особи, яка відкрила документ, дати та
часу користування;

відмітку про зміну документа із зазначенням
даних співробітника, дати та часу, а також інформації про те,
що саме було змінено в документі;

посилання на супровідні документи.
При організації забезпечення зберігання електронних
документів в архіві підприємства необхідно дотримуватися
наступних 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 отриманий; необхідно зберігати
інформацію, що дозволяє встановити походження та
призначення електронного документу, а також дату й час його
відправлення або отримання.
Отже, для використання в обліку електронних
бухгалтерських документів необхідно, розробити власну
внутрішню
інструкцію
з
організації
електронного
документування та документообігу на підприємстві, з
урахуванням вимог діючої законодавчої бази, провести
навчання осіб, причетних до процесу документування, для
роботи в системі електронного обігу.
Перелік використаної літератури:
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кафедри технологій та обладнання переробних виробництв
Луцький національний технічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Учасники круглого столу з питань благодійництва
«RevolutiOnline.edu - онлайн-освіта міняє світ», який відбувся
24 січня 2013 р. вшвейцарському Давосі відзначали, що
«дистанційна освіта - це тренд нового часу. Тренд, який дає
людині не тільки географічну свободу і мобільність навчання,
але що саме головне - доступ до найновішої інформації
провідних університетів світу» [1]. Але в той час ніхто навіть не
підозрював, що в 2020 році питання дистанційної освіти
постане дуже гостро. З початком запровадження карантинних
заходів університети швидко почали освоювати реалії
застосування інформаційних технологій в навчальному процесі.
Луцький
національний
технічний
університет
співпрацює з Спілкою Автоматизаторів Бізнесу з 2011 року. Ми
використовуємо ліцензійне програмне забезпечення для
навчання студентів економічних спеціальностей. В 2019 році
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ми оновили програмне забезпечення, та використовуємо в
навчальному
процесі
програми
BAS.
Підготовка
конкурентоспроможного фахівця є першочерговим завданням
закладу вищої освіти. Тому, використання сучасного
програмного забезпечення дозволяє студентам отримувати
необхідні навики та ставати достойними фахівцями в
практичній діяльності, задовольняти всі вимоги та компетенції
роботодавців.
Повертаючись до питання дистанційного навчання
хочемо зазначити, що в нашому університеті викладачі та
студенти перейшли на навчання з використанням віддаленого
доступу до бухгалтерських програм. Це дозволило студентам,
перебуваючи не в комп’ютерному класі університету, а в себе
вдома, навчатись за запланованим графіком.
Ринок праці потребує фахівців, які знають і вміють
працювати з програмами 1С та BAS. Дуже часто про це
говорять стейкхолдери при зустрічах на яких обговорюються
питання розробки освітніх програм підготовки майбутніх
бакалаврів та магістрів. Нещодавно на зустрічі освітян з
роботодавцями сфери харчових технологій та готельноресторанної справи було наголошено на тому, що випускники
названих спеціальностей теж повинні володіти знаннями та
вмінням застосовувати на практиці програмне забезпечення 1С
та BAS, оскільки значна кількість фірм використовує саме це
програмне забезпечення. Тому в навчальних планах планується
вводити такі дисципліни, які б задовольняли потреби
роботодавців. А можливість надання дистанційного доступу до
таких програм дозволяє при будь-якому способі навчання
(аудиторному, дистанційному чи змішаному) проводити
заняття та отримувати необхідні знання.
Застосування інформаційних технологій в навчальному
процесі – копітка й безперервна робота, але без такої роботи, на
даний час, неможливо задовольнити інформаційні потреби
викладачів і студентів та забезпечити сучасний рівень якості
освітніх послуг.
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В.В. Докучаєва
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Упровадження інформаційних систем фінансовоекономічного характеру є необхідною умовою успішного
функціонування підприємства в сучасних умовах. Ведення
автоматизованого обліку праці, нарахування та виплата
заробітної плати є важливими елементами системи обліку та
управління підприємством, оскільки, з одного боку, допомагає
визначити суму витрат підприємства на оплату праці і
відповідно визначити фактичну собівартість виготовленої
продукції, виконаних робіт і наданих послуг. З іншого боку,
дозволяє максимально ефективно використовувати наявні
трудові ресурси підприємства.
Незважаючи на значну важливість автоматизації обліку
праці та її оплати для облікової системи підприємства,
автоматизація обліку праці та її оплата є найскладнішою
ділянкою автоматизованого обліку підприємства, що зумовлено
наступним:
складністю розрахунку та різноманітністю
структур заробітної плати працівників різних підприємств;
постійною зміною нормативних документів, що
визначають порядок нарахування заробітної плати, здійснення
нарахувань та утримань із неї;
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неоднозначністю
трактуваннь
чинного
законодавства;
різноманітністю
алгоритмів
здійснення
допоміжних розрахунків та різними видами та умовами виплат;
різним порядком утримання податку на доходи
фізичних осіб та нарахування внесків до фондів соціального
страхування і пенсійного фонду з різних видів виплат;
наявними розбіжностями періоду нарахування та
виплати заробітної плати залежно від особливостей роботи
підприємств.
Основними аспектами автоматизації обліку праці та її
оплати є: інтеграція кадрового обліку, обліку праці та її оплати
в єдине ціле; централізація оброблення інформації з обліку
праці та її оплати; автоматизований збір інформації про вихід
працівників на роботу та відпрацьований ними час;
автоматизація
типових
розрахункових
операцій;
автоматизований контроль за правильністю проведення ручних
розрахунків та корегувань.
Організація автоматизованого обліку розрахунків з
оплати праці може відбуватися різноманітними методами:
модульний принцип; комплексне рішення. Відповідно до
модульного принципу для автоматизації обліку розрахунків з
оплати праці можуть виділятись один або декілька окремих
модулів: облік і нарахування почасової і інших видів оплат;
облік відпрацьованого часу і неявки на роботу; облік і контроль
вироблення і зарплати робітників – відрядників; розрахунки
різних видів утримань із зарплати; аналітичний облік за
працівниками; формування зведених регістрів; облік
депонованої зарплати.
Вибір програмного модуля для автоматизованого обліку
оплати праці залежить від програмного продукту, який
підприємство використовує для автоматизації облікового
процесу.
Досить недавно на ринку з’явився новий український
програмний продукт BAS Бухгалтерія , що в подальшому
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планує замінити BAS Бухгалтерія - це найкраще рішення для
автоматизації роботи в організаціях, що займаються різними
видами діяльності та на різних системах оподаткування. В одній
базі можна одночасно відвідувати декілька організацій та
приватних підприємців. Крім того, програмний продукт легко
аналізував участь у цілому за бізнесом. Сучасний інтерфейс,
який можна настроїти в користувацькому режимі, можливість
роботи через веб-інтерфейс, самостійно вимірювати форми
журналів і документів, що дозволяють підвищити зручність і
комфорт роботи з програмою.
Що стосується обліку заробітної плати в даному
програмному продукту, то слід відмітити такі особливості:
− При використанні зовнішньої програми в BAS
Бухгалтерія можна вести облік за розрахунками з персоналом
на субрахунках рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» по
кожному працівнику окремо або в цілому по персоналу;
− В «BAS Бухгалтерії» ведеться облік руху персоналу,
включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за
сумісництвом, зокрема внутрішнім;
− Автоматизовані нарахування зарплати працівникам
підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням
з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо
для кожного виду нарахування;
− Автоматизовані ведення взаєморозрахунків з
працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на
карткові рахунки працівників;
− Автоматизовані депонування;
−
Автоматизовані розрахунок регламентованих
законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою
яких є заробітна плата працівників організацій;
− Автоматизовані формування відповідних звітів (за
ПДФО, за ЄСВ);
− Під час виконання розрахунків враховується наявність
на підприємстві інвалідів і пенсіонерів.
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Безперечно, на сьогодні одним з найбільш затребуваних
і перспективних напрямів є бухгалтерія, що базується на
«хмарні» технології. Використання «хмарних» технологій для
ведення бухгалтерського обліку має багато переваг:
зменшуються витрати на закупівлю серверного обладнання,
апаратних і програмних рішень; можливі оперативні змінити
конфігурації корпоративної IT-інфраструктури залежно від
поточних потреб; висока доступність системи з будь-якого
місця за наявності мережі Інтернет.
Вже зараз на ринку бухгалтерських програмних
продуктів існує багато пропозицій щодо використання
бухгалтерських «хмарних» сервісів. Впровадження їх дасть
змогу підприємствам одержувати матеріальні й нематеріальні
вигоди за рахунок мобільності, безпеки, надійності послуг, а
також економії на початкових інвестиціях і операційних
витратах. Це надасть змогу стрімко і якісно здійснювати
аналітичну оцінку витрат, усувати похибки, що можуть
виникнути при здійсненні обрахунку в ручному режимі,
забезпечити правильне нарахування заробітної плати
робітникам підприємства і нарахування обов’язкових платежів
Однак є і недоліки у використанні он-лайн серверів, а
саме залежність від наявності мережі Інтернет, не надійність
зберігання даних, відсутність можливості самостійно
конфігурувати потужності обладнання. Отже, «хмарні»
технології мають значні перспективи використання в обліку. Є
нагальна потреба у розробці детальних методик застосування
хмар і віртуальних робочих місць для вирішення конкретних
облікових задач, створення віртуальних офісів з відповідними
централізованими сховищами первинної і звітної документації
тощо.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
КОРОНАКРИЗИ
Криза, яка спричинена пандемією – ідеальний час, щоб
прискорити digital-трансформацію. При цьому початкові
процеси для зміни не потребують занадто великих ресурсів.
Зрозуміло, багато підприємств не бажають витрачати додаткові
кошти в нинішніх умовах невизначеності. Незважаючи на те,
що впровадження інформаційних систем та технологій часто
розглядають як величезну попередню інвестицію в
довгострокову перспективу, успішні процеси трансформації
починаються з недорогих пілотних проектів та обмежених
ресурсів, які масштабуються після того, як будуть розроблені
моделі впровадження та доведено результати. Перевагою
правильно побудованих процесів цифрової трансформації є те,
що на кожному етапі впровадження нових засобів, методів та
процесів відчувається реальний ефект, в результаті одразу
можна коректувати майбутні зміни і аналізувати ступінь
готовності для переходу на новий рівень.
Контроль витрат за рахунок підвищення операційної
ефективності - завдання, для якого цілком підходять цифрові
рішення і більш ефективні у підтримці бізнесу за рахунок
фінансової турбулентності, ніж лише традиційні заходи
скорочення витрат. Найкращий інструмент підвищення
ефективності - це автоматизація. Завдяки проектам
автоматизації рентабельність інвестицій реалізується майже
миттєво, компенсуючи початкові інвестиції. Автоматизація
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робототехнічних
процесів
дозволяє
підприємствам
автоматизувати певні типи робочих процесів, щоб скоротити
час, витрачений на дорогі ручні завдання, та перерозподілити
ресурси деінде. Економіка автоматизації проста: одна і та ж
робота виконується швидше і з меншою кількістю помилок,
тоді як ресурси людського капіталу можуть бути
перерозподілені на більш цінні завдання або заповнити
критичні прогалини. Використання програмного забезпечення
дозволяє бухгалтеру отримати оперативну інформацію,
зменшити кількість помилок при внесенні та обробці даних, що
допускаються людським фактором.
Переважна більшість держав розробляють спеціальні
стратегії впровадження цифрових технологій та програми
підтримки цих процесів. Причому, всі дії подібної
спрямованості мають міждержавний характер.
В 2020 році Українським інститутом майбутнього
розроблено стратегію розвитку цифрової економіки “Україна 2030Е”. Стратегією передбачено декілька сценаріїв розвитку та
визначено алгоритм дій щодо досягнення поставлених цілей.
Ключовими КРІ до 2030 року є:
●
65% — частка цифрової економіки в загальному
ВВП України в 2030Е;
●
99,9%
українських
домоволодінь
мають
широкосмуговий доступ до мережі Інтернет (ШСД);
●
100% — покриття території України 4G–5G;
●
99% усіх автомобільних і залізничних магістралей
та 95% сільської місцевості покрито технологіями мобільного
Інтернету;
●
99,9% громадян мають цифрову ідентифікацію
(citizen-card, Mobile ID) та технічні можливості користуватися
довірчими послугами тощо [2].
Варто зазначити, що Україна в 2020 році на
національному рівні також розпочала проект “Дія City” для
створення сприятливих умов для розвитку інноваційного і
технологічного бізнесу. Зазначається, що проект охоплює такі
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сфери як AgroTech, Fintech та Blockchain, АІ та технології
хмарних обчислень, медичні нейромережі та біотехнології, IoT,
Publishing та торговельні майданчики, авіаційні та космічні
технології, безпілотники, реклама, маркетинг і просування,
анімація, графіка та аудіо, кіберспорт та аутсорсинг бізнеспроцесів [1].
Коронавірус постійно змінює спосіб нашого життя та
роботи. Деякі способи поведінки, вироблені в умовах кризи,
зокрема широкомасштабна цифровізація процесів залишиться
навіть після скасування обмежень на діяльність. Щоб
залишатися конкурентоспроможними, підприємства повинні
реагувати на ці поведінкові зміни та задовольняти нові потреби
клієнтів.
Щоб мінімізувати ризики та ефективно вирішувати
наслідки кризи, підприємствам важливо переключити увагу на
існуючі цифрові можливості для ведення бізнесу та
вдосконалювати інформаційні системи як в комунікаційних
процесах, так і в системі управління та виробництва.
Перелік використаної літератури:
1.
Проект Дія.Сіті [Електронний ресурс]. Режим
доступу: https://city.diia.gov.ua/.
Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою
економікою – Український інститут майбутнього
2.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html.
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ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Цифровізація, як підкреслено у концепції [1], є
пріоритетним напрямом розвитку світової економіки. Одним із
перспективних напрямів покращення макроекономічної
ситуації в Україні є реформування та модернізація фінансовогосподарської діяльності підприємств. Адже підприємства
створюють додаткові робочі місця та забезпечують 55 % ВВП
економіки України, серед яких 16 % є часткою ВВП за рахунок
малих підприємств [2].
Розповсюдження та доступність цифрових технологій є
підґрунтям для динамічного розвитку підприємств в умовах
цифрової економіки. Цифрова трансформація економіки має
відбуватись таким чином, щоб новітні технології адаптувалися
до персоналу, а не навпаки. Таке усвідомлення взаємодії між
персоналом й технологіями з’являється саме в процесі навчання
й набуття відповідних фахових компетентностей в умовах
повсякденного застосування цифрових технологій.
Актуальність дослідження обумовлена потребою в
обґрунтовуванні напрямів відтворення інтелектуального
потенціалу персоналу з метою ефективного опанування
фахівцями засобів інформаційних технологій і безпечного
використання програмних продуктів у господарській діяльності
підприємств.
Метою дослідження є визначення напрямів відтворення
інтелектуального потенціалу персоналу підприємств в умовах
цифрових технологій.
Підприємство є осередком активної організації
діяльності групи фахівців. Цей колектив здатний за допомогою
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наявних засобів виробництва і сучасних інформаційних
технологій здійснювати фінансово-господарську діяльність за
обраними напрямами, провідними з яких є виробництво
продукції (робіт, послуг) з метою задоволення потреб
споживачів.
Успішна
організація
господарської
діяльності
підприємств залежить від рівня інтелектуального потенціалу
персоналу та успішної автоматизації бізнесу, характерною
ознакою якого є забезпечення зручності та ергономічності
використання програмних продуктів. Процес обробки
інформації на підприємстві засобами інформаційних технологій
дозволяє оптимізувати рутинні операції, суттєво скоротити час
на збір й обробку облікової інформації, на розв’язання
різноманітних задач фінансового та/або облікового характеру, а
також на проведення різних видів аналізу, наприклад,
статистичного або прогнозного аналізу напрямів відтворення
інтелектуального потенціалу персоналу. В умовах цифрової
економіки передбачається використання на мікрорівні
інформаційних технологій та методів генерування, обробки,
збереження, передачі та захисту інформації. Фахівці
підприємств повинні оволодіти новими професійними
знаннями задля підвищення ефективності ведення бізнесу при
розробці, впровадженні та використанні інформаційних систем.
Таким чином, доцільно планувати заходи відтворення
інтелектуального потенціалу працівників в контексті
поліпшення їх загальних якостей задля забезпечення вимог
економічного розвитку підприємства.
Дослідження [3, с. 20] показало, що розрізняють такі
якості персоналу підприємства як фізичні здібності робітника,
розумові здібності працівника (інтелектуальний потенціал),
підприємницькі здібності власника бізнесу. В цьому
дослідженні йдеться про обізнаність персоналу в контексті
покращення їх професійного та загального рівня знань. Усе це
передбачає навчання працівників технологіям обробки
структурованих й неструктурованих даних великих обсягів
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(технологія BigData) задля отримання корисних для
підприємства
результатів
та
набуття
працівниками
компетентностей щодо:
- безпечного використання соціальних мереж;
- створення системи веб-фільтрації задля обмеження
доступу працівників до використання окремих веб-сайтів;
- уникнення доступу до даних після використання Internet;
- створення
системи
захисту
загальнодоступних
інформаційно-технічних засобів;
- створення системи безпеки електронної пошти та ін.
Відтворення інтелектуального потенціалу персоналу, що
є неідентифікованим ресурсом підприємства, доцільно
планувати,
спираючись
на
механізм
відтворення
інтелектуальних ресурсів підприємств (рис. 1) та алгоритм
прогнозного аналізу відтворюваних економічних ресурсів [3, с.
42-44; с. 225-228].
Продукція інтелектуальної діяльності

Інновації, компетентність

Реалізація на ринку

Інтелектуальний капітал
підприємства

Прибуток від реалізації

Відтворення
інтелектуального капіталу

Підвищення професійного
рівня

Зростання внутрішньо створеного
гудвілу
Рис. 1. Механізм відтворення інтелектуального потенціалу
підприємства
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Після аналізу даних про інтелектуальний потенціал
трудових ресурсів, й, зокрема, про професійний та загальний
рівень знань персоналу керівництву підприємства необхідно
прийняти рішення щодо доцільності процесу відтворення.
Отже, важливим напрямом забезпечення економічного
розвитку підприємства є відтворення, тобто поліпшення
професійного рівня (знань, досвіду, навичок, умінь) працівника,
або його загальних якостей користувача інформації.
Поліпшення професійного рівня доцільно здійснювати шляхом
навчання у вищих навчальних закладах. Саме там працівник
може набути рівня бакалавра та/або магістра й професійно
оволодіти фундаментальними основами цифрової економіки,
наприклад, засобами Інтернет, технологією блокчейн,
електронною
комерцією,
електронним
урядуванням,
інформаційною
та
кібернетичною
безпекою,
smartтехнологіями, технологіями розробки мобільних додатків тощо.
Висновки.
У
дослідженні
визначено
напрями
забезпечення економічного розвитку підприємства в умовах
цифрових технологій. Зокрема, підприємствам з метою
отримання прибутку пропонується планувати заходи з
відтворення інтелектуального потенціалу працівників в
контексті набуття ними професійних знань і компетентностей
ефективного та безпечного використання інструментів
цифрових технологій.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І
ОПОДАТКУВАННЯ ОЧИМА СТУДЕНТІВ
Пріоритетним завданням закладів вищої освіти, які
готують конкурентоспроможних фахівців з обліку і
оподаткування, є підготовка таких управлінських кадрів, які
володіють не лише необхідними теоретичними знаннями, а й
практичними навичкам. Проблеми підготовки таких
спеціалістів детально розглянуто у [1].
Студенти вважають, що особлива увага при підготовці
майбутніх фахівців у сфері обліку повинна бути зосереджена на
одержанні практичних знань, умінь і навичок, що зумовлено
специфікою цієї спеціальності. Побутує стереотип, що робота
фахівця у сфері обліку і оподаткування є нудною, не потребує
творчого підходу і зводиться лише до механічних розрахунків,
тому насамперед потрібно популяризувати спеціальності у
сфері обліку. В умовах динамічного розвитку економіки та
безперервних змін законодавства, підприємства все частіше
потребують фахівців, які прагнуть до отримання нових знань та
яким притаманне новаторське мислення. Останніми роками
професія стала більш цікавою завдяки використанню сучасних
комп'ютерних програм, які не лише полегшують роботу як
працівникам бухгалтерії, так і аудиторам, але й уможливлюють
розраховувати фінансові показники, здійснювати оцінювання
ефективності
господарської
діяльності
підприємства,
прогнозувати розвиток бізнесу.
Процес навчання в закладах вищої освіти України
передусім повинен формувати професійні навички в підготовці
майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням
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сучасних комп'ютерних бухгалтерських програм, виховувати в
них самостійність та творчий підхід до вирішення поставлених
завдань, а в умовах пандемії, спричиненої Covid-19, сприяти
підвищенню мотивації студентів до самостійної роботи. Для
студентів з обліку та оподаткування заняття доцільно
проводити з використанням сучасних прикладних програм,
навчити їх не лише технології, а й розуміння, що стоїть за тим
чи іншим автоматично обчисленим показником.
Комп'ютеризація обліку відкрила нові можливості перед
майбутніми фахівцями з обліку і оподаткування і не похитнула,
а лише зміцнила їх позиції на ринку праці. Технічні новації
значимо посилили аналітичні функції обліку, перенісши увагу
бухгалтера в область оцінки формованих програмою даних і їх
аналізу. Все більш затребуваними стають фахівці, які здатні
застосовувати сучасні системи автоматизації, аналізувати
ситуацію, приймати рішення і вміють працювати в команді.
Конкурентоспроможний фахівець у сфері обліку і
оподаткування повинен не лише уміти складати фінансову та
податкову звітність, але й визначати фінансову політику
підприємства, впроваджувати зміни та реформи, зокрема щодо
податкової оптимізації.
Врахування закладом вищої освіти оперативної
інформації про соціально-професійні орієнтації, реальні
потреби ринку, мотивацію навчання студентів, про чинники, які
на все це впливають, сприятиме покращенню та зростанню
конкурентоспроможності університету на ринку освітніх
послуг.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ
ЗАСОБИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
В сучасних умовах освітнього процесу викладачі
навчальних закладів з метою реалізації освітніх послуг
зобов’язанні здійснювати пошук певних інформаційнокомунікативних засобів, які б забезпечили не лише якісну
подачу навчального матеріалу студентам, організацію
аудиторної та самостійної роботи, але й отримували б зворотній
зв’язок від здобувачів освіти.
Для
використання
сучасних
інформаційнокомунікаційних засобів ( І-К засобів) наразі потрібні лише
реєстрація в сервісі та доступ до мережі Інтернет.
Користуватися цими засобами, як правило, можливо з
комп’ютеру, планшету або смартфону. Сьогоднішнє
дистанційне навчання внесли зміни щодо комунікацій між
викладачами та студентами використовуючи інтернетмесенджери, такі як Viber, WhatsUp, Telegram, Facebook
Messenger тощо. Вони забезпечують швидкий безкоштовний
обмін
текстовими
повідомленнями,
фото,
відео,
гіперпосиланнями та файлами; дозволяють створювати групові
чати, організовувати опитування, голосування та ін.
Проте, вважаємо, що одним із ефективних навчальних
середовищ є сервіс Google Classroom (Google Клас). Перевагою
даної платформи являється те, що вона повністю безкоштовна
для державних навчальних закладів та надає кожному
користувачу безмежний простір у хмарному сховищі, дає
можливість редагувати файли онлайн одночасно великій
кількості людей без жодних проблем та підвисання, спрощує
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роботу адміністрації у руслі документообігу та виконання
поставлених задач.
Створення курсу Google Classroom дозволило закладам
освіти підтримувати ефективну комунікацію зі студентами,
модернізувати взаємодію учасників освітнього процесу,
завдяки чому зникла потреба зберігати велику кількість завдань
протягом навчального року та пам’ятати строки їх виконання.
Досліджуючи середовище сервісу Google Classroom
(Google Клас) варто відмітити, що система має багато
можливостей:
 доступ до матеріалів з будь-якого місця;
 створення завдання і поширення його індивідуальної
копії для кожного студента;
 спільна робота над завданнями;
 спілкування в режимі реального часу;
 можливість інтерактивної перевірки виконаних
завдань.
Наразі для роботи із сервісом достатньо під’єднання до
Інтернету, браузера та будь-якої вільно розповсюджуваної
операційної системи [1]. Єдиною умовою є реєстрація власної
скриньки на Gmail і отримання ключа доступу, який Google
Classroom генерує для кожного класу.
Зауважимо, щоб використовувати Google Клас у
навчальному закладі, необхідно створити для нього
безкоштовний обліковий запису G Suitefor Education.
Отже, впровадження в освітньому процесі середовища
сервісу Google Classroom (Google Клас) дозволяє забезпечити
основні завдання – реалізувати основну мету викладача це
надання якісно навчальних послуг, урізноманітнити його
напрямки, а також активізувати творчу діяльність студентів,
отримати від них зворотній зв’язок.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ФАХОВІЙ
ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Тенденція зростання ролі фінансових ресурсів у
забезпеченні ефективного функціонування та перспективного
розвитку різних економічних систем обумовлює значимість цієї
проблематики
у
фаховий
підготовці
економічних
спеціальностей. При цьому вона має орієнтуватися на
формування у студентів компетенцій з ефективного управління
фінансами.
Фінансові ресурси як економічна категорія вивчаються у
рамках кількох навчальних дисциплін. Тому існує необхідність
їх чіткої ідентифікації на міжпредметному рівні. Така
необхідність існує з огляду на те, що часто стає джерелом
багатьох
невизначеностей
та
двозначностей.
У
концептуальному плані нині домінують два підходи у поглядах
до визначення економічної суті фінансових ресурсів, які
ґрунтуються на розподільній (макроекономічній) та
відтворювальній концепціях фінансів. Перший розглядає
виникнення фінансів на стадії розподілу та перерозподілу
вартості сукупного суспільного продукту та національного
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доходу, а їх основними функціями визначає розподільчу та
контрольну. У контурі другого підходу фінанси функціонують
на усіх стадіях відтворювального процесу. Очевидно, що
перший підхід містить елементи нормативного характеру і
обмежує методичний інструментарій фінансового управління в
ринкових умовах. В подальшому це проявляється у детермінації
фінансових ресурсів до пасиву балансу, яка приторочить
нормативним вимогам та логіці економічної теорії.
В процесі фахової підготовки необхідно усвідомлювати,
що системний характер управління фінансовими ресурсами
обумовлений наявністю певної сукупності елементів,
поводження кожного з яких впливає на поведінку цілого, а сама
система є підсистемою інших систем і залежить від їх
функціонування [1]. З цим пов’язане те, що вибір певної
економічної чи фінансової стратегії, як правило, обумовлює
необхідність
трансформації
управління
фінансовими
ресурсами.
У загальному випадку фінансову стратегію можна
представити як окрему нормативну базу, визначену статутними
та іншими внутрішніх документах, що виступає підґрунтям
здійснюється
управління
фінансовою
діяльністю
та
регулювання внутрішніх фінансових взаємовідносин в
довготривалій перспективі. У неокласичній теорії фінансів та
фінансовому
менеджменту
центральним
стратегічним
фінансовим орієнтиром визначається максимізація добробуту
(очікуваної корисності) власників підприємства, досягнення
якої забезпечує зростання його ринкової вартості. Така позиція
має як своїх прихильників, так і опонентів. Важливо визначити
той економічний контекст, який обумовлює доцільність такого
підходу.
Формування
системи
управління
фінансовими
ресурсами підприємств має свою внутрішню логіку, яка
передбачає наступну послідовність етапів цього процесу:
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– якісний аналіз поточного стану, тенденцій та
закономірностей розвитку існуючої системи управління
фінансовими ресурсами;
– встановлення цільових параметрів управління
фінансових ресурсів відповідно до його функціонального
призначення;
– опрацьовування фінансової стратегії та фінансової
політики підприємства;
– розробка методичного інструментарію обґрунтування
та прийняття управлінських рішень щодо формування та
використання фінансових ресурсів;
– опрацьовування локальних нормативних документів,
що визначають регламенти та процедури з реалізації та
коригування управлінських фінансових рішень;
– встановлення базових індикаторів аналізу фінансових
ресурсів, методів та прийомів їх розрахунку, критеріїв
прийнятності та способів інтерпретації, термінів та
періодичності проведення аналізу;
– розробка ресурсних нормативів, методичного
інструментарію та нормативних документів з прогнозування і
планування фінансових ресурсів;
– опрацьовування системи контролю формування,
розміщення та використання фінансових ресурсів;
– організація управлінського обліку та системи
фінансового контролю і моніторингу відповідно до потреб
забезпечення раціонального руху фінансових ресурсів у процесі
основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
[2].
Управління процесами формування та використання
фінансових ресурсів передбачає перманентного здійснення
вибору кращого з евентуальних альтернативних варіантів. При
цьому розробка управлінських фінансових рішень базується на
ідентифікації ключових чинників впливу, які мають значний
рівень невизначеності. Особливо висока динамічність та
невизначеність щодо тенденцій розвитку характерна для
106

зовнішнього оточення. Це актуалізує завдання опанування
студентами інструментарію розробки методики прийняття
таких управлінських рішень та створення відповідних
інформаційно-аналітичних
систем
на
базі
сучасних
комп’ютерних технологій. При цьому важливе розуміння того,
що пошук оптимального варіанту реалізації управлінських
рішень не завжди пов’язаний з найбільш ефективним з
формальної точки зору варіантом. Наприклад, у випадку коли в
реалізації такого варіанту присутні вимоги, які важко
формалізувати й включити в модель розрахунку доцільності та
ефективності. Крім того, існує група некерованих чинників, на
які підприємство не може впливати, а лише свідомо враховує
наслідки їх дії. У даному контексті важливе формування у
студентів компетенцій з використання евристичних методів.
Перелік використаної літератури:
1. Комарова Н. В. Теоретические основы менеджмента:
Конспект лекций / Н. В. Комарова. – М.: Доброе слово, 2005. –
64 с.
2. Гудзь О.Є., Стецюк П.А. Концептуальні засади
формування системи управління фінансовими ресурсами
підприємств / О.Є. Гудзь, П.А. Стецюк // Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – T. 1, № 32. –
С. 330-340.
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Гудима А.А.
старший викладач
Донбаська державна машинобудівна академія
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ" ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
На даному етапі розвитку використання сучасних
інформаційних технологій для ведення регламентованого
обліку стало невід'ємною частиною діяльності бухгалтера.
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].
Згідно з цими вимогами, випускники, що мають
кваліфікацію "Бакалавр" за даною спеціальністю, повинні
вільно володіти вміннями застосовувати спеціалізовані
інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування [1]. Випускників
рівня «Магістр» повинні не тільки володіти інноваційними
технологіями,
обґрунтовувати
вибір
та
пояснювати
застосовування нової методики підготовки і надання облікової
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання,
але й обґрунтовувати вибір і порядок застосування
управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських
рішень з метою їх оптимізації [2].
Використання новітніх інформаційних технологій при
підготовці майбутніх обліковців, на думку Макарович В.К.,
забезпечить виконання одночасно декілька функцій:
візуалізацію навчального матеріалу, економію навчального
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часу, забезпечення доступності і якості знань, сприяння
виробленню умінь і навичок, які дозволяють швидко і
своєчасно контролювати процес навчання, тим самим зростає
конкурентоспроможність випускників на ринку праці. При
цьому інформаційно-технічні засоби навчання виступають
невід'ємною складовою частиною навчального процесу ВНЗ і
дозволяють чітко та оперативно вирішувати завдання
підготовки висококваліфікованих фахівців [3].
Для підвищення конкурентоспроможності студентівобліковців в умовах сучасного ринку бухгалтерських послуг в
учбових планах Донбаської державної машинобудівної академії
(ДДМА) ля бакалаврів ОПП «Облік і оподаткування» в 7
семестрі передбачений навчальний курс «Інформаційні системи
та технології в обліку та оподаткуванні». Під час аудиторних
занять на 2 і 3 курсах в рамках дисциплін «Фінансовий облік»
та «Оподаткування» студенти опановують навички ручного
заповнювання первинних документів та звітності, а потім на
лабораторному практикумі на 4 курсі вчаться відображати
аналогічні операції в програмних продуктах. Студенти
опановують не лише техніку заповнювання первинних
документів в програмі «1С:Бухгалтерія», але й узагальнювати і
аналізувати інформацію, формувати звітність та окремі види
податкових та управлінських звітів.
У 2 семестрі магістратури за даною спеціальністю в
рамках курсів «Сучасні інформаційні технології в обліку,
аналізі, аудиті та оподаткуванні» та «Управлінські
інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті» студенти
більш глибоко знайомляться з програмою, використовуючи її
можливості не тільки в межах бухгалтерського обліку, а й
аналізу, управлінського обліку, оподаткування тощо. В рамках
лабораторного
практикуму
студентамимагістрами
вирішується комплексна задача стосовно автоматизації
діяльності підприємства в залежності від його сфери діяльності,
масштабу та наявності техніки із розрахунком економічної
ефективності та строків окупності проекту.
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Успішне формування компетенцій неможливе без
активної самостійної участі студента в освітньому процесі і
впровадження сучасних інформаційних технологій. У учбовому
процесі ДДМА виділяється два види самостійної роботи:
аудиторна і позааудиторна. Аудиторна самостійна робота з
дисципліни або міждисциплінарного курсу виконується на
учбовому зайнятті під безпосереднім керівництвом викладача і
за його завданням. Позааудиторна самостійна робота
виконується студентом за завданням викладача, але без його
безпосередньої участі. Одним з ефективних напрямів
організації освітнього процесу є застосування дистанційних
технологій (зокрема, за допомогою системи «Moodle»), які, з
одного боку, дозволяють освітній установі понизити витрати на
придбання і супровід програмного забезпечення і
обчислювальних ресурсів, а, з іншого боку, надають можливість
видаленого динамічного використання засобів обробки і
зберігання даних.
Таким чином, в ДДМА йде формування моделі
конкурентоздатного фахівця, здатного ефективно вирішувати
професійні завдання в умовах сучасної інноваційної економіки.
Використання сучасних ІС в освітньому процесі сприяє
підвищенню конкурентоспроможності майбутніх обліковців.
Перелік використаної літератури:
1.
Стандарт вищої освіти України за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-iopodatkuvannya-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:
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-iopodatkuvannya-magistr.pdf
3.
Макарович В.К. Роль інформаційних технології
при підготовці фахівців-обліковців / В.К. Макарович
//Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці,
економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во
культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.2. – С.95-96.
Гуренко Т.О.
к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ПЕРСПЕКТИВИ ВВЕДЕННЯ НОВІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
БУХГАЛТЕРІВ
Суспільсьво з кожним роком розвивається, ведуться
пошуки швидкого спілкування, ефективної та достовірної
обробки інформації, вирішення фінансових та економічних
питань з різними внутрішніми і зовнішніми користувачами
облікової інформації. Тому, чітко спланована система
освітнього процесу є основним джерелом надання знань
майбутнім спеціалістам з питань ведення бухгалтерського
обліку із використанням сучасних комп`ютерних технологій,
повинна відповідати сучасним потребам ринку праці, бути
гнучким потенціалом при швидкоплинному трансформуванні.
Питанням дослідження підготовки фахівців з обліку та
оподаткування в Україні присвятили роботи: С.Л. Безручук,
М.І. Бондар, Т.В. Гладких, Л.М. Кіндрацька, І.М. Дичківська,
Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, Мельникова О.В. та інші. Але,
завжди є проблеми щодо забезпечення якісного викладання
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облікових дисциплін із застосуванням сучасних технологій,
впровадженні ефективних форм і методів навчання, що
сприятимуть підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців
з обліку.
Як зазначає Дичківська І.М., освіта за своїм змістом,
формами і методами є змінною, оскільки вона має реагувати на
нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховуючи
тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття
народу [1, с. 8].
Але іноді освітні (навчальні) програми (плани) відстають
від темпів цивілізоваого розвитку, оскільки досить швидкими
темпами створюються нові програмні продукти, розширюється
їх наповнення. Також розробляються нові та оновлюються вже
існуючі комп`ютерні програми для госпрозрахункового
сектору, державного сектору, а також малого бізнесу і
фермерських господарств. Для цього необхідно науковопедагогічним працівникам постійно підвищувати свою
кваліфікацію, а то й повністю перенавчатися на нові продукти
для доведення інформації майбутнім спеціалістам відповідного
профілю.
В закладах освіти необхідно значну увагу приділяти
використанню перспективним комп`ютерним програмам при
підготовці бухгалтерів. Цілеспрямовані зміни, новизна, які
вводяться є інноваційними процесами. Як зазначає Мельникова
О.В., інновації у вищій освіті можна трактувати як новостворені
або вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукція
та послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно підвищують якість, ефективність та
результативність навчально-виховного процесу [2, с. 18].
Основною базою створення інформаційного середовища
для зовнішніх і внутрішніх користувачів є дані бухгалтерського
обліку. На ринку праці на сьогоднішній день потреба в
професійних бухгалтерах, головних бухгалтерах, бухгалтерахконтролерах, бухгалтерах-експертах є актуальною. Знання
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фінансового та управлінського обліку, податкового та іншого
законодавства, уміння обробляти, подавати інформацію в
автоматизованому (а також і ручному) режимі робить таких
спеціалістів затребуваними на ринку праці.
Тому, важливим для системи освіти є:
- вивчення потреб ринку щодо появ нових організаційних
структур та їх вимог до спеціалістів;
- відповідне забезпечення навчальних закладів
технологіями для введення в навчальний процес нових
програмних забезпечень;
- застосування в навчальному процесі мультимедійних
засобів, «кейсового методу, методик відео-тренінгу,
економічного моделювання тощо.
Можна виділити певні етапи впровадження і
використання сучасних комп`ютерних програм при підготовці
бухгалтерів (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи впровадження сучасних комп`ютерних програм
при підготовці бухгалтерів
Етапи
1 етап

2 етап

Послідовність застосування
аналіз сучасних програмних забезпечень;
аналіз ефективності використання сучасних
програм на ринку в залежності від форми власності
підприємства;
визначення найбільш затребуваного продукту
визначення технічних можливостей закладу освіти
щодо впровадження нових програмних продуктів у
навчальний процес;
налагодження зв`язків щодо забезпечення
супроводу по встановленню, наданню допомоги та
консультаційних послуг за використанням
встановленої програми;
налагодження зв`язків щодо двосторонньої угоди із
залученням викладачів для наповнення програми,
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3 етап

4 етап

відповідно до особливостей обліку (при розробці
нової програми)
впровадження пробного варіанту комп`ютерної
програми, а після її апробації і можливого повного
варіанту;
визначення позитивних і негативних сторін та
пошук шляхів їх усунення;
підвищення кваліфікації працівників по роботі з
даним продуктом, проведення сертифікації
науково-педагогічних працівників
методичне забезпечення студентів практичними
завданнями, ситуаційними задачами для вирішення
поставлених завдань

Наукова спільнота у європейських країнах вже багато
років працює над питаннями покращення щодо доступу до
інформації студентами з різноманітних гаджетів, додатковим
навчанням у вільний час та розширенням світогляду. Науковці
виділяють різні сучасні системи навчання, якими можуть бути:
- створення електронних навчальних посібників та
постійне їх наповнення новою, актуальною та необхідною
інформацією;
- введення в навчальний процес відеороликів (як
власних, так і провідних спеціалістів світу);
- створення презентацій для швидкого донесення
інформації студентам;
- створення найкращими викладачами додаткових
завдань у формі гри для закріплення основного матеріалу.
Такий метод можна застосовувати при проведенні навчальних
практик студентами, що дасть їм відчути атмосферу рельної
роботи бухгалтерської служби на підприємстві.
Також, важливим є більш глибше застосування методу
кейсів, який концентрує увагу викладача і студента на
обговоренні основних питань, проблем, завдань. Викладач
повинен спрямовувати дискусії студентів відповідними
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допоміжними питаннями, спонукаючими до роздумів,
оцінювати всі ідеї, виділяючи найкращі, які генеруються в
аудиторії. Отже, майбутній бухгалтер повинен бути не просто
працівником який вносить в програму дані і обробляє їх, але й
вміти проводити аналіз діяльності підприємства та бачити
позитивні і негативні сторони та висловлювати власну думку.
Перелік використаної літератури:
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБГУ
Майже всі українські компанії під час пандемії Covid-19
перейшли на дистанційний режим роботи, тому більшість
керівників активізують дії по діджиталізації внутрішніх
процесів і процедур. Цінність діджиталізації полягає у
можливості ефективніше керувати внутрішніми та зовнішніми
процесами компанії, а також скорочувати часові витрати
працівників на рутинні завдання. Це стосується і
документообігу, як внутрішнього, так і зовнішнього.
Питання електронного документообігу та його
впровадження на підприємствах і в установах України можна
назвати питанням загальнодержавного значення. На сьогодні, в
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нашій державі існує досить велика кількість нормативноправових актів, що регулюють відносини у сфері
інформаційних
технологій.
Важливість
електронного
документообігу в Україні підкреслена на законодавчому рівні з
2003 року у Законі України «Про електронні документи та
електронний документообіг» та законах «Про електронний
цифровий підпис», «Про обов’язковий примірник документів»,
«Про Національну програму інформатизації», «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Ці
нормативно-правові
акти
регламентують
основні
організаційно-правові засади електронного документообігу та
використання електронних документів. Проте значна частина з
них потребує внесення змін та доповнень, оскільки тією чи
іншою мірою не узгоджується між собою та не в змозі
адекватно вирішувати проблеми, що виникають.
Почати вести електронний документообіг може і новий
бізнес, і вже давно працюючий. Варто вибрати систему
електронного документообігу. Їх в Україні вистачає. Є і платні,
і безкоштовні. Є такі, якими можна користуватися просто в
браузері, а є ті, що можна інтегрувати в корпоративні ERM /
CRM-системи. Як правило, всі сервіси доступні цілодобово без
вихідних, тобто в будь-який час. Також вони підтримують
достатній рівень безпеки щодо конфіденційності та збереження
даних, можуть надати кваліфіковану технічну підтримку.
Тарифи залежать від кількості документів, які компанія
збирається обробляти.
Карантин значно прискорив розвиток електронного
документообігу і тепер все більше компаній обмінюються
первинними документами в електронній формі між собою. На
думку провідних українських компаній таких як «Делівері» та
площадку «Zakupki.Prom.ua.» перевагами використання
електронного документообігу є: можливість відстежувати всі
дії обробки електронного документу − ким і коли він створений,
підписаний, кому відправлений, які зміни вносилися в процесі.
Це дозволяє будувати прозорі відносини як всередині компанії
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- з співробітниками, так і в зовнішніх комунікаціях: з клієнтами,
партнерами і державними органами. Знизилося навантаження
на
бухгалтерів
підприємства,
скоротилися
терміни
опрацювання документів: раніше бухгалтер компанії витрачав
на відправку одного документа 5-15 хвилин. Тепер в 5 разів
менше. Електронний документообіг обходиться «Делівері» в
декілька разів дешевше, ніж паперовий, враховуючи витрати на
поштові послуги та папір [1].
Переваги електронного документообігу потрібно
розглядати не тільки з фінансової точки зору. Співробітники
можуть працювати над іншими, більш цікавими завданнями.
Документ може бути підписаний з будь-якої точки Землі, де є
покриття Інтернет. Скоротилися і терміни доставки: клієнт
отримує на пошту оповіщення відразу ж після відправки
документа, ще за хвилину може його підписати електронним
цифровим підписом і відправити назад. Адже електронний
документообіг – це вибір на користь екологічно
відповідального ставлення до довкілля. Зменшення кількості
паперових документів знімає на нього тиск.
На сьогодні є необхідність комплексного застосування
сучасних підходів і методів роботи з документами. Головними
напрямами
подальшого
розвитку
та
впровадження
електронного документообігу є: активне застосування
інформаційно-комп’ютерних технологій, щоб безпосередньо
впроваджувати
у
діловодство
електронну
систему
документообігу; створення і широке застосування типових
технологій у всіх напрямах діяльності ERM/CRM-систем;
перехід на якісно новий рівень роботи із документами та взагалі
на новий рівень менеджменту та управління.
Перелік використаної літератури:
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ
HR-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Автоматизація та штучний інтелект (ШІ) активно
вторгуються в HR-простір й наразі можна з впевненістю
сказати, що у сфері управління персоналом вони допомагають
позбавитися від громіздкої ручної і монотонної роботи. У
розвинутих країнах згідно з опитуванням Gartner-2019
«сімнадцять відсотків організацій використовують рішення на
основі штучного інтелекту у своїх функціях з управління
персоналом, а ще 30% зроблять це до 2022 року... Керівники
відділу кадрів називають економію витрат, більш точне
прийняття рішень на основі даних та покращений досвід
співробітників як головні причини впровадження ШІ [1].
До пандемії COVID-19 українські компанії, які
використовували
комплексні
та
вузько-спеціалізовані
(експертні) інформаційні системи управління персоналом,
переважно автоматизували такі HR-процеси: рекрутмент,
первинний добір, адаптація, підготовка наказів; формування
штатного розпису; облік руху персоналу; оцінювання
персоналу, аналіз та оцінка продуктивності, нарахування
заробітної плати, прогнозування звільнень, тестування та
проведення опитувань серед працівників, управління знаннями
та навчанням працівників.
Пандемія COVID-19 спричинила кардинальні зміни в
системі управління персоналом: раптовий перехід працівників
на дистанційну роботу і повне оновлення всіх HR-процесів для
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менеджерів. Робоче навантаження менеджерів з персоналу та
лінійних керівників організацій зросло у декілька разів,
оскільки потрібно було виходити за рамки простого управління
персоналом й зробити так, щоб працівники почувались у
безпеці, комфорті та продовжували надавати найкращі
результати.
За таких умов автоматизація системи управління
персоналом є найкращим способом удосконалення HRпроцесів сучасної компанії. До вагомих переваг удосконалення
HR-процесів за допомогою автоматизації в епоху пандемії
COVID-19 можна віднести наступні.
Завдяки автоматизації HR-процесів з’являються більші
можливості для економії часу, зосередженні на критичних
проблемах
управління
персоналом,
упорядкуванні
повсякденних HR-завдань, таких як: створення індивідуальних
документів для адаптації, збір інформації про форми і методи
мотивації та стимулювання персоналу, заробітну плату тощо.
Це зменшує надмірне навантаження на працівників служб
персоналу та вигорання від монотонної адміністративної
роботи. Взамін вони можуть зосередитись на стратегічних та
тактичних/критичних аспектах управління персоналом, таких
як HR-політика та HR-процеси.
В умовах пандемії автоматизація та ШІ здатні навіть
віддалено прискорити процеси наймання та звільнення
персоналу, адаптації найкращих відібраних кандидатів на
вакантні посади. Сучасне програмне забезпечення для
автоматизації HR-процесів здатне допомогти адаптуватися
працівникам
з
дотриманням
корпоративного
рівня
нормативних вимог, спростити та стандартизувати даний
процес. Воно допоможе менеджерам з персоналу впоратися
навіть з незначними деталями адаптації новачків, починаючи
від попередніх перевірок (випробувального терміну) нових
працівників і до налаштування нового обладнання для них,
надання їм усіх деталей HR-політики тощо. Те саме програмне
забезпечення може впорядкувати процес звільнення, зокрема
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організацію листів-повідомлень про звільнення та припинення
трудової угоди, створення відповідної політики припинення
трудових відносин та внутрішнє спілкування, воно також
допоможе їх обробляти.
Проблемою, яка ускладнює життя менеджерів з
персоналу під час пандемії COVID-19, є відсутність
спрощеного спілкування. Хмарне рішення з управління
персоналом може відіграти важливу роль у цьому аспекті,
оскільки може суттєво затримати всіх працівників на одній
корпоративній сторінці. Це дозволить надсилати відповідні
повідомлення всім сторонам трудових відносин, легко
встановлювати нагадування та завдання. Таким чином усі
будуть знати, що і коли це потрібно робити, навіть не працюючи
територіально в одному місці. Це очевидна перевага для
керівників HR-служб, оскільки не потрібно переслідувати
працівників для передачі інформації.
Вагомою проблемою, яке спричиняє ускладнення в
роботі менеджерів з персоналу під час пандемії COVID-19 є
дотримання змін та розуміння чинних законодавчих актів,
пов’язаних
з
дистанційною
зайнятістю,
включаючи
відстеження робочого часу працівників на віддалених робочих
місцях, понаднормових робіт, оплачуваної відпустки під час
хвороби на COVID-19, норм заробітної плати та позапланових
звільнень. Крім того, потрібно узгоджувати корпоративну HRполітику з усіма змінами у законодавстві, щоб забезпечити
дотримання вимог і не потрапляти в неприємності з владою.
Автоматизація HR-процесів допоможе легко та швидко
відстежувати та оновлювати дані, пов’язані з новими нормами
відповідності законодавчим актам.
Отже, за допомогою автоматизації HR-процесів можна
створити більші можливості для підвищення продуктивності
служб персоналу, рятуючи їх від виснажливих ручних завдань
та дозволяючи їм сконцентруватись на задачах із більшою
доданою вартістю, таких як ухвалення рішень та HR-стратегія.
Автоматизуючи повторювані завдання, менеджери з персоналу
120

зможуть збирати, створювати та оновлювати дані та
впорядковувати різні HR-завдання для працівників. Це
допоможе бізнесу бути більш продуктивним, керуватися
чинними законодавчими нормами та стати більш
впорядкованим.
Перелік використаної літератури:
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
Освітні навчальні заклади з традиційною системою
навчання вже не в змозі повною мірою задовольнити попит
населення в освітніх послугах. В останні десятиліття
відбувається поступовий перехід від традиційного навчання до
навчання на базі комп’ютерних технологій, що пов’язано з
розвитком мережі Internet, коли з’явилась можливість
пересилати дані з одного кінця світу в інший, вільно вести
дискусії з іншими користувачами мережі в on-line режимі,
розміщувати інформацію на Інтернет-сайтах тощо.
Вищі навчальні заклади долучились до розробки
концепції дистанційної освіти, яка передбачає розробку
різноманітних технологій, у т.ч. технології змішаного навчання.
За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні
дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною,
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вечірнього, заочною та екстернатом, що реалізується, в
основному, за технологіями дистанційного навчання [2].
Дистанційне навчання набуло значного поширення у
багатьох країнах світу та з кожним роком його популярність
лише зростає. Наприклад, у США та Канаді як альтернативу
традиційному навчанню створено віртуальні університети, де
кожен студент може отримати освіту за основними
дистанційними курсами на базі будь-якого університету.
Над проблемами розвитку дистанційного навчання
працювали багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема
Г.Рамблє, М.Сімонсон, М.Мур, А.Кларк, М.Томпсон,
О.Андрєєв,
Т.Вахрущева,
Є.Долинський,
Г.Козлакова,
І.Козубовська, Н.Сиротенко, А. Хуторський та багато інших.
Проте, незважаючи на велику кількість напрацювань, сучасна
дистанційна освіта в Україні швидше нагадує традиційні форми
заочного навчання, без застосування всіх можливостей
принципово нових форм і методів навчання.
Дистанційне навчання – це така технологія, що базується
на принципах відкритого навчання, широкого використання
комп’ютерних навчальних програм різного призначення, що
надає студентам змогу навчатися на відстані, без відриву від
роботи та виїзду за кордон, створює за допомогою сучасних
телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для
постачання навчального матеріалу та/або спілкування. На
відміну від заочного навчання, з яким часто ототожнюють
дистанційну форму, остання передбачає не лише постійну
самоосвіту та роботу по засвоєнню знань, а і постійний контакт
як із викладачами, так і з іншими студентами, в той час як
заочна форма освіти передбачає спілкування з викладачем лише
декілька разів на рік під час сесій [3].
Кількість вищих навчальних закладів України, які
долучились до розробки та використання відповідних курсів
дистанційного навчання, постійно зростає. Застосування
технології дистанційного навчання у підготовці майбутніх
фахівців з обліку і оподаткування потребує внесення змін у
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методику викладання. З одного боку, викладач перестає бути
для студента єдиним джерелом отримання знань, а з іншого,
студент багато інформації отримує з мережі Internet та за її
допомогою. Система дистанційного навчання переважно
розрахована на людей достатньо свідомих, які не потребують
постійного контролю з боку викладача. Важливу роль у цьому
випадку відіграє мотивація студентів та їх здатність до
самоорганізації. Якщо за традиційних форм навчання основною
задачею студента було запам’ятати матеріал та потім його
відтворити, то за умови застосування дистанційних технологій
у студентів розвиваються уміння співставлення, синтезу,
аналізу, планування, групової взаємодії з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій та технології
дистанційного навчання. Використання мережі Internet дає
можливість оперативного доступу до інформаційних ресурсів
навчального закладу та можливість ефективної взаємодії
«викладач-студент», як в on-line, так і в off-line режимах.
До основних переваг дистанційного навчання перед
іншими формами можна віднести наступні. Так, практично не
виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна
підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою
телекомунікаційних технологій, у т.ч. відеозв’язку, та
одержувати
структурований
навчальний
матеріал,
представлений в електронному вигляді. Та навіть в цьому
випадку частина навчального процесу дистанційної освіти
може здійснюватися очно (наприклад, складання іспитів
(заліків)).
Дистанційне навчання надає доступ для здобувачів
вищої освіти до нетрадиційних джерел інформації, підвищує
ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для
творчого самовираження, знаходження та закріплення різних
професійних навичок, а викладачам – дозволяє реалізовувати
нові форми і методи навчання із застосуванням інформаційноосвітніх технологій та систем комунікації. Воно забезпечує
студентам максимальну зручність, коли є можливість обрати
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власний ритм та режим отримання знань у комфортній
обстановці, що сприятливо впливає на сам процес навчання. У
викладача є можливість подавати матеріал відповідно до рівня
підготовки та базових знань студентів. Варто врахувати також і
нижчу вартість такого навчання, оскільки відпадає потреба в
оренді приміщень, оплаті значної кількості персоналу та
економію часу [1].
Як і кожна форма отримання знань, дистанційна має свої
недоліки. Так, для адекватного оцінювання важливо мати
безпосередній контакт із студентом (здобувачем). Доволі важко
перевірити, чи саме та людина працює, виконує завдання чи це
робить за неї хтось інший. Тому остаточний контроль якості
знань бажано проводити очно. При тривалому дистанційному
навчанні студент перестає правильно формулювати свої думки,
висловлюватись та проводити дискусійне обговорення.
Дистанційна форма навчання потребує свідомого і
мотивованого підходу до отримання освіти. Процес навчання
має носити систематичний характер, тоді як при дистанційній
формі воно може перетворитися на постійну прокрастинацію
цього виду діяльності.
Та не всі знання можна отримати дистанційно.
Наприклад, навчитися самостійно деяким видам діяльності, при
відсутності прямого контакту студента і викладача, практично
неможливо, а тому однією з головних проблем запровадження
інноваційних форм навчання є вибір оптимального
співвідношення перевірених роками традицій наявної освітньої
системи, сучасних педагогічних інновацій та інструментарію
інформаційно-комунікаційних технологій.
На жаль, поки не у всіх населених пунктах є можливість
доступу до мережі Internet-зв’язку. Часто-густо пропускна
спроможність електронної мережі під час навчальних чи
екзаменаційних телеконференцій є досить низькою.
Така форма навчання має ще один недолік, а саме –
необхідність перебувати тривалий час за комп’ютером, у
зв’язку з чим спостерігається велике навантаження на зір.
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Отже, розвиток дистанційного навчання буде
продовжуватися
із
розвитком
інтернет-технологій
і
вдосконаленням методів дистанційного навчання.
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КОМУНІКАЦІЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК
ОДНА З СКЛАДОВИХ БРЕНДУ РОБОТОДАВЦЯ
Бренд компаній як роботодавця вимагає перегляду в
умовах карантинних обмежень під час епідемії COVID-19.
Станом на 21 жовтня 2020 року в Україні зареєстровано 410 тис.
безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості,
тобто зростання на 67% у порівнянні з попереднім роком [1].
Збереження робочих місць та розвиток працівників стало
ключовим напрямком ціннісної пропозиції роботодавця.
Доведено, що розвинутий бренд роботодавця зменшує витрати
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компанії на підбір персоналу мінімум на 10%, дохід зростає в
3,5 рази, а прибуток – в 2,5 рази. Основними завданнями є
визначити цільову аудиторію (потенційні, теперішні та колишні
працівники) та сформувати ціннісну пропозицію, яка
становитиме конкуренцію іншим компаніям [2, 3].
Найбільшою складністю для компаній при наборі
кандидатів без досвіду або з мінімальних досвідом роботи –
вихід на нові канали комунікації. Цільовою аудиторією на
початкові вакансії або стажування є студенти або випускники
1-2 роки після випуску. Звичними шляхами комунікації до
пандемії в онлайн режимі є сайти пошуку роботи та компанії,
кар’єрні сторінки у соціальних мережах, а в офлайн – кар’єрні
заходи при університетах. У зв’язку з переходом на дистанційну
освіту збільшилася конкуренція за кандидатів з мінімальним
досвідом роботи. Лідируючі позиції зайняли компанії з
налаштованою онлайн-комунікацією зі студентами на різних
платформах.
Характерною рисою для побудови бренду роботодавця у
міжнародних компаніях стало налагодження комунікації між
бізнесом та закладами вищої освіти. Викладачі стають
ключовим об’єктом, який об’єднує кандидатів та потенційних
роботодавців. Дана тенденція знаходиться на початковому
етапі, оскільки меншість компанії готові інвестувати у
створення освітніх проектів, які матимуть результат в
довгостроковій перспективі.
У 2020 році міжнародною компанією JTI Ukraine було
створено онлайн-проект для викладачів закладів вищої освіти
«Teach Me Online» у рамках програми з побудови бренду
роботодавця. Результатами проекту стало охоплення аудиторії
1447 викладачів України. Таким чином, завдяки налагодженій
компаній з викладачами компанії вдається пришвидшити
процес набору кандидатів на початкові позиції [4].
Також з 2018 року компанією «UGEN» кожні півроку
організовується конференція «Uni Biz Bridge» з метою
побудови комунікації між бізнесом та закладами вищої освіти.
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За 2 роки проекту охоплено близько 3000 викладачів та 13
компаній FMCG, IT, банківських та аудиторських сфер
діяльності [5].
Таким чином, налагодження комунікації між бізнесом та
закладами вищої освіти сприяє розвитку бренд роботодавця
серед кандидатів без досвіду роботи. При цьому викладачі є
суміжною ланкою для обох сторін. Однак потребує подальшого
вивчення економічного впливу інвестицій в нову складову
ціннісної пропозиції бренду роботодавця.
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В
ЕКОНОМІЦІ
Нові підходи управління розвитком бізнесу розглядають
процеси в динаміці із врахуванням взаємозв’язку впливу різних
чинників із застосування передових ІТ-технологій. При цьому
стратегія підприємства базується на створенні умов для
реалізації сукупності взаємопов’язаних проектів з метою
досягнення поставлених цілей розвитку.
Впровадження автоматизованих інформаційних систем
управління (АІСУ) на підприємстві забезпечує своєчасність
надання інформації, її належну якість і повноту, безпеку
інформації, високу ефективність управління підприємством.
АІСУ дозволяють побудувати єдину інформаційну систему
управління підприємством з використанням систем штучного
інтелекту на основі інноваційних рішень, які забезпечують
гнучкість налаштувань і зручність використання.
С. Грінгард зазначає, що на сьогодні організації ще
зберігають значні обсяги багаторічної інформації. «За
прогнозами International Data Corporation, до 2020 року у світі
буде 40 зетабайтів даних… Це приблизно 6 терабайтів на
людину, тобто 3 млн. книжок на душу» [1, с. 53]. Отже проблема
забезпечення прогресивних змін у даному напрямку полягає у
цілеспрямованому відборі потрібних даних і підготовці їх до
ефективного використання. Це має призвести до створення
гнучкіших моделей виробництва на основі інновацій,
підвищення якості управління, радикальної зміни відносин
бізнесу зі споживачами.
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Промисловий Інтернет (на сьогодні це Industry 4.0)
перебуває всередині Інтернету речей, тобто в основі
інфраструктури, яка підтримує під’єднані машини і дані,
зокрема, великі дані, машинне навчання і комунікації «машинадо-машини». Фахівцями з інформатики запроваджено термін
«цінність
досконалої
інформації»,
тобто
здатність
упорядковувати точки даних та оптимізувати дані. Інформація
стає цінним економічним активом. За прогнозом Gartner вже
скоро інформаційні активи й дані корпорацій фігуруватимуть в
їхньому балансі. Більше того, за оцінками Інституту МакКінсі,
ефективне використання даних активів дозволить знизити
витрати на розроблення продукції виробничими компаніями
більш як на 50%. Поширеність мереж зв’язку і комунікації,
дешевих сенсорів і мікроелектроніки уможливлює під’єднання
до Інтернету практично всього, що продукує нові знання та
можливості [1, с. 60-63].
У програмному документі Міністерства цифрової
трансформації «Аудит розвитку цифрової економіки»,
опублікованому у 2021 р., ключовою проблемою визначено,
цифрову трансформацію промисловості, так як вона деградує і
характеризується слабким внутрішнім попитом на технології
(зокрема, технології Індустрії 4.0). При цьому зазначається, що
вітчизняна промисловість має потужний ІТ сектор і систему
закладів вищої освіти. В якості рекомендацій виходу з
існуючого стану рекомендовано затвердити «Національну
стратегію Індустрії 4.0», реалізувати проекти розробки шести
галузевих дорожніх карт цифрової трансформації по галузям
«прориву», створення трьох регіональних центрів Індустрії 4.0,
промислових
Hitech
кластерів,
аналітичного центру
Industry4Ukraine,
галузевого
акселератора
цифрової
трансформації для харчової та переробної галузі, тест-офісів
промислового інжинірингу, забезпечити підтримку проекту
Export-Internatiolization-Fundraising (EIF) тощо. Для реалізації
даних завдань слід створити умови для розвитку вищої освіти в
Україні за рахунок підвищення її якості, налаштування ВУЗів
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на запити ринку, створення потужних наукових кластерів.
Запропоновано зробити ВУЗи активними учасниками цифрової
економіки, впровадити платформу Digital R&D Grid, здійснити
трансфер ряду ліцензійних академічних модулів (по цифровим
технологіям, цифровій економіці, цифровим трансформаціям),
заснувати мінімум 7-10 кафедр цифрового спрямування в 7-10
закладах вищої освіти, створити 3 національних учбових
заклади (оффлайн-онлайн) за напрямками: штучний інтелект,
великі дані, смарт-інфраструктура [2, с. 41-43].
Успіх в управлінні сучасним підприємством передбачає
чітку постановку цілей, систему моніторингу і контролю
результативності та ефективності діяльності з допомогою
показників КРІ,
збалансованого
управління
виробничими
та
господарськими процесами і якістю. Стратегічне планування
має динамічний характер і базується на величезній кількості
даних (Big Data), що потребує постійного аналізу інформації та
її оновлення. Отже, слід постійно переглядати підходи до
стратегічного управління і скорочувати терміни стратегічного
планування.
Так сучасне підприємство повинне здійснювати спільне
вимірювання стану внутрішнього і зовнішнього середовища, а
саме:
Підприємство (внутрішнє середовище) ↔ Стратегія
розвитку
↔
Зовнішнє
середовище
(споживачі,
постачальники, держава).
Сучасні підходи до стратегічного планування, як вже
зазначалося вище, включають [3, с. 2]:
1) управління за цілями (Management By Objectives), які
встановлюються за принципом SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Result-oriented, Time-based), що дозволяє
фокусуватися на досягненні цілей і домагатися високих
результатів;
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2) управління результативністю та ефективністю
підприємства з використанням показників ефективності (KPI –
Key Performance Indicators);
3) процесне управління – управління за регламентами
бізнес-процесів, коли підприємство розглядається у вигляді
мережі взаємопов’язаних бізнес-процесів, а не в якості
розрізнених функцій як при функціональному підході;
4) управління за принципами системи управління якістю
(ІSО 9000, TQM – Total Quality Management), яке передбачає
орієнтацію на споживача, лідерство керівника, участь
працівників в управлінні, системний підхід до управління,
постійне поліпшення якості, всебічно обґрунтування прийняття
рішень і взаємовигідні відносини з постачальниками та
споживачами.
Такі підходи потребують коригування або зміни
існуючих методологій розробки стратегічних планів. Разом з
удосконаленням процесу стратегічного планування треба
проводити реінжиніринг таких КІС стратегічного рівня, як ERP
(Enterprise Resource Planning) та EPM (Enterprise Performance
Management) згідно з методами і моделями розв’язання задач
стратегічного планування розвитку, здійснювати їх інтеграцію
з інформаційними системами тактичного та оперативного
рівнів управління.
Отже, має місце протиріччя між зростаючою складністю
завдань планування розвитку підприємства та існуючими
методами, моделями й інформаційними технологіями
стратегічного планування, в яких недостатньо враховуються як
вимоги до формування планів розвитку, так і необхідність
інтеграції стратегічних планів з тактичними та оперативними
планами і бюджетами. Усе це ускладнює реалізацію планів
розвитку підприємства.
Тому на сьогодні актуальною науково-прикладною
проблемою є розробка методологічних основ та інформаційної
технології ефективного планування розвитку підприємства, які
за допомогою системного моделювання його стратегічних цілей
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та напрямків діяльності дозволять урахувати сучасні вимоги до
стратегічного управління.
Такі підходи потребують коригування або зміни
методологій розробки стратегічних планів підприємства. Разом
з удосконаленням процесу стратегічного планування треба
проводити реінжиніринг КІС стратегічного рівня, таких як ERP
і EPM систем, згідно з методами і моделями розв’язання задач
стратегічного планування розвитку підприємства.
Як зазначає О.Грабар, на сьогодні можна виділити п’ять
груп програмних продуктів, що використовують компанії
залежно від їх функціонального призначення [4, с. 68-69]: .
1. Комп’ютерні інформаційні системи (КІС), які
забезпечують сумісність економічної інформаційної системи з
АІСУ технологічними процесами, що гарантує безпеку даних
на всіх етапах обробки інформації. Ці продукти зустрічаються
під назвами: КІС, інформаційно-аналітичні програмні
продукти, автоматизовані робочі місця (АРМ), обліковоуправлінські програми, ERP та MRP продукти. До цієї групи
можна віднести також такі продукти як SAP R/3; MS AXAPTA
(Navisiоn); BAAN; Frоntstep, IPS Applicatiоns, «1С:
Підприємство», продукти корпорацій «Парус» і «Галактика»,
«Фігаро-ERP» компанії «Бізнес-консоль» та ін.
2. Програмні продукти класу СКБД (об’єктноорієнтовані системи управління базами даних), які є
універсальні та забезпечують багатокористувацький режим і
надійне зберігання інформації. Це продукти компаній Оracle,
MySQL, mSQL, PоstgreSQL, Micrоsоft SQL Server, Access,
Sybase, Ingres.
3. Програмні продукти для бізнес-процесів (business
prоcess management – BPM). Бізнес-процесний підхід до
ведення бізнесу дозволяє компаніям розробляти ефективні
рішення, здатні об’єднувати людей, системи і дані. До
програмних продуктів цієї групи відносять, зокрема, CRM
(Custоmer Relatiоnship Management).
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4. Програмний продукт Business Prоcess Mоdeling, який
дозволяє моделювати бізнес-процеси, програмне забезпечення
класу DоcFlоw (системи маршрутизації документів), Wоrk Flоw
Mоdeling (системи управління потоками робіт) і Data Flоw
Mоdeling (опис потоків даних).
5. Програмні продукти, засновані на інтеграції CASEтехнологій та імітаційного моделювання, зокрема, BPWin –
Arena, ARIS і мережеві технології; iThink – BPR, які враховують
складність організаційних структур компаній і зорієнтовані на
фундаментальне переосмислення і радикальну перебудову
бізнес-процесів компаній на базі реінжинірингу бізнес-процесів
(BPR).
Кожне виробниче підприємство має ставити собі за мету
забезпечувати досягнення таких довгострокових цілей, як
продуктивність, стійкість, гнучкість, якість та зменшення
вартості готової продукції. При цьому слід враховувати стан та
вимоги зовнішнього середовища, так як сучасний ринок
наукомісткої
промислової
продукції
характеризується
підвищенням складності, наукоємності, якості виробів та
зниженням їхньої ресурсомісткості; підвищенням конкуренції
на ринку; розвитком відносин між учасниками життєвого циклу
продукції. Оскільки промислові підприємства вирізняються
суттєвими обсягами процесів розробки, проектування та
підготовки виробництва, на управління якими концепція ERP
не поширюється, то саме функції управління, поширення й
використання інформації про продукт від моменту його
розробки, виготовлення, реалізації та зняття з експлуатації
відносяться до модуля управління життєвим циклом продукції
(Product Life Management - PLM). Цей модуль тісно
інтегрований з іншими складовими ERP-системи та забезпечує
управління
процесами
впровадження
інновацій
та
проектування. Використання PLM як центрального модуля
ERP-системи на підприємстві дає широкі можливості як для
автоматизації управлінських процесів, так і для створення
133

інтегрованого інформаційного простору для ефективного
управління [5, с. 76].
Таблиця
Сфери застосування ERP-систем із вбудованим PLMмодулем в Україні1
Система
SAP S/4HANA

Microsoft
Dynamics 365
Oracle E-Business
SUITE
Epicor ERP
ERP-система ITEnterprise
Infor ERP

IFS Applications

Tend ERP
Siemens NX

1С:
Підприємство 8

Сфера (галузь) застосування
Оборонна і нафтогазова промисловості,
металургія, енергетика телекомунікації,
фінанси, високі технології, транспорт
Виробнича діяльність, дистрибуція,
сервісне обслуговування
Важка, хімічна, оборонна і авіабудівна
промисловість, телекомунікаційні
послуги, фінанси, енергетика
Машинобудування, дистрибуція
Машинобудування, виробничі
підприємства, сервісне обслуговування
Аерокосмічна, оборонна,
автомобілебудування, хімічна,
будівництво, високі технології та
електроніка, галузеве машинобудування
Машинобудування та металообробка,
фармацевтика, хімічна та харчова,
авіаційна, технічне обслуговування і
ремонт
Виробничі та переробні підприємства,
харчова промисловість, фармацевтика
Аерокосмічна, оборонна і важка
промисловість, автомобілебудування,
транспорт, електроніка, металургія,
суднобудування, телекомунікації
Машинобудування, виробничі
підприємства та підприємства сфери
послуг
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Галактика

Машинобудування,
автомобілебудування, авіабудування,
приладобудування, двигунобудування,
суднобудування, виробництво
обладнання, металообробка
1
складено автором з використанням 5, с. 77-78

Модуль PLM базується на методах ощадливого
виробництва (LM), інноваційної техніки інверсії (DMFA),
методології дизайну процесів на базі шести сігм (DFSS),
виробничого підходу інженер на замовлення (ETO), розробки і
впровадження нового продукту (NPDI), паралельної інженерії
(CE) тощо, а в якості інструментарію використовує
автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва
(CAM), архітектурної інженерії (AEC), забезпечення якості
(CAQ) та ін. Реалізація PLM дозволяє втричі скоротити витрати
на проектування нових виробів, пришвидшити їх виготовлення
на 70 %, і тим самим майже вдвічі скоротити час виходу
продукції на ринок, а також суттєво підвищити інші
результуючі показники діяльності підприємства [5, с. 80-82].
В якості наступного кроку для соціальної та економічної
еволюції людства після винаходу Інтернету людей та Інтернету
речей (Internet of People and Internet of Things) прогнозується
приєднання мільйонів розсіяних об’єктів до єдиної всесвітньої
мережі економічних агентів (Інтернет підприємств або ж
Інтернет систем). Система Integrated Enterprise Managing (IEM)
передбачає перехід до автоматизованого та роботизованого
виробництва з найкоротшими та найбільш інтегрованими
ланцюжками постачання від виробника до кінцевого
споживача. Компанії, майбутні піонери IEM, у перспективі
мають отримати значні конкурентні переваги на ринку.
Взаємодіючі IEM-системи утворять вузли глобальної
метаструктури, виконуючи одночасно функціональні локальні
трансакції глобальних ланцюгів створення вартості. Мобільні
операційні системи типу IoS розчинять Інтернет речей у своїх
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глибинах і одночасно створять умови для взаємодії з Інтернетом
людей. Системи IEM компаній за рахунок формування
оптимальних ланцюгів доставки, що взаємодіють у реальному
часі вивільнять значні ресурси світової економіки, що суттєво
знизить екологічне навантаження і стане додатковим фактором
для збільшення суспільного багатства [6, с. 41].
Отже у сучасному світі відбуваються глибинні тектонічні
зсуви у сфері інформаційного забезпечення, які є викликом для
людства. Ці зміни не є однозначними, так як вони вплинуть на
рівень особистої персональної інформаційної захищеності як
конкретних осіб, так і організацій. На сьогодні однозначним є
тільки те, що світ вже ніколи не повернеться до попередніх
форм управління, які не були настільки прозорими та не мали у
достатній кількості відповідних наборів необхідних даних для
прийняття рішень. Таким чином, в умовах, що склалися, слід
поглиблювати співпрацю наукових, дослідницьких і начальних
закладів з бізнес середовищем, формуючи збалансовану бізнесекосистему, пріоритетну роль в якій повинні відігравати наука
та освіта на базі перспективних інформаційних технологій, що
створить сприятливі умови для успішного розвитку економіки
на інноваційній основі.
Подібні прогресивні перетворення вимагатимуть все
більших коштів та зусиль по формуванню та втіленню як
глобальної стратегії розвитку суспільства на планеті, так і
стратегій розвитку окремих країн і регіонів. Все це передбачає
збільшення уваги до процесів реалізації Цілей розвитку
тисячоліття, Глобальних цілей сталого розвитку та інших
міжнародних програм, які повинні своєчасно коригуватися
відповідно до досягнутого рівня можливостей їх задоволення. В
Україні при цьому важливо сформувати власні інноваційні
програми з урахуванням важливості підвищення уваги до
розвитку сучасних інформаційних систем у бізнесі, науці та
освіті, що підвищить рівень конкурентоспроможності
економіки та забезпечить можливості для підвищення
життєвого рівня населення.
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ
День за днем нові технології все більше проникають у всі
сфери суспільного життя. Бухгалтерська справа не є винятком,
тепер інформаційні технології безпосередньо пов’язані з
професією бухгалтера. Сьогодні вже очевидно, що процес
цифровізації економіки призведе до серйозних структурних
змін у формуванні, обробці та використанні інформації, звітних
даних суб’єкта господарювання. Цифрові технології є найбільш
важливими складовими процесу використання інформаційних
ресурсів в бухгалтерському обліку та поданні звітності.
Система обліку та звітності повинна підлягати реформування,
щоб адаптуватися під цифрову обробку даних, нові
вдосконалені програмні продукти.
Більшість вчених вважають, що ключовими орієнтирами
змін у бухгалтерського обліку і звітності в умовах цифрової
економіки будуть наступні:
- розширення
відображення
сфери
діяльності
підприємства в обліку;
- підвищення якості та оперативності обліку;
- виявлення і збільшення кількості нових об’єктів обліку
та розробка інноваційних методів їх оцінки;
- формування підходів до інтегрування різних видів
обліку;
- використання
більш досконалих
інформаційних
технологій;
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- розробка теоретичних, методичних і прикладних
аспектів розвитку бухгалтерського обліку.
Глибинні наслідки цифровізації бухгалтерського обліку
можливі за умови синергії нових концепцій обробки та передачі
інформації:
- бухгалтерський облік господарських операцій в режимі
реального часу (RTA);
- обмін електронними даними – від первинних до звітних
(EDI);
- розширена мова фінансової, управлінської, податкової
звітності різних сфер бізнесу (XBRL);
- «хмарні технології» обчислення, облікові операції, що
базуються на хмарах;
- штучний інтелект (АІ) – модернізація математичного
моделювання сучасними технологічними інноваціями (оцінка
запасів на складах за допомогою програмно керованих дронів);
- BigData – використання у розрахунках для підвищення
ефективності, точності та швидкості;
- блокчейн – систематизація і ефективний контроль;
- м’які
цифрові
інфраструктури
(інфраструктура
ідентифікації та довіри, інфраструктура відкритих даних,
інфраструктура електронних розрахунків та транзакцій,
інфраструктура електронної комерції та онлайн-взаємодії
суб’єктів бізнесу) [1].
У зв’язку з цим постало питання про перспективи
розвитку професії бухгалтера. Віртуалізація, значне
розповсюдження інфраструктурних IT-систем, «цифровізація»
суспільно-економічних відносин, віддалений доступ до
робочого місця є головними тенденціями на світовому ринку
праці. Тому сучасні виклики вимагають від бухгалтера і
мобілізації своїх творчих можливостей, і розуміння
інформаційних та комунікаційних технологій. Розвиток
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цифрових компетенцій стає основною вимогою до персоналу.
Майбутній фахівець з бухгалтерського обліку, крім
принципів і правил, способів, прийомів, засобів ведення
бухгалтерського обліку, повинен отримати знання і компетенції
за
якісними
сучасними
організаційно-технічними
і
технологічними рішеннями, пов’язаними з інтернеттехнологіями, сучасною IT-інфраструктурою, аналітичними
платформами, системами комунікацій, засобами ведення
віддаленої документації для успішного виконання професійних
функцій.
Отже, більш високими темпами зростає попит на
фахівців, які вміють працювати в digital-форматі. Тому в умовах
розвитку технологій, інформатизації й «цифрової економіки»
необхідно актуалізувати програми підготовки фахівців
обліково-фінансової сфери з урахуванням вимог часу,
розвивати підвищення професійного рівня і перепідготовку
кадрів, які зможуть не тільки формувати бухгалтерську
звітність, а й аналізувати, а також займатися інформаційним
забезпеченням управлінських рішень [2].
Розвиток цифрових технологій дозволяє значно
прискорити процес збору інформації, збільшити швидкість і
обсяги її обробки і зберігання, а також створити умови для
доступності та оперативності інформації для користувачів, при
тому, що якість інформації значно зростає. У цілому межі
застосування альтернативних технологій в обліку та звітності
стрімко розширюються. Отже, необхідно вирішувати питання,
пов’язані зі зміною і адаптацією існуючих підходів і створенням
нових до процесу ведення обліку та формування звітності в
нових умовах. Це складний, багатоетапний, але неминучий
процес.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Сьогодні одним із першочергових завдань системи
фахової передвищої та вищої освіти є підготовка
конкурентоспроможного фахівця, який має високий рівень
професійної компетентності. Інноваційні процеси в системі
освіти потребують нових стратегій навчання, які б відповідали
світовим тенденціям створення глобальних ринків, становлення
нового інформаційного суспільства та перетворення знань у
безпосередню продуктивну силу [2].
Одним із найбільш суттєвих чинників ХХІ століття, що
впливає на якість підготовки фахівців, є застосування
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі,
впровадження викладачами комп’ютерно орієнтованих
методик навчання, використання відкритих освітніх ресурсів,
широкомасштабне
користування
інформаційнокомунікаційним педагогічним середовищем, яке допомагає
вчити та навчатися, робить освіту доступнішою, особливо для
тих, кому недостатньо навчальних матеріалів, розвиває
культуру навчання, творення, обміну і співпраці у
швидкозмінному суспільстві знань, формуючи таким чином
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позитивне ставлення до навчання, бажання навчатися,
здобувати знання і, як наслідок, забезпечує формування
позитивної мотивації до учіння в новому інформаційному
освітньому просторі [5].
Розвиток інформаційного суспільства передбачає
широке використання інформаційних технологій у процесі
підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, що
визначається рядом факторів [3]:
– впровадження інформаційних технологій в економічну
освіту суттєво прискорює передачу знань і накопиченого
технологічного та соціального досвіду людства не тільки від
покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої;
– сучасні інформаційні технології, підвищуючи якість
економічної освіти і навчання, дозволяють фахівцеві значно
швидше адаптуватися до навколишнього середовища та
соціальних змін, які відбуваються. Це дає змогу кожній людині
отримувати необхідні знання як сьогодні, так і в майбутньому;
– активне й ефективне впровадження цих технологій в
економічну освіту є важливим чинником створення системи
освіти, що відповідає вимогам сучасного інформаційного
суспільства і процесу трансформування традиційної системи
освіти в нову систему.
У процесі підготовки майбутніх фахівців економічних
спеціальностей викладачі ВСП «Бережанський фаховий коледж
НУБіП України» під час лекцій активно використовують
мультимедійне
забезпечення,
спеціальні
комп’ютерні
програми, Інтернет-ресурси, які підвищують ефективність та
якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти.
Практичні та семінарські заняття проводяться в малих
групах з максимально можливим використанням кейс-методів,
ділових ігор для формування у майбутніх фахівців навичок
вирішення практичних ситуацій, які можуть виникнути у їх
професійній діяльності. Враховуючи сучасні вимоги ринку
праці, основна увага зосереджена на практичному застосуванні
одержаних на лекційних заняттях та в результаті самостійного
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опрацювання теоретичних знань та поглиблення практичних
умінь та навичок. Тому, імітуючи сучасні інформаційні процеси
у фінансово-економічній сфері та використовуючи аналітичні
методи роботи з інформацією, студентам-економістам
пропонується виконання наступних видів робіт [4]:
− формування, розподіл та використання ресурсів
підприємства під час здійснення операційної, фінансової та
інвестиційної діяльності (практична робота з використанням
ліцензійного програмного забезпечення: 1С:Пiдприємство 8
різних конфігурацій, M.E.Doc та Парус);
− моделювання фінансових ресурсів (здійснення аналізу
моделі планування фінансових ресурсів FRP);
− вивчення особливостей міжнародних та вітчизняних
електронних систем передавання банківської інформації
(SWIFT, «Клієнт-банк» тощо);
− виконання практичних завдань, контрольних та
індивідуальних робіт з використанням комп’ютерної програми
MS Excel, що сприятиме вивченню математичних функцій
програми, вмінню будувати графіки для наочного
представлення отриманих результатів;
− використання програмно-імітаційних комплексів з
метою проведення конкурсів, змагань чи олімпіад.
Перераховані види робіт сприяють використанню студентами
сучасних засобів ІКТ при виконанні завдань та забезпечують їх
підготовку до практичної професійної діяльності, дозволяючи
застосовувати набуті під час навчання знання на практиці.
У роботі Антонюка Д. С. досліджено особливості
використання програмно-імітаційних комплексів, що широко
використовуються зарубіжними закладами вищої освіти. Та
проаналізовано ряд симуляційних продуктів у галузях бізнесу,
стратегії і менеджмену компанії Cesim, що можна
використовувати у підготовці економістів, а саме: Cesim Global
Challenge, Cesim OnService, Cesim SimFirm, Cesim Project Cesim
SimBrand, Cesim Hospitality, Cesim SimPower, Cesim Connect,
Cesim Bank та ін. Ці симуляції використовуються широким
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колом зарубіжних вищих закладів освіти, серед яких
Lappeenranta University of Technology (Фінляндія), Grupo
IBMEC (Бразилія), Universitat Internacional de Catalunya
(Іспанія), University of Leeds (Великобританія), Xavier Institute
of Management (Індія) та інші. Відомі бізнес-школи, які мають
програми MBA, такі як London Business School
(Великобританія) та Grenoble School of Management (Франція),
також, використовують вищенаведені симуляції у своїх освітніх
курсах [1].
Дослідження проведені на базі ВСП «Бережанський
фаховий коледж НУБіП України» показали, що використання
програмно-імітаційних комплексів у процесі підготовки
майбутніх фахівців економічних спеціальностей забезпечує:
- трансформацію ролі здобувача вищої освіти та
викладача в освітньому процесі;
- формування у здобувачів вищої освіти економічних
спеціальностей професійних знань, умінь та навичок;
- здатність здобувачів вищої освіти опрацьовувати
великий обсяг інформації, накопичувати її, аналізувати,
узагальнювати та обирати ефективні варіанти вирішення
завдань.
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ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
IT технології мають тенденцію досить швидко
змінюватися, ставити нові вимоги до фахівців ІТ-індустрії,
разом з тим змінюються і підходи в управлінні ІТ-проектами.
Це в свою чергу викликає низку питань щодо hard skills та
фахових компетентностей, які мають бути сформовані під час
навчання в університеті. І лише в 2019 році завдяки
Національному агентству забезпечення якості вищої освіти
(НАЗЯВО) у ЗВО звернули увагу на такий невід’ємний
компонент фахівця, як soft skills. Однозначного визначення
терміну «soft skills» досі не існує, тому в межах даної доповіді
під «м’якими навичками» будемо розуміти додаткові знання,
уміння та міжособистісні навички, які визначають можливість
успішної взаємодії з іншими людьми. Потреба у сформованих
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soft skills виникла значно раніше, і найбільш гостро це питання
постало з моменту застосування ІТ-компаніями Agileметодології управління розробкою програмного забезпечення.
В Agile-методології виділяється чотири позиції
маніфесту три з яких відповідають soft skills: люди та взаємодія
важливіші за процеси та інструменти; взаємодія із замовником
важливіша ніж узгодження умов контракту; готовність до змін
важливіша за дотримання плану []. З дванадцяти принципів
Agile-методології шість стосуються саме soft skills: зміна вимог
вітається, навіть на пізніх стадіях розробки; бізнес та команда
працюють разом; безпосереднє спілкування як з самою
командою, так і всередині команди; команді довіряють та
підтримують; постійна увага до технічної досконалості і якості
проектування підвищує гнучкість проекту; самоорганізована
команда [].
Аналіз вакансій та вимог до ІТ-фахівців, вивчення
особливостей гнучким методологій розробки ПЗ дало
можливість виділити такі необхідні soft skills:
1. Комунікативні навички. Для їх формування доцільно
використовувати проблемні методи навчання під час яких
майбутні фахівці зможуть висловлювати та відстоювати свою
точку зору в процесі вирішення поставленої задачі. Гарним
кейсом для формування комунікативних навичок є
«Оксфордські дебати», де можна розглянути низку
суперечливих питань щодо штучного інтелекту, методів
управління ІТ проектами, технологіями проектування ПЗ тощо.
Такий підхід дозволяє студентам не просто навчитися
комунікувати, а сміливо вживати технічну термінологію під час
обговорення.
2. Командна робота. Більшість сучасних проектів досить
масштабні, тому роботу над ними організовано виключно в
команді. Один з варіантів формування уміння працювати в
команді – це організація проектного навчання і організація
кіберзмагань.
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3. Тайм-менеджмент. В період необмеженого доступу
до інформації, швидких змін та багатозадачності оптимальне
планування часу й виконання поставлених задач є необхідним
вмінням для будь-якої людини. Для формування такого уміння
вивчаючи технічні дисципліни достатньо запропонувати
студентам роботу над спільним проектом здійснивши
декомпозицію поставленої задачі із зазначених чітких термінів
дедлайну.
4. Емоційний інтелект. Сформований емоційний
інтелект дозволяє не лише контролювати свої емоції, що
убезпечує людину від спонтанних та необдуманих дій, а й
розуміти тих, хто поряд. Сформований емоційний інтелект
допомагає забезпечити здорову атмосферу в команді та високу
продуктивність у роботі над проектом. Найефективнішим
видом діяльності для формування вказаного уміння є відповідні
тренінги.
5. Гнучкість та креативність. Будь-якому розробнику
потрібно бути готовим до змін і вміти приймати рішення в
нестабільній ситуації. Саме гнучкість розуму і креативність,
нестандартне мислення ‒ це головні принципи Agile-підходу.
Для розвитку цих здібностей студентам необхідно пропонувати
роботу над нестандартними проектами і в процесі розробки
регулярно вносити нові вимоги, пропозиції, але не обмежувати
при цьому їхню можливість обирати свої, нестандартні та нові
шляхи вирішення поставлених задач.
6. Навички презентацій. Вони необхідні для того, щоб
демонструвати свою роботу. Саме тому доцільно усіх студентів
мотивувати до публічних виступів, наприклад, на студентських
та науково-практичних конференціях.
Розглянуті soft skills не вичерпують перелік усіх
необхідних, проте вони є, на нашу думку, найважливішими.
Саме на них потрібно звертати увагу під час викладання
фахових дисциплін і, очевидно, що саме метод проектів
забезпечить їхній розвиток у майбутніх ІТ-фахівців.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ
ПАНДЕМІЇ COVID-19: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
За умов спалаху коронавірусної хвороби COVID-19
постала необхідність застосування дистанційних технологій у
всіх сферах життєдіяльності, включаючи й системи управління
організаціями. І якщо до 2020 р. в Україні більшість новітніх
онлайн-технологій в системі менеджменту застосовувалися у
крупних організаціях, як правило філіях ТНК та ін., то в умовах
пандемії потреба постала практично перед кожною (навіть не
великою) організацією [1]. Тому питання розвитку цифровізації
системи управління в Україні є надзвичайно актуальним.
У зв’язку із пандемією українські (як і світові) організації
у 2020 р. зіткнулися із великими проблемами, що змушували
переосмислювати їх підходи до ведення бізнесу, до системи
управління (менеджменту) співробітниками.
Перш за все це стосується «цифровізації» економіки. Для
цього необхідною є «цифрова» грамотність (обізнаність як
ефективно працювати із новітніми технологіями).
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Не дивлячись на активний пошук альтернатив, виходу з
кризової ситуації, внаслідок пандемії коронавірусу та введених
карантинних заходів падіння українського ВВП за даними
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства першій половині 2020 р. склало 6,5% [2].
У дещо виграшному стані опинилися організації, які
мали певні напрацювання в інформаційних системах.
Керівництву цих організацій, працівникам було простіше
адаптовуватися до викликів (прикладом є віртуальне навчальне
середовище
Національного
університету
«Львівська
політехніка», яке було впроваджене ще у 2012 р. та активно
використовується протягом 10 років викладачами, аспірантами,
студентами та ін.). Значно важче вирішувати проблеми з
«віддаленим доступом» довелося тим організаціям, які не
користувалися інноваційними технологіями.
Перш за все вони втратили надто багато часу, клієнтів
тощо. Запровадження ж карантину суттєво «обрушило»
споживчі настрої, при цьому майже зупинилося відразу кілька
галузей – роздрібна торгівля, туристичний, готельний,
ресторанний бізнес, перевезення та ін. Як наслідок, суттєво
зменшилися обсяги надходжень до державного і місцевих
бюджетів. Через карантин значна частина українських компаній
заморозила інвестиції, виробничі ланцюжки тощо [1, 2].
Необхідно
зазначити,
що
система
управління/менеджменту організацій повинні включати та
поєднувати відразу ж 2 напрямки:
1. Формування цифрових компетенцій, навичок і вмінь у
працівників.
2. Сприяння підвищенню рівня цифрової грамотності,
навичок у споживачів.
Удосконалення професійних компетентностей керуючої
та керованої систем організації повинне також стосуватися
навичок аналізування, осмислення динамічності обсягів
інформації,
ефективне
застосування
цифрових,
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мультимедійних засобів, інтернет-інтерфейсів, електронних
цифрових підписів тощо [3, с. 135-136].
Цифровізація економіки України визначена ключовим
пріоритетним напрямком державної політики. Цифрова
економіка (так звана «Digital economy») – економіка, що
функціонує на базі ефективного застосування цифрових
технологій, високо динамічно розвивається в цілому світі.
Вона виступає найважливішим рушієм інновацій,
конкурентоспроможності (організацій, продукції, послуг тощо),
гармонійного розвитку тощо. Цифровізація економіки України
володіє величезним потенціалом, передусім це стосується
малих та середніх підприємств.
Ефективне реалізування цифровізації сприятиме
створенню можливостей інноваційного бізнесу в новітніх
сферах діяльності, шляхом підвищення рівня самозайнятості
людей, започаткування та розвитку інклюзивних інновацій,
інклюзивних бізнес-моделей та формуватиме нові сегменти
інклюзивного ринку тощо [3, с. 136].
У затвердженій Концепції розвитку цифрової економіки
та суспільства України на 2018-2020 рр. (ще до пандемії)
зазначено, що рушійною силою цифрової економіки виступає
людський капітал (знання, досвід, таланти, навички/уміння,
інтелект) [3, с. 135-136].
Зростання масштабів, впливу пандемії COVID-19
змушує українські організації займати проактивні позиції,
формувати стратегії щодо продовження ведення бізнесу за умов
кризових ситуацій. Потрібно швидко враховувати динамічність
середовища та опановувати новітні технології задля
пристосування/адаптування до нових викликів. Від рівня
дієвості даних стратегій (тактик їх реалізування) напряму
залежатиме рівень ефективності функціонування українських
організацій.
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ОПОДАТКУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ЗАРУБІЖНИЙ
ДОСВІД
Динамічна зміна ринку праці в Україні вимагає
удосконалення організації оплати праці на вітчизняних
підприємствах. Низька заробітна плата, несвоєчасна її виплата,
відсутність механізмів стимулювання призвели до того, що
заробітна плата перестала бути засобом для покращення
результативності праці. Необхідне ринкове тлумачення
сутності значення заробітної плати, вдосконалення системи
заохочення та організації оплати праці.
Для того, щоб надати заробітній платі сучасного
тлумачення необхідно врахувати зарубіжний досвід та
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впровадити відповідні зміни у галузі організації оплати праці у
вітчизняних компаніях.
Країни ринкової економіки попри значний досвід
застосування різноманітних систем оплати праці обрали
загальний вектор спрямованості, що тяжіє до підвищення
ефективності виробництва. Для покращення результативності
роботи персоналу своїх компаній менеджмент широко
застосовує різноманітні моделі матеріального заохочення і
стимулювання, прогресивні системи оцінки працівників,
залучення персоналу до прийняття управлінських рішень.
Також чітко прослідковується тенденція до індивідуального
встановлення заробітної плати, що базується на використанні
тарифної системи з прогресивними формами оплати праці,
заохоченні нововведень, більш високій оцінці розумової
роботи, визначення певного розміру мінімального річного
заробітку кожному працівникові, оцінці заслуг працівників, а не
їх стажу.
Направленість до індивідуалізації доходів працівників у
формі оплати праці – це інструмент, що дозволяє у повній мірі
врахувати не лише результати праці окремого працівника, а й
його індивідуальні якості – рівень кваліфікації, здатність нести
відповідальність, ініціативність, швидкість та точність. У
сучасних умовах близько 80% персоналу компаній у
розвинутих країнах переведені на погодинну оплату. Такий
підхід дозволяє мінімізувати кількість конфліктів та покращує
взаємини у колективі.
Також необхідно відзначити участь держави в організації
оплати праці в зарубіжних країнах. До прикладу, у багатьох
країнах Європейського союзу на державному рівні
встановлюється мінімум заробітної плати, розмір якої
визначається по-різному в залежності від країни. На противагу
європейській моделі, в США функція державного нагляду за
організацією оплати праці розвинута слабко, що обумовлено
демократією у суспільстві та стимулюванням приватної
ініціативи [1].
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Державне регулювання оплати праці виявляється й через
податкову політику. Так, високорозвинені країни здебільшого
застосовують прогресивну шкалу оподаткування доходів
отриманих у вигляді оплати праці. Окремо варто згадати
соціальні внески, платниками яких є як працівники, так і
працедавці. У табл. 1 наведено порівняння законодавчих умов
оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах
світу та Україні.
З таблиці видно, що оподаткування фонду оплати праці в
країнах ринкової економіки на відміну від України, доволі
прогресивне, ставка податку залежить від рівня доходу, також
характерним є доволі великий розмір мінімального
неоподатковуваного доходу (податкової пільги) при справлянні
податку на доходи фізичних осіб.
Таблиця 1
Умови оподаткування фонду оплати праці у
високорозвинених країнах світу у 2020 році

Країна

Ставка
ПДФО

Неоподатковуваний
дохід чи
ПСП

Ставка
соціального
внеску для
працедавців

Ставка
соціального
внеску для
працівників

США

10 -39,6%

4000 $/рік

13,65 %

7,65 %

Японія
5 -50%
Великобри
20 - 45%
танія
Франція
14 - 45%

3141 $/рік

1,25–9,8 %

14,41 %

15127 $/рік

13,8 %

12 %

10778 $/рік

21,22 %

8,97 %

Німеччина 14 - 45%

9613 $/рік

19,33 %

20,43 %

Польща

18 - 32%

2144 $/рік

Україна

18%

1260$/рік

20,61 %
22%

-
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Окрім державного регулювання у зарубіжній практиці
широко
розповсюджені
погоджувальні
процедури.
Своєрідність національних моделей організації оплати праці
проявляється у порядку здійснення таких погоджувальних
процедур, зокрема йдеться про колективні переговори між
роботодавцями й найманими працівниками. Саме колективні
угоди визначають основні принципи трудових відносин, умови
праці та рівень мінімальної оплати за працю. Так, якщо для
країн Західної Європи характерним є укладення колективних
угод або договорів на рівні галузей промисловості й окремих
сфер послуг, а для Скандинавії – на рівні держави, то в США,
Канаді і Японії колективні переговори ведуться на рівні
компанії [2, 3].
Як бачимо, зарубіжні системи матеріального заохочення
та податкова політика постійно переглядаються та
вдосконалюються, що не властиво для України. Для
вдосконалення системи оплати праці в умовах вітчизняної
економіки варто використовувати комплексний підхід, який би
враховував особливості економічних процесів, що протікають в
Україні та водночас впроваджував найкращі елементи
зарубіжного досвіду
Перелік використаної літератури:
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праці та принципи її вдосконалення на підприємстві.
Управління розвитком. 2014. №9. с. 24-26.
2.
Тибінка Г., Сікора О., Мартинюк Н. Іноземний
досвід застосування різних систем оплати праці та можливості
їх використання в Україні. Аграрна економіка. Економічні
науки. 2017. № 3-4. с.120-126.
3.
Сазонець О.М. Наукові підходи до виявлення
тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу. Актуальні
проблеми економіки. 2014. №9(159). с. 344-350.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
В сучасних умовах господарювання вітчизняних
підприємств необхідним є створення оптимальних умов для
задоволення інформаційних потреб та реалізації діяльності
бізнесу на основі формування та використання інформаційних
ресурсів і сучасних технологій.
Суть цих технологій полягає у застосуванні
прогресивних засобів і методів обробки даних, створенні
цілісних технологічних систем, спрямованих на передаваннязбирання та відображення інформаційного продукту.
Застосування сучасних досягнень у сфері інформаційних
технологій для управління бізнесом сприяє забезпеченню
своєчасності і повноти інформації про керовані процеси, дає
можливість проведення більш глибоко аналізу, моделювання
процесів і прогнозування їх розвитку.
Однією
з
найважливіших
сфер
застосування
інформаційних технологій є бухгалтерський облік, що є
найбільш місткою частиною роботи в підприємствах, установах
та організаціях.
Чітко налагоджена система обліку забезпечує
управлінські потреби необхідною та достовірною інформацією.
Крім того, бухгалтерський облік підприємства будь-якої форми
власності є основною інформаційною базою аналізу
господарської діяльності, контролю та обґрунтування
відповідних управлінських рішень щодо фінансовогосподарської діяльності.
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Для підвищення ефективності діяльності підприємства
необхідно застосовувати сучасні інформаційні технології і,
зокрема, спеціалізовані програмні продукти для ведення обліку.
Метою дослідження є аналіз використання технологій
автоматизації обліку на підприємстві.
Дослідженню питань застосування інформаційних
технологій в обліку присвячено багато наукових праць
вітчизняних науковців, зокрема: М.М. Бенько, Я.А. Гончарук,
Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник, С.В.
Івахненков, С.О. Левицька, В.Д. Шківр, Н.В. Антоненко.
На даний момент існує багато різних програмних
продуктів в процесі роботи підприємства та ведення
бухгалтерського обліку його діяльності. Вони пришвидшують
процес обробки інформації, її узагальнення та зберігання.
Кожна програма для ведення обліку розвивається та
удосконалюється.
Незважаючи на насиченість ринку, на вітчизняному
ринку найбільш широке застосування знайшли інформаційні
системи "1С:Підприємство" ,
яка дозволяє працювати з великою кількістю довідників
і постійно оновлюється відповідно до змін в законодавстві.
«1С:Підприємство» - універсальна інтегрована системаконструктор, призначена для автоматизації бухгалтерського
обліку і управління на підприємстві, яка складається з трьох
компонентів - «Бухгалтерський облік», «Оперативний облік»,
«Розрахунок».
«Бухгалтерський облік» - базова компонента системи
автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Підприємство».
Вона може працювати автономно, або з іншими компонентами
«1С:Підприємство» («Оперативний облік», «Розрахунок»). В
цьому випадку можливості компоненти «Бухгалтерський
облік» (програма «1С:Бухгалтерія») розши-рюються відповідно
до функцій, що реалізують дві інші компоненти.
Завдяки
своїй
універсальності
система
«1С:Підприємство» може бути використана для ведення будь156

яких розділів бухгалтерського обліку на підприємствах різних
типів. Універсальність системи - це можливість її застосування
незалежно від: обсягів діяльності та чисельності працівників на
підприємстві, форм власності, організаційно-правових форм та
виду діяльності.Інтегрованість системи «1С:Підприємство»
полягає в тому, що вона є засобом повної автоматизації обліку
- від введення первинного документа до формування звітності
[1].
Актуальним на теперішній час є використання продукту
“BAS Бухгалтерія” для вирішення всіх завдань, що стоять перед
бухгалтерською службою підприємства. 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. Програмний продукт “BAS Бухгалтерія”
призначений для автоматизації бухгалтерського і податкового
обліку, зокрема й підготовки обов’язкової (регламентованої)
звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види
комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну
торгівлю (включно з субкомісією), надання послуг,
виробництво тощо. Бухгалтерський та податковий облік
ведеться відповідно до чинного законодавства України.
Перевагами системи є забезпечення високої надійності,
масштабованість та продуктивність системи, організація
роботи з системою через Інтернет (режим тонкого клієнта, вебклієнта, «хмаровий» режим, інтерфейс для конкретного
користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі
користувача, його прав доступу та індивідуальних
налаштувань, створення мобільних робочих місць з
використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або
Android, наявність механізму функціональних опцій, дозволяє
«вмикати» або «вимикати» різні функціональні частини
прикладного рішення без зміни конфігурації[3].
Основні складові продукту:
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Облік “від документа” та типові операції

Ведення обліку діяльності кількох організацій

Облік товарно-матеріальних цінностей

Складський облік

Облік торговельних операцій

Облік комісійної торгівлі

Облік банківських та касових операцій

Облік розрахунків з контрагентами

Облік основних засобів, нематеріальних та
малоцінних активів

Облік виробництва

Облік заробітної плати та кадровий облік

Підтримка різних схем оподаткування

Стандартні бухгалтерські звіти, регламентована
звітність
Як і кожна інформаційна система, ERP має як переваги,
так і недоліки.
Необхідно враховувати існуючі проблеми під час
удосконалення бухгалтерського обліку з урахуванням вимог
автоматизації. Це удосконалення документообороту, а токож
підлаштування програмного продукту під відповідні зміни
законодавства, оновлення та консультування. Зазначені
проблеми можуть стати причиною збільшення витрат на
впровадження автоматизованих бухгалтерських програм та
зниження їх ефективності. Тому бухгалтерські програмні
продукти повинні демонструвати комплексний підхід до
управління фінансами та бізнесом. Більшість західних
програмних продуктів належать до класу комплексних
бухгалтерських систем, в яких облік ведеться в режимі
реального часу. [2].
Тому впровадження комплексних ERP-систем є
перспективним для вітчизняних підприємств. А швидкий
розвиток інформаційних систем вимагає подальших досліджень
розглянутого питання.
158

Перелік використаної літератури:
1. Бенько М. М. Інформаційні технології і системи в
обліку: Навч. Посіб. – К.: КНТЕУ, 2006. – С. 362.
2. Знамеровська А.О., Король С.Я. Інформаційні
технології управлінської звітності. «Молодий вчений» • № 11
(75) • листопад, 2019 р, с.497-501. - Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/107.pdf
3. BAS ERP – інноваційне рішення для побудови
комплексних інформаційних систем управління. URL:
https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/#recentPostsIn, 2019.
Іванов Є.О.
канд. фіз.-мат.наук, доц.,
Шевченко В.П.
канд. фіз.-мат.наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
ПРО ПІДГОТОВКУ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ З РОЗРОБКИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Затверджені стандарти вищої освіти для спеціальності
«121. Інженерія програмного забезпечення» чітко формулюють
перелік компетентностей та результатів навчання майбутнього
фахівця й 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].
Навчальні плани й робочі програми спеціальності
«Інженерія
програмного
забезпечення»
передбачають
узгоджену сукупність навчальних курсів з дисциплін,
орієнтованих
на
задачі
створення
інтелектуальних
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інформаційних систем (ІС). Інформаційне наповнення
навчальних курсів повинно забезпечувати 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].
Цій галузі людської діяльності й відповідно навчання
притаманні
високі
темпи
розвитку
програмного
інструментарію, технологій, орієнтацію на сучасні способи
доступу як до даних, так й до інших відповідних ІС для роботи
з ними. До стандартів термінології впевнено увійшли поняття:
«web-застосування», «хмарні технології» й багато інших, а
сучасні засоби розробки, доступні ресурси надають досить
розвинені можливості для їх практичного втілення. При цьому
у майбутніх ІТ-фахівців часто спостерігається ігнорування
специфіки предметних областей, небажання оволодівати
накопиченим й досить непростим досвідом розв’язанні
реальних прикладних задач, пов’язаних з необхідністю не
тільки накопичення та відображення первинних даних, а й їх
обробки, нетривіального аналізу, надання агрегованої
аналітичної інформації, потрібної кінцевим користувачам ІС
для прийняття оптимальних управлінських рішень. Значною
мірою втрачають привабливість в очах студентів не тільки такі
засоби
розробки
ІС
як
технологічна
платформа
«1С:Підприємство», а й накопичені в рамках цієї платформи
технології, досвід розв’язання складних обліково-аналітичних
задач. Як результат, у спроектованих студентами ІС крім,
можливо, зовнішньої привабливості, практично відсутні більшменш серйозні функціональні можливості роботи з
відповідними обліковими показниками, отримання аналітичних
підсумкових даних, прогнозування поведінки прикладних
об’єктів, те що насправді конче потрібно прикладним
користувачам ІС.
Для фахівців є незаперечним значення платформи
«1С:Підприємство» не тільки як інструментарію, технологій
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для створення якісних обліково-управлінських рішень,
потрібних прикладним користувачам, але й у сучасному
навчальному процесі [2], враховуючи її предметнуорієнтованість, з глибинною підтримкою підходів об`єктноорієнтованого проектування, можливостями демонструвати
сучасні технології вирішення складних обліково-аналітичних й
управлінських задач, якісною інформаційно-методичною
підтримкою й доступністю не тільки інструментарію, а й
відповідних технологій, різноманітних прикладних рішень,
орієнтованих на національні обліково-аналітичні реалії,
побудованих з дотриманням принципу відкритості, 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,
незважаючи на існуючий значний попит українського ринку
праці 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
реалії української економіки. Для забезпечення ефективності
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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’єктноорієнтованому 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.
Під час навчання за спеціальністю «121. Інженерія
програмного забезпечення» студенти отримують потрібний
досвід з використання різних платформ у поєднанні з
теоретичними знаннями, практичними навичками, розумінням
сучасних технологій представлення, обробки, надання та
захисту складної інформації. Це, безумовно, надає позитивний
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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-metodichnarada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini.
2.
Іванов Є.О., Шевченко В.П. Інформаційні системи
та технології у підготовці ІТ-спеціалістів /Нові інформаційні
технології управління бізнесом. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції. К.- 2020. – С.71-72.
3.
Робота розробника, програміста 1С:Підприємство
у Києві. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://www.work.ua/ua/jobs-kyiv-програміст+1с/.
Ісаншина Г.Ю.
старший викладач
Донбаська державна машинобудівна академія
ДО ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бухгалтерський облік не здійснюється заради виключно
обліку. Головна мета – це створення інформаційної бази, на
підставі якої приймаються економічні рішення. Все це
справедливо як для приватного, так і для державного секторів
економіки України. Державний сектор складає близько 9%
економіки України і містить у своєму складі сектори:
– державні фінансові корпорації;
– державні нефінансові корпорації;
– загального державного управління.
163

Саме до сектору загального державного управління,
згідно Статистичному класифікатору України, віднесено:
– центральні органи державного управління;
– регіональні та місцеві органи державного управління;
– фонди соціального страхування [1].
Бюджетний кодекс України визначає, що бюджетні
установи – це органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного чи місцевого бюджету [2]. Таким чином,
усі інституційні одиниці сектору загального державного
управління та створені ними організації, що повністю
утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого
бюджету відносяться до складу бюджетних установ. Серед
суб’єктів державного сектору економіки, НБУ, банки та
бюджетні установи мають окремі плани рахунків та особливості
обліку і звітування.
На відміну від Статистичного класифікатору України,
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у
державному секторі (НП(С)БОДС) 101 «Подання фінансової
звітності» визначає суб'єктів державного сектору як суб'єктів
бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема
розпорядників бюджетних коштів, Казначейство та державні
цільові фонди [3]. Таким чином, інституційні одиниці
державного сектору економіки та суб'єкти державного сектору
в Україні не є тотожними.
Суб’єкти господарювання складають вже звичні види
звітності, а саме, фінансову звітність, статистичну звітність,
податкову звітність та звітність до фондів страхування.
Крім всього переліченого, бюджетні установи
зобов’язані складати ще й бюджетну звітність, повний комплект
якої нараховує 27 форм. Одержувачі бюджетних коштів в
частині бюджетної звітності заповнюють тільки чотири форми
місячної та шість форм квартальної і річної звітності. Форми
бюджетної звітності встановлюються Міністерством фінансів
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України за участю Державної казначейської служби України
(ДКСУ). Основне призначення цієї звітності – отримання
інформації для контролю за станом виконання кошторису
бюджетних установ.
Органи ДКСУ з метою надання повної, правдивої та
неупередженої інформації про стан виконання місцевих
бюджетів та державного бюджету користувачам для прийняття
управлінських рішень окремо складають ще й Звітність про
виконання відповідного бюджету.
У сучасному світі суттєву допомогу бухгалтеру на шляху
до складання звітних документів надає автоматизація процесу
обліку.
Конфігурація «KBS. Облік бюджетної установи» є
комплексом готових рішень з автоматизації основних розділів
бухгалтерського обліку в бюджетних установах України.
Програма призначена для :
- одержувачів бюджетних коштів;
- розпорядників бюджетних коштів усіх рівнів;
- органів державної влади;
- органів місцевого самоврядування;
- фінансових органів;
- органів казначейства в частині виконання кошторису на
своє утримання для установ та організацій, що здійснюють
ведення обліку за планом рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України № 1203 від 31.12.2013 р.
«UA – Бюджет»
забезпечує
автоматизацію
бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної
плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ,
включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої)
звітності в установах, які фінансуються з державного,
обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.
Програма призначена для одержувачів, розпорядників,
головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної
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влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств,
установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів
казначейства в частині виконання кошторису на своє
утримання.
Вищезазначені програмні продукти цілком відповідають
вимогам до ведення бухгалтерського обліку у бюджетних
установах України, тобто НП(С)БОДС. У світі ж
використовуються IPSAS (англ. International Public Sector
Accounting Standards – Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку для публічного сектору), які багато в чому користуються
нормами IFRS (англ. International Financial Reporting Standards –
Міжнароді стандарти фінансовї звітності) [4].
Через прагнення нашої держави стати рівноправною
частиною світової економіки, подальший розвиток і обліку у
бюджетній сфері, і програмних продуктів його автоматизації,
слід розглядати через призму саме міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному
секторі.
Перелік використаної літератури:
1.
Статистичний
класифікатор
України.
Класифікація інституційних секторів економіки України
(КІСЕ).
URL
:
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/85/85%20(%D0%B7%
D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D
0%BC%D0%B8).pdf).
2.
Бюджетний кодекс України : Закон України №
2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
3.
Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання
фінансової звітності» затверджене Наказам Мінфіна України
від 28.12.2009 № 1541.
URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10#Text
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4.
Ісаншина Г.Ю. Тенденції розвитку звітування
суб’єктів господарювання та державного управління.
Економіка
України.
2021.
№
1.
С.
54—68.
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.01.054
Карпенко Н.Д.
Зав. лабораторії «Інформаційних систем і технологій»,
викладач
Київський державний коледж туризму та готельного
господарства
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ЛІНІЙКИ BAS В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ
БАКАЛАВРІВ
Сучасне
інформаційне
суспільство
потребує
спеціалістів, які володіють різноманітними інформаційними
технологіями
і
практичними
навичками
роботи
з
автоматизованими системами, здатними до самостійного
опрацювання та раціонального використання різноманітних
програмних засобів загального та прикладного призначення. До
інструментів фахівця можна віднести автоматизовані системи
управління підприємством BAS. Основні завдання, які стоїть
перед викладачами дисципліни «Інформаційні системи і
технології», це ознайомити, навчити, підготувати майбутніх
фахівців до роботи в сучасному інформаційному просторі
підприємства, допомогти оволодіти практичними навичками.
Київський державний коледж туризму та готельного
господарства готує фахових молодших бакалаврів за різними
спеціальностями в тому числі «Облік і оподаткування»,
«Фінанси,
банківська
справа
та
страхування»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». На 3 курсі
підготовки студентів цих спеціальностей, при вивченні
інформаційних системи і технологій, використовуються, як
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базові, інформаційні системи лінійки BAS - Бухгалтерія для
України та Управління торгівлею для України.
З 2013 року коледж отримав статус «Центр
сертифікованого навчання», зараз це «Центр освітніх ініціатив»
і має право проводити підготовку студентів коледжу по
програмі використання прикладного рішення Бухгалтерія для
України. Це надає вагомі переваги для студентів: доступ до
методичних матеріалів та підручників за пільговими цінами,
отримання свідоцтва ЦСО, освітній супровід автоматизованих
систем, співпраця та отримання професійних порад і допомоги
від фірм-партнерів Проком, Conto, сертифікація студентів за
програмою «Професіонал».
Підготовка фахових молодших бакалаврів це перша
сходинка в формуванні професійних вмінь та навичок
майбутніх фахівців, тому основна увага приділяється
практичній роботі з системами на рівні впевненого
користувача. Сертифікований курс інтегрований в навчальні
програми дисциплін. Більше половини годин, за робочою
програмою, виділяється на роботу з системами BAS, кількість
годин приведена в таблиці:
Кількість годин лабораторних робіт, виділених на
роботу з BAS системами
№
1
2
3

Назва дисципліни
Інформаційні системи і
технології в обліку
Інформаційні системи і
технології в торгівлі
Інформаційні системи і
технології у фінансовокредитних установах

Кількість годин
загальна ІС BAS
60

50

48

30

80

50
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Практичні вміння і навички роботи з автоматизованими
системами студенти отримують при виконанні:

лабораторних робіт, аналізу помилок і ситуацій в
комп’ютерному класі;

невеликих ситуаційних завдань для закріплення
тем, розрахованих на 15 – 20 хвилин;

самостійної роботи з тестовими завданнями;

підсумкової роботи - наскрізної задачі по розділам
обліку, розрахованої на 6 годин.
В рамках тижня спеціальності проводяться фахові
конкурси з використанням BAS систем. Студенти долучаються
до участі в олімпіаді «IT – Universe», де мають можливість
перевірити свої знання. В коледжі працює гурток для
підготовки студентів до сертифікації «Професіонал», кількість
бажаючи пройти сертифікацію 25% - 30% від кількості
студентів групи. В минулому навчальному році, у зв’язку з
переходом на дистанційну форму навчання, «професіоналів» у
нас не було, студенти не змогли підготуватися з різних причин.
Перехід в он-лайн простір внесло свої корективи в
організацію навчального процесу. Викладачам пропонується
величезна кількість платформ і сервісів для роботи з
студентами. Але отримати доступ до ліцензійного програмного
забезпечення, встановленого в комп’ютерних класах
навчального закладу стало неможливим, тому хочеться
отримати пораду з цього питання від фахівців САБ.
Очікуванні результати. Зрозуміти роботу всіх алгоритмів
конфігурації студентам дуже важко, можливо вони ще не готові
за віком і не вистачає відповідних базових знань, які вони
отримують пізніше, коли продовжать навчання в закладах
вищої освіти. Кінцевим результатом роботи з BAS – системами,
які отримують студенти це:

знання особливостей інтерфейсу програми,
функціональних можливостей системи в цілому та її підсистем;

вміння введення інформації в довідники
конфігурації та робота з нормативно-довідковою інформацією;
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створення та проведення документів;

аналіз сформованих проводок та виправлення
помилкових ситуацій;

робота в журналі з документами;

формування стандартних та регламентованих
звітів.
Досвід і практичні знання, які отримують студенти, при
роботі з сучасним програмним забезпеченням автоматизованих
системам управління підприємством актуальні, потрібні і
будуть запорукою успішної професійної діяльності наших
випускників.
Квасній Л.Г.
к.е.н., доцент
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Солтисік О.О.
к.е.н., доцент
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
НОВІ ПРОДУКТИ ЛІНІЙКИ BAS
Практика показує, що сьогодні в Україні майже 300
вищих навчальних закладів в процесі навчання студентів
використовують різноманітні системи автоматизації бізнесу.
При цьому сучасні програмні продукти та технології систем
автоматизації бізнесу все більше знаходять широке
використання не тільки в навчальній, але і в науковій,
адміністративній діяльності, для автоматизації управління та
обліку навчальних закладів усіх рівнів.
BAS – Business Automation Software – це нова лінійка
інноваційних програмних продуктів для корпоративного ринку.
На ринку останнім часом все активніше і активніше
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просуваються продукти лінійки BAS. В компаніях різних видів
діяльності програми BAS уже зарекомендували себе успішним
впровадженням та позитивними відгуками.
Деякі нові продукти BAS приходять на зміну старих, які
знімають з продажу. Для прикладу: BAS Управління
торгівлею замінило 1С:Управління торгівлею,
аналогічно програмам BAS роздріб прийшла на зміну
1С:Роздріб. BAS Роздрібна торгівля підходить для
автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок
(магазинів), як самостійних, так в складі розподіленої
торговельної мережі. Рішення дозволяє автоматизувати облік
товарних запасів на складах магазинів та облік грошових
коштів в касах, а також може використовуватися в якості
робочого місця касира [1].
Недавно вийшов новий продукт BAS Бухгалтерія, який
в подальшому орієнтований на заміну 1С:Бухгалтерія 2.0 (не
кажучи вже про Бухгалтерію 1.2, яка знята вже з підтримки).
Розробка програмних продуктів орієнтована на керовані
форми. Це означає, що користувач отримує абсолютно новий
інтерфейс, зможе його самостійно налаштовувати «під себе»,
прибере непотрібні документи, які засмічують його поле
огляду, зможе самостійно налаштовувати звіти, зберігати їх,
накопичувати обрані звіти для роботи. З боку продуктивності краще розподілене навантаження між зверненнями запитів до
сервера і роботою в клієнтському додатку[2].
У BAS ERP акцент іде на оперативне управління
процесами виробництва. Розроблено систему дворівневого
управління-міжцехове планування і управління всередині цехів.
Для управління в межах цехів з'явився новий інструмент маршрутний лист або етап виробництва, в якому в межах етапу
здійснення і визначаються конкретні виконувані операції.
В обліку грошових коштів додалися можливості
управління платежами, документи інвентаризації кас і
розрахункових рахунків, гнучкі інструменти для створення
платіжних документів на майбутні дати. І це тільки маленька
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частина нововведень, реалізованих в нових програмних
продуктах.
Програма BAS Бухгалтерія адаптована під український
інтерфейс. Програмний продукт BAS ERP розроблений для
створення
комплексних
інформаційних
систем
багатопрофільних підприємств з різними видами діяльності;
враховує багаторічний досвід впровадження систем ERP-класу
в масштабних проектах з сотнями робочих місць. BAS ERP
дозволяє [2]:
- забезпечити високу надійність, продуктивність і
масштабованість системи;
- організувати роботу з системою через Інтернет, у
режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний
інтернет-браузер), в т.ч. у "хмарному" режимі;
- створювати мобільні робочі місця з використанням
планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;
- налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача
або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його
прав доступу та індивідуальних налаштувань.
Механізм функціональних опцій, реалізований в системі
"BAS ERP", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні
функціональні частини прикладного рішення без зміни
конфігурації.
Для ведення бухгалтерського та податкового обліку
використовують програмний продукт "BAS Бухгалтерія.
КОРП", що є комплексним рішенням, на основі якого
автоматизуються основні функції бухгалтерської служби
підприємства:
виписка
і
перевірка
первинних
документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку;
ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовка та
здача регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.
Продукт BAS Бухгалтерія. КОРП автоматизує наступні функції
бухгалтерської служби [2]:
1. відображення в регістрах бухгалтерського обліку
господарських операцій підприємства:
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2. облік грошових коштів і розрахунків:
3. облік матеріальних цінностей:
4. кадровий облік і нарахування зарплати в BAS
Бухгалтерія. КОРП.
5. закриття періоду виконання завершальних операцій
періоду.
6. податковий облік.
7. інтеграція програми "BAS Бухгалтерія. КОРП"
з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".
Для
автоматизації бухгалтерського та
податкового обліку
комерційних
підприємств
використовується програма "BAS Бухгалтерія. ПРОФ", яка
призначена для ведення бухгалтерського та податкового обліку
на комерційних підприємствах (виробництво, торгівля,
послуги); розроблена з урахуванням всіх вимог до ведення
бухгалтерського та податкового обліку в Україні.
Програмний продукт «BAS Бухгалтерія» включає
технологічну платформу і конфігурацію (прикладне рішення)
«BAS Бухгалтерія». Правила ведення обліку настроєні саме в
конфігурації. «BAS Бухгалтерія» призначена для автоматизації
бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку
обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що
здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і
роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи
субкомісію), надання послуг, виробництво тощо.
Таким чином, використання програмних продуктів дає
можливість оптимізувати робочі процеси в плані забезпечення
прозорості операцій; ефективніше організувати роботу з
клієнтами, тобто сприяє налагодженню продуктивної роботи з
клієнтами в сучасній CRM-системі; дає можливість оперувати
актуальною інформацією про стан бізнесу в режимі реального
часу; управляти бізнесом віддалено, тобто завжди бути в
курсі подій і управляти бізнесом із будь-якої точки світу.
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Перелік використаної літератури:
1. Лінійка BAS – BrigIT [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://brigit.com.ua › produkty › linijka-bas.
2. Продукти лінійки BAS і 1C. В чому різниця? - ITLANCE [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.itlance.com.ua › articles › one-c › bas.
Киричук В.О.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології
управління центрального інституту післядипломної роботи
ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН
України, провідний науковий співробітник Інституту
обдарованої дитини НАПН України
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНОГО
РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Реалізація мети освіти, що зазначено в Законі України
«Про освіту» може бути забезпечена гармонійним поєднанням
гуманістичної педагогіки, якісним медичним обслуговуванням,
психологічною підтримкою та соціальним супроводом учнів
закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) за умови
співтворчості і тісної взаємодії всіх учасників освітнього
середовища.
З метою визначення особистісного розвитку дітей
шкільного віку проводиться моніторинг за чотирма сферами, а
саме: фізичною (9 критеріїв), психічною (34 критеріїв),
соціальною (54 критеріїв) і духовною (10 критеріїв).
Всього в системі моніторингу особистісного розвитку
дітей шкільного віку тестується біля 500 тисяч учнів з
чотирнадцяти регіонів України.
Основними методами емпіричного дослідження є
групове та особистісне тестування учнів, класних керівників,
батьків учнів, медичних працівників з використанням хмарного
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сервісу «Універсал-онлайн» [1] та опитування педагогів в
діагностично-аналітичному комплексі «Персонал - ψ».
Хмарний сервіс всебічного розвитку особистості
«Універсал-онлайн», складається з дев’яти технологічних
модулів та передбачає в першому технологічному модулі
соціально-психолого-педагогічну
діагностику
учасників
освітнього середовища закладу (учнів, педагогів, батьків та
занесення даних за фізичним розвитком медичними
працівниками).
Комплексна діагностика проводиться в онлайн-режимі за
чотирма сферами: фізичною, психічною, соціальною,
духовною, всього сто шістнадцять критеріїв особистісного
розвитку учнів.
Для цього визначено вісім діагностичних методики, які
автоматизовані в хмарному сервісі «Універсал-онлайн».
Орієнтовний час на тестування групи учнів класного
колективу в онлайн-режимі 2-11 класів становить приблизно 45,
опитування класного керівника в онлайн-режимі 10-15 хв.
Системний аналіз за методикою «Соціум» дає
можливість визначати: коефіцієнт згуртування та інтеграцію
учнів, неофіційний і офіційний статус учня, лідерів і підлідерів
в учнівській групі, учнів зони ризику, учнів групи ризику,
взаємостосунки лідерів і підлідерів, взаємостосунки учнів
групи ризику, прогнозувати за соціальний розвиток учнів
(девіантну поведінку, булінг, суїциди) тощо.
Результатом за методикою «Соціум» є соціометрична
матриця (СМ), координатно-соціограмна матриця (КСМ),
діаграми аналізу групи лідерів та учнів групи ризику,
порівняльний аналіз офіційної та неофіційної оцінки,
характеристики і рекомендації на учня а також зведені таблиці
по закладу: життєва активність учнів по класах, структура
класних колективів закладу (згуртування, інтеграція учнів по
закладу, актив, пасив, ізоляція, відторгнення, група ризику)
характеристика та рекомендації класному керівнику і
практичному психологу на класний колектив.
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Ціннісні
орієнтації
особистості
в
системі
взаємостосунків учнів в класі проводиться також в онлайнрежимі в сервісі за дев’ятьма критеріями: дозвільно-ігровій,
фізично-оздоровчій, художньо-образотворчій, предметноперетворювальній,
навчально-пізнавальній,
соціальнокомунікативній,
громадсько-корисній,
національногромадянській, духовно-катарсичній. Результатом є таблиці та
діаграми по групах (класах) та закладу, характеристика та
рекомендації класному керівнику і практичному психологу на
класний колектив.
Життєва активність учнів визначається класними
керівником, який виставляє дев’ять оцінок в балах (від 0 до 3)
за наступними групами видів діяльності: дозвільно-ігрова,
фізично-оздоровча,
художньо-образотворча,
предметноперетворювальна,
навчально-пізнавальна,
соціальнокомунікативна,
громадсько-корисна,
національногромадянська, духовно-катарсична. Результатами цієї методики
є таблиця і діаграма по класу та закладу освіти в цілому,
характеристика і рекомендації на учня і класний колектив.
З метою визначення проблем психосоціального розвитку
учнів, використовується методика «ДВОР» - діагностика вад
особистісного розвитку. Автор: З. К. Карпенко, модифікація В.
О. Киричука. Опитування проводиться батьків дітей
дошкільного віку та учнів 1-2 класів та учнів 3-11 класів (90
тверджень). Орієнтовний час на відповіді одного батька 15-20
хвилин, одного учня - 20 хв. Аналіз за результатами опитування
(9 критеріїв): тривожність, імпульсивність, агресивність,
схильність до нечесної поведінки, асоціальність, замкненість,
невпевненість, екстернальність, естетична нечутливість.
Результат діагностики зведена таблиця і діаграма по класу з
рейтингом проблем на кожного учня, та таблиця і діаграма по
закладу освіти в цілому з рейтингом класів, характеристики і
рекомендації по учня і класному колективу.
Для оцінки духовного стану учнів в сервісі
використовується методика «Ціннісні пріоритети особистості»,
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автор С. Тищенко, модифікація В. О. Киричука. Методика
складається з дев’яти блоків біполярних конструктів по 5
тверджень в кожному.
Орієнтовний час опитування одного учня 15 хв. Аналіз за
дев’ятьма критеріями цінності: до сім’ї, до здоров’я, до
мистецтва, до праці, до навчання, до друзів, до громадських
доручень, до держави Україна, моральні цінності. Результат:
зведена таблиця та діаграма по класу з рейтингом учнів, по
закладу з рейтингом класів.
Крім вище перерахованих методик використовується в
сервісі методика «Навчальна активність». Орієнтовний час на
опитування учнів 1-11 класів (70 питань) 20 хв. Аналіз
навчальної активності проводиться за 9 критеріями: самооцінка
навченості, рівень репродуктивної динаміки, динаміка
видозміни навчальної діяльності, результативний компонент,
збереження здатності діяти після невдачі, потенціал, навчальна
мотивація, регулятивний компонент. Результат: таблиці,
діаграми по класу, закладу, характеристика і рекомендації на
учня і клас в цілому.
Також для визначення домінуючої системи сприйняття
за трьома критеріями: бачити, відчувати, чути проводиться за
методикою Тернопільська В.І. за ред. проф. М. В. Левківського.
Час опитування учнів за даною методикою 1- 11 класів
(48 тверджень) 15 хвилин. Аналіз сприйняття учнів. Результат:
таблиці, діаграми по класу та закладі, характеристика і
рекомендації на учня і клас в цілому.
Для визначення взаємостосунки з батьками», методика
А. Я. Варга, В. В. Століна. Опитування батьків (мати, батько або
особи, що їх заміняють) Час опитування 15-20 хв., (61
твердження). Аналіз взаємостосунків дитини з батьками за
критеріями: прийняття-відчуження, соціальна бажаність,
авторитарна гіперсоціалізація, симбіоз, маленький невдаха.
Результат: таблиці, діаграми по класу, закладу, характеристика
і рекомендації на учня і клас в цілому.
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Важливим є також аналіз фізичного розвитку. Автор
блоку сервісу доктор медичних наук С. А. Руденко [2]. Оцінка
стану фізичного розвитку проводиться за 9 критеріями
заноситься медичним працівником. Результати таблиці і
протоколи: зріст, вага, окружність грудей, артеріальний тиск,
гармонійність, індекс функціональних змін, група здоров'я,
група фізкультури. Діагнози згідно МКХ 10. Також
результатами є: протоколи, таблиці по групах (класах), списки
за діагнозами по закладу освіти. Автоматична вибірка за
медичними діагнозами (списків дітей учнів закладу за 540
діагнозами МКХ 10. РS - міжнародний каталог діагнозів).
За результатами опитування учасників освітнього
процесу (учнів, класних керівників, батьків) та занесення
результатів фізичного стану дітей медичними працівниками
створюються автоматично за допомогою сервісу «Універсалонлайн» педагогічні характеристики та психолого-медикопедагогічні рекомендації для всіх учасників освітнього
середовища (практичних психологів, педагогів, батьків, учнів),
а також конструюються автоматично за допомогою сервісу
проблемні завдання для закладу освіти та корекційнорозвивальні тактичні задачі особистісного розвитку учнів
(індивідуальні, групові, колективні) [3].
Саме на реалізацію завдань освітнього закладу та задач
особистісного розвитку учнів в хмарному сервісу проєктується
проблемно-цільовий змісту в освітніх проєктах педагогічних
працівників.
Список використаної літератури:
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«Психологія» Вип. 4 – 2018 – С. 5-10.
3. Киричук В. О. Проектне управління особистісним
розвитком учнів в освітньому середовищі об’єднаних
територіальних громад. Журнал «Освіта і розвиток
обдарованості» Інститут обдарованої дитини НАПН України.
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Одеський національний економічний університет
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
АДАПТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
Сучасна вища освіта, на сьогодні, виступає однією із
традиційних ланок бізнесу. Корпорації та підприємства різних
рівнів активно втручаються в навчальні процеси. Прикладом
цього є дуальна форма навчання, яка поєднує у собі теоретичну
та практичну адаптацію студентів до викликів розвитку
економічних процесів, які відбуваються на фоні Четвертої
промислової революції. Іншими словами – це процес
всеохоплюючої цифровізації економіки держав.
Цифровізація виступає однією з головних тенденцій
соціально-економічного розвитку провідних країн світу. Це
підвищує роль вищої освіти як системи, яка генерує знання та
здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів для потреб
національної економіки, проводить якісні дослідження та
ініціює інноваційні проєкти. Досягнення позитивних ефектів
синергії від діяльності вищих навчальних закладів вимагає
налагодження довгострокової співпраці з широким колом
стейкхолдерів
з
різних
секторів:
уряду,
сектору
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підприємницької діяльності, громадянського суспільства (в
межах моделі «Четверної спіралі»).
Водночас цифрова економіка визначає трансформацію
системи
вищої
освіти.
Для
забезпечення
конкурентоспроможності в нових соціально-економічних
умовах університети повинні бути готові до цифровізації та
адаптації до зовнішніх змін (як на рівні національної економіки,
так і на рівні глобальної науково-освітньої сфери) [1, с. 296].
Для формування концепції стратегії цифрової
адаптивності системи вищої освіти, слід враховувати
важливість стратегічного планування інноваційного розвитку
вищої освіти, оскільки це безперечний шлях розвитку у
висококонкурентному глобальному науковому та освітньому
просторі в умовах цифровізації та інтернаціоналізації вищої
освіти [2,3].
Для адаптації вищої освіти до цифрової економіки за
доцільне є проведення дослідження, яке містить у собі чотири
етапи, а саме: виявлення рівня розвитку цифрової економіки;
конкретизація особливостей освітньої, інноваційної та
дослідницької складової розвитку цифрової економіки;
виявлення проблем; розробка рекомендацій щодо активізації
внеску вищої освіти у розвиток цифрової економіки в країні.
Як зазначено у наукові статті [1, с. 302], ключовими
пріоритетами стратегії цифрової адаптивності системи вищої
освіти є наступні: гармонізація з пріоритетами державної
інноваційної, наукової, освітньої політики, а також гармонізація
з міжнародними програмами у галузі вищої освіти та науки;
заохочувати співпрацю між суб’єктами моделі Четверної
спіралі в освітній та дослідницькій діяльності; забезпечення
ефективності моделі фінансування вищої освіти (з акцентом на
диверсифікацію
джерел
фінансування,
диференціацію
університетських послуг, розширення фінансової автономії
університетів); активізація міжнародної науково-освітньої
співпраці університетів у відповідь на вимоги глобалізації та
інтернаціоналізації освітньої галузі; підвищення ефективності
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освітньої діяльності університетів (показник – рівень
конкурентоспроможності випускників на ринку праці), наукові
дослідження (обсяги комерціалізації патентованих винаходів та
розробок), інноваційні (показники передачі генерованих
інновацій реальному сектору економіки ) та міжнародна
діяльність (кількість спільних дослідницьких та освітніх
проектів); прискорення темпів впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій;
гарантування
ефективного функціонування системи захисту інтелектуальної
власності; запровадження ефективних мотиваційних механізмів
для розвитку співпраці між вищими навчальними закладами та
сектором підприємницької діяльності.
Описані концептуальні підходи використовуються при
розробці концепції стратегії цифрової адаптивності системи
вищої освіти, а саме:
Цілеспрямованість
–
забезпечення
цифрової
пристосованості системи вищої освіти до викликів цифрової
економіки з метою створення сприятливих умов для
подальшого розвитку системи, підвищення її інвестиційної
привабливості та конкурентоспроможності.
Принципи – принцип наукового обґрунтування; принцип
балансування інтересів зацікавлених сторін; принцип
пріоритетності національних інтересів; принцип інтегральної
оцінки; принцип інноваційної спрямованості; принцип
інформаційної ємності; принцип довіри.
Напрями реалізації – організаційно-економічний
напрямок (розвиток функціональної та цільової згоди суб'єктів
моделі Четверної спіралі; запровадження інтегрованої моделі
комерціалізації
результатів
НДДКР
університетів);
інформаційно-технологічний
напрямок
(впровадження
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
у
навчальний процес, дослідження, управління, маркетинг у
вищих
навчальних
закладах);
інноваційний
напрям
(генерування нових знань, трансфер та комерціалізація
інновацій; запровадження моделі досягнення позитивних
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синергетичних ефектів від співпраці зі стейкхолдерами);
структурно-інституційний
напрям
(розробка
моделі
інституціональної структури суб'єктів, які забезпечують
цифрову адаптованість системи вищої освіти).
Тому, з нашої точки зору, забезпечення цифрової
пристосованості системи вищої освіти у середньо- та
довгостроковій перспективах, неможливе без налагодження
ефективної синергетичної співпраці вітчизняних університетів
із суб’єктами економічної діяльності, органами державної
влади та суспільством в цілому. Беручи до уваги дисбаланс
діяльності суб’єктів різних секторів національної економіки, їх
дисбалансованою економіко-психологічною поведінкою із
сектором
вищої
освіти,
посилена
увага
повинна
зосереджуватися на питаннях розробки та впровадження
ефективних мотиваційних механізмів та відповідних
інструментів сприяння партнерству. Досягнення синергії в
результаті взаємодії суб’єктів моделі «Четверної спіралі»
вимагає узгодження їх інтересів (принципи узгодженості),
об’єднання ресурсів та потенціалів (принцип консолідації) та
координації діяльності (на основі довіри та інформаційного
потенціалу).
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ВСП НУБіП України «Ірпінський фаховий коледж»
СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСОВИХ СТРУКТУР З ВНЗ: РЕАЛІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Стан українського ринку праці підтверджує невтішний
факт: кваліфікація випускників, кількість новоявлених фахівців
у певних галузях, якість отриманих ними знань і навичок не
задовольняють потреби роботодавців. Причина – відсутність
налагодженої схеми партнерських зв’язків між бізнесом і
закладами вищої освіти. Абітурієнти обирають освітні
програми за параметрами, що не мають нічого спільного з
майбутньою професією та потребами національної економіки:
за престижністю, рівнем складності навчання, наявністю
бюджетних місць. У результаті маємо ринок праці, що
характеризується професійно-кваліфікаційним дисбалансом
попиту і пропозиції робочої сили.[2]
Компанії прагнуть залучати до роботи молодих
працівників, які можуть генерувати нові ідеї і швидко
адаптуватися до змін і нововведень. Стандартні «пакети»
освітніх програм вищих навчальних закладів вже не
задовольняють нагальні потреби ринку праці: роботодавцям
наразі потрібні не просто інженери, консультанти або фінансові
аналітики.
Однак формування взаємодії бізнесу та закладів освіти в
односторонньому варіанті, за програмою «постачальникспоживач», не зможе призвести до максимального результату.
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Необхідні інші, взаємовигідні підходи, які б стимулювали
співробітництво та спільні дії обох сторін. Однак, соціальне
партнерство науки та бізнесу необхідне з огляду на низку
причин:
- по-перше, якісна освіта є ключовим напрямом розвитку
країни;
- по-друге, багато сьогоднішніх партнерств між бізнесом
та університетами є неефективними й містечковими;
- по-третє, є потреба змінювати ставлення партнерів один
до одного, оскільки нині бізнес та вища освіта — це різні світи
зі своєю культурою, цінностями та історією успіхів.
Метою тез є аналіз співпраці бізнесу та закладів вищої
освіти в Україні, визначення основних її проблем та розробка
рекомендацій щодо їх вирішення.
У світовій практиці можна виділити три основні моделі
партнерства в середовищі освіти [1, с.8]:
1. Держава не грає ніякої ролі або її роль незначна
(Великобританія, США). В даній моделі держава законодавчо
практично не регулює професійну освіту, більшість рішень
приймається на місцевому рівні, з широкою участю
роботодавців.
В
США
роботодавці
стають
безпосередніми
розробниками та керівниками освітніх програм і курсів.
Установи професійної освіти здебільшого незалежні від
держави, як з точки зору джерел фінансування, так і в плані
розробки освітніх програм.
У Великобританії політика в галузі професійної освіти в
основному визначається на місцевому рівні, і центральну роль
відіграють роботодавці. Участь роботодавців направлена на
формалізацію вимог робочих місць до кваліфікації випускників
та розвиток профільних освітніх структур;
2. Держава планує і реалізує професійну освіту і
навчання та управляє ним (Франція, Швеція). Для даної моделі
взаємодії системи освітніх послуг і ринку праці характерний,
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насамперед, високий рівень державного регулювання сфери
професійної освіти.
У Франції професійна освіта контролюється в основному
державними органами, проте соціальні партнери беруть участь
у процесі прийняття рішень через тристоронні консультативні
органи.
Швецію характеризує політика активного розвитку
трудових ресурсів і розвитку профорієнтації, попередньої
професійному навчанню.
3. Держава визначає загальні рамки діяльності приватних
компаній і організацій по здійсненню професійної освіти і
навчання (Німеччина, Нідерланди, Данія).
Для німецької системи професійної освіти характерні
концентрація та інтеграція освітніх ресурсів.
Ярмарки вакансій є найбільш відомою та поширеною
формою взаємодії ВНЗ та бізнесу. У таких заходах можуть
брати участь як великі, так і невеликі компанії. Серед переваг
для бізнесу від такої форми співпраці можна виділити
можливість налагодження відносин з навчальним закладом,
вихід на інші форми співробітництва, презентація компанії у
якості роботодавця студентській аудиторії. Для закладів освіти
ярмарок вакансій є своєрідним показником успішності
співпраці з роботодавцями, можливість показати студентам
масштаби взаємодії з компаніями міста, підкреслити, ВНЗ не
лише надає можливість отримати освіту, а й сприяє
працевлаштуванню.
Спонсорство або партнерство в рамках конференцій
(форумів) дає можливість роботодавцям «придивитись» до
студентів, як до потенційних працівників.
Найпоширенішими формами співпраці ВНЗ із бізнесом в
Україні є:
- проходження практики (короткострокової) на базі
компанії;
- стажування (довгострокове) на базі компанії;
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- проведення навчальних курсів та обладнання
лабораторій від компаній;
- проведення студентських конкурсів від компаній.
Найбільш поширена форма взаємодії роботодавців та
ВНЗ в Україні – проходження практики (короткострокової) на
базі компанії. У такий шлях ВНЗ організовують щорічну
співпрацю з підприємствами, установами та організаціями
міста та області. Бізнес має змогу обрати студентів з огляду на
майбутнє працевлаштування, ВНЗ отримують можливість
пов’язати набуті студентами теоретичні знання з практичним
досвідом.
В Україні розвиваються й інші форми взаємодії компаній
з ВНЗ:
- екскурсії на підприємство;
- цільові внески на розвиток ВНЗ (ендавменти);
- видання підручників та іншої навчальної літератури;
- підтримка досліджень, підготовка дипломних робіт
Наведемо кілька рекомендацій щодо стимулювання та
удосконалення співпраці.
1. Податкові кредити або зменшення податкового
навантаження можуть надаватися тим підприємствам, які
співпрацюють, надають фінансування або наймають недавніх
випускників.
2. Розширення фінансової автономії може мотивувати
заклади вищої освіти до залучення коштів та покращення
ефективності.
3. Дерегуляція, зменшення бюрократії, верховенство
права і захист прав власності та інші важливі заходи можуть
принести велику користь такій співпраці.
Зарубіжний досвід розвитку співпраці ВНЗ і компаній
показує, що дане партнерство активно має підтримувати і
стимулювати держава. Тобто, нова модель має бути побудована
як співпраця 3 сторін, а саме: закладу вищої освіти, держави і
компанії.
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ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж
ПДАУ»
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ У
ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
Світ навколо нас мінливий та бентежний. Науковотехнічний прогрес виступає каталізатором не лише позитивних,
а часто-густо і негативних змін для всього людства. Поява
вірусу SARS-CoV-2 та запровадження карантину змінило життя
кожного з нас, та особливо вплинуло на сферу освіти, змусивши
пристосовуватися до нових умов надання освітніх послуг.
Актуалізувались питання спроможності забезпечення якості
освітніх програм у закладах вищої освіти в умовах карантину.
Як зазначає Алькема В.Г.: «….Умови карантинних
обмежень вимагають реінжинірингу освітньої діяльності. Це
здійснюється шляхом реалізації низки організаційних та
технологічних змін, які спрямовано на мобілізацію усіх наявних
і доступних ресурсів та можливостей. Змінюється специфіка
управління освітньою діяльністю, а освітня програма, як об’єкт
управління стає «віртуальним підприємством». Невідкладним
також стало оперативне налагодження багатоканальних
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комунікацій між учасниками освітньої програми та
стейкхолдерами.» [1]
Всі ЗВО відшуковують свої форми і методи навчання у
період карантину. Застосовуються різноманітні хмарні сервіси
освіти, системи дистанційного навчання. Дистанційне навчання
- сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам
основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна
взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання
студентам можливості самостійної роботи з навчальними
матеріалами, а також у процесі навчання. [2]
Особливу увагу в умовах сьогодення слід приділити саме
практичному навчанню здобувачів вищої освіти. Практичне
навчання студентів передбачає безперервність і послідовність
його проведення, що сприяє закріпленню відповідних
компетентностей у майбутніх спеціалістів.
Метою практичного навчання студентів є узагальнення
набутих теоретичних і практичних знань, одержання
професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою
освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня та
сприяють поліпшенню якості підготовки. Завданнями
практичного навчання є:
1.
підготовка фахівців, які спроможні вирішувати
виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти
прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;
2.
формування аналітичних здібностей та уміння
приймати рішення;
3.
розвиток самостійності студентів та здатності
працювати в колективі.
Практичне
навчання
студентів
економічних
спеціальностей проходить у формі практичних занять.
Практичне заняття – вид навчального заняття, під час якого
викладач організує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує
вміння і навички їх практичного застосування шляхом
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індивідуального
виконання
студентом
відповідно
сформульованих завдань.
Вивчення системи BAS є однією з компонент практичної
підготовки фахівців економічного спрямування у Лубенському
фінансово-економічному коледжі. Викладання теоретичного
матеріалу проводиться в режимі відеоконференції за
допомогою зовнішніх платформ Micrоsoft Teams, Google
Classroom та Google Meet. Для проведення занять кожен
викладач самостійно створює віртуальний клас (курс
дисципліни) на відповідній платформі та запрошує студентів
для участі в ній.
Проведення
практичних
занять
ускладнюється
відсутністю
у
студентів
відповідного
програмного
забезпечення. Викладач може підготувати презентаційний
матеріал, відеоурок з певної теми, врешті-решт провести
демонстрацію виконання практичної роботи в онлайн-режимі.
Але головним недоліком такого підходу є його однобокість –
здобувач освіти є пасивним спостерігачем без можливості
самостійного оволодіння практичними навичками та вміннями.
Тому одним із можливих варіантів є використання
демонстраційних баз онлайн. Демонстраційні бази програм
автоматизації бізнесу дозволяють ознайомитись з певним
програмним рішенням.
Будь-яке з представлених рішень можна запустити за
допомогою web-браузера. Для цього необхідно перейти за
посиланням із офіційної сторінки BAS або ввести це посилання
в рядок адреси браузера. Деякі компанії–члени САБ також зі
своїх офіційних сторінок надають можливість працювати із
демонстраційними базами. Під час підключення до
інформаційної бази можна обрати будь-якого користувача, а
поле "пароль" залишити порожнім. Користувачу стають
доступними практично всі функціональні можливості
програмного продукту, за виключенням деяких режимів
налаштувань та адміністрування. Робота із елементами
довідників, реєстрація господарських операцій електронними
189

формами документів, аналіз стану засобів підприємства
стандартними звітами та формування регламентованої звітності
повністю аналогічне десктопній версії програми.
Дещо складнішим є налаштування програмного
продукту для роботи в режимі web-клієнта. Web-клієнт - це
один із клієнтських додатків системи BAS. На відміну від
«звичних» клієнтських додатків (товстого клієнта і тонкого
клієнта), його не потрібно попередньо встановлювати на
комп'ютер користувача. У web-клієнта немає виконуваного
файлу. Web-клієнт, на відміну від товстого і тонкого клієнтів,
виконується не в середовищі операційної системи комп'ютера,
а в середовищі інтернет-браузера (Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome або Safari). Тому будь-якому
користувачеві достатньо лише запустити свій браузер, ввести
адресу web-сервера, на якому опублікована інформаційна база,
і web-клієнт сам «прийде» до нього на комп'ютер і почне
виконуватися. Web-клієнт використовує технології DHTML і
HTTPRequest. При роботі web-клієнта, клієнтські модулі,
розроблені в конфігурації, компілюються автоматично з
вбудованої мови і безпосередньо виконуються на стороні webклієнта.
Отже, якщо поглянути на глобальну ситуацію з
коронакризою з іншого боку, то кожен освітній заклад отримав
унікальний шанс оцінити власний потенціал (людський,
інтелектуальний, технічний, методичний) і удосконалити якість
освітніх послуг, підняти їх на вищий щабель, впроваджуючи
кращі приклади національного та світового досвіду.
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ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний
фаховий коледж НТУ«ХПІ»
АКТУАЛЬНIСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНОКОМУНIКАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У ПIДГОТОВЦI
МАЙБУТНIХ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
Освіта є одним з основних прав людини, що закріплене у
26 статті Декларації прав людини, Конституції України та
галузевих законах. Четверта ціль сталого розвитку ООН до 2030
року, виконання якої здійснює також і Україна, передбачає
«забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та
заохочення можливостей навчання впродовж усього життя для
всіх». Рівень освіти прямо впливає на доходи та зайнятість
населення – краще освідченні люди легше знаходять роботу.
Мають кращі умови праці та більше заробляють, що в свою
чергу веде до позитивного розвитку як економічної ситуації
країни так і її сталого розвитку цвілому. Крім того, він
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позитивно пов'язаний із тривалістю життя, здоров’ям та
соціальною інтеграцією. Краще освідченні люди є більш
залученими у громадське та політичне життя країни, вони
активніше долучаються до розвитку справді демократичного
суспільства.
Освіта в Україні складається з чотирьох основних
«сходинок» - дошкільної, середньої, професійної та вищої
освіти. Існують також заклади позашкільної освіти, так звані
різні гуртки, художні та музичні школи тощо, а також програми
освіти для дорослих та наукова діяльність. З 2018 року в Україні
стартувала реформа «Нова українська школа», що передбачає
змани в початковій школі. З 2020 року почалася модернізація
професійної та фахової передвищої освіти в Україні. Відповідно
до Закону України «Про фахову передвищу освіту», вищі
навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації набувають статусу
закладів фахової передвищої освіти із типом закладу – фаховий
коледж і здійснюють підготовку фахових молодших бакалаврів.
Так, відповідно до цієї реформи був переформатований
Харківський комп’ютерно-технологічний коледж НТУ«ХПІ» в
Відокремлений
структурний
підрозділ
«Харківський
комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ«ХПІ».
Коледж готує фахівців з технічних та ІТ спеціальностей.
Одним із важливих напрямків реформування освіти є
нові інформаційно-комунікаційні технології. Інтерактивність,
інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв'язок –помітні
переваги цих технологій, які зумовили необхідність їх
застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед
у тих, які пов'язані з освітою та професійною підготовкою. Нині
помітно зросла кількість досліджень, предметом яких стало
використання інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі.
Інформаційні та комунікаційні технології на основі
систем телекомунікації у всьому світі визнані ключовими
технологіями ХХІ століття, що на найближчі десятиріччя
будуть основними рушіями прогресу. Інформатизація освіти є
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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 сфері фахової передвищої освіти.
Розвиток освіти вимагає впровадження у фахову
передвищу освіту інноваційних за змістом методів, засобів та
форм професійної підготовки майбутніх фахівців нової
формації, створення потужної інформаційної інфраструктури у
вищих навчальних закладах з розвиненим інформаційнокомп’ютерним навчальним середовищем, впровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій,
електронного
навчання, комунікаційних мереж (глобальних, національних,
локальних) [1].
Інформатизація освіти, та в результаті всього суспільства
забезпечує:
- активне використання інтелектуального потенціалу, що
постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому
фонді, науковому, виробничому та іншому видах діяльності
його членів;
- інтеграцію інформаційних технологій з науковим,
виробничим, ініціюючим розвитком усіх сфер суспільного
виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;
- високий рівень інформаційного обслуговування,
доступність будь-якого члена суспільства до джерел
достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації,
правдивість використаних даних.
Розвиток інформаційного суспільства припускає широке
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в
фаховій передвищій освіті, що визначається багатьма
чинниками.
По-перше, впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у сучасну фахову передвищу освіту суттєво
прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та
соціального досвіду людства не тільки від покоління до
покоління, а й від однієї людини до іншої.
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По-друге, сучасні І інформаційно-комунікаційні
технології, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу
людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього
середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині
можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в
майбутному.
По-третє, активне й ефективне впровадження цих
технологій в освіту є важливим чинником створення нової
системи освіти, що відповідає вимогам сучасності і процесу
модернізації традиційної системи освіти [2].
Дослідження та робота на темою застосування
інформаційно-комунікаційних технології в освітньому процесі
пропонує інше поєднання форм та методів навчання у моделі,
що за структурою відповідає запропонованому нами
тлумаченню з використанням інформаційно-комунікаційних
технології у пiдготовцi майбутнiх фахових молодших
бакалаврів. Така навчальна комунікація сприяє активному
засвоєнню змісту навчання із залученням всіх можливих
механізмів розумової діяльності. Крім того, в режимі
діалогічної взаємодії і спілкування формуються професійно
важливі якості майбутнього фахівця, що стосуються
комунікаційної компетентності. Також за проведеними
експериментами та підрахованими результатами можна
впевнено зробити висновок, що використання даного метода
дійсно працює та підвищує інтерес студентів до відвідування та
зацікавленість у навчанні, та підвищує показники знать у
студентів [3].
Використання інформаційно-комунікаційних технології
дає змогу проводити інноваційні заняття з використанням
нових форм організації навчальної діяльності. Аналіз науковометодичної літератури та власний досвід організації мобільного
навчання показав, що за допомогою iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй можна організувати різні види
навчальної діяльності, які дають змогу сформувати
комунікаційні компетентності майбутнього фахівця. Важливим
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аспектом
використання
iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй в навчальній діяльності є їх доступність,
безкоштовність, зручність використання, швидкий обмін
інформації в будь-який час і в будь-якому місці. Модель
взаємодії викладача зі студентом стає для майбутнього фахівця
прототипом взаємовідносин, що будуть відбуватись у процесі
майбутньої професійної діяльності.
Основна ідея дослідження та роботи полягає у
використання месенджерів під час проведення занять.
Використання мобільних пристроїв та програм у навчальному
процесі стає поширеною практикою в педагогічній спільноті та
створює передумови для революційних змін в сфері освіти, що
передбачають ефективне застосування порівняно нових засобів
навчання – мобільних пристроїв та побудову нового типу
навчання – мобільного, основним гаслом якого є «навчання
будь-де та будь-коли». Мобільні технології не тільки сприяють
появі нового типу навчання, але й забезпечують можливість
організації педагогічної взаємодії учасників навчального
процесу, адже мобільні пристрої давно зарекомендували себе як
ефективні засоби зв’язку, особливо з використанням
відповідного мобільного програмного забезпечення. Тому
особливої актуальності набуває пошук нових методик
організації педагогічної взаємодії засобами мобільних
технологій.
Перелік використаної літератури:
1. Cook E. The Future of Learning Begins with a Baseline
Pedagogy, 2015. [Electronic resource]. – Access mode:
https://digitalcommons.apus.edu/internetlearning.
2. Crompton H. & Traxler J. Mobile Learning and STEM:
Case Studies in Practice, 2016. [Electronic resource]. – Access
mode: https://books.google.com.ua/books.
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3. The Most Popular Messaging Apps by Country, 2017.
[Electronic
resource].
–
Access
mode:
https://www.similarweb.com/blog/popular-messaging-appsbycountry.
Колісник О.П.
к.е.н, доцент
Університет державної фіскальної служби України
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З
ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки
виникає потреба комплексного підходу щодо реформування
бухгалтерського обліку та оподаткування і одночасно постає
необхідність
у
забезпеченні
цього
напряму
висококваліфікованими фахівцями із знаннями сучасних
інформаційних технологій.
Процес навчання та здобуття вищої освіти повинен,
передусім, відповідати сучасним потребам практики та ведення
бізнесу, сприяти підвищенню мотивації студентів до
самостійної роботи. Саме так, розвиваючи творчі підходи до
вирішення поставлених завдань, в університетах України на
економічних факультетах повинні навчати майбутніх фахівців з
бухгалтерського обліку і оподаткування [1].
Підготовка фахівців, які б відповідали сучасним вимогам
стейкхолдерів повинна бути спрямована на діджиталізацію, а
здобувачі вищої освіти під час навчання повинні бути
адаптовані до цього.
Основними напрямами, які в подальшому можуть
допомогти дати відповідь на виклики діджиталізації, автори
Карпенко О. та Деньга С., визначають наступні:
1. Створення баз виробничої практики на набуття ITнавичок під контролем зацікавлених роботодавців, оскільки
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важливим джерелом знань є практична робота студента на
виробництві. Необхідним є поглиблення зв'язків університетів
із роботодавцями для спільного обговорення та вирішення
питань. Разом з тим завданням університетів має стати
створення умов для формування компетенцій digital-економіки
в режимі онлайн.
2.
Налагодження
зв'язку
між
професійними
організаціями
та
університетами,
роботодавцями
та
викладачами для забезпечення синергетичного ефекту від
підготовки нової генерації випускників, актуалізації знань та
навичок бухгалтерів-практиків.
3. Розвиток цифрової компетентності у викладачів та
студентів на основі співпраці різних кафедр та студентських
колективів та їх діяльності на стиках наук. Ідеться як про
удосконалення змісту навчання, так і про використання ITможливостей навчання для виконання спільних проектів
студентами різних спеціальностей. У стандартах вищої освіти
цифрова компетенція має бути передбачена обов'язково.
4.
Запровадження
навчальних
планів
нового
покоління, які б дозволяли забезпечувати ґрунтовну підготовку
та розвивати таланти тих, хто тяжіє стати лідером у професії і
потребує глибоких знань із математики, статистики та
інформаційних систем [2].
Діджиталізація - загальний термін для позначення
цифрової трансформації суспільства та економіки. Він описує
перехід від індустріальної епохи й аналогових технологій до
епохи знань і творчості, що характеризується цифровими
технологіями та інноваціями в цифровому бізнесі [3].
Саме тому діджиталізація бізнесу є тією рушійною
силою, що сприяє його розвитку та виходу на новий рівень зі
значною економією часу та підвищенням продуктивності.
Сьогодні більшість підприємств змушені переходити на
технології, які не планували запроваджувати до певного часу, і
переглядати свої стратегічні пріоритети. Проте, епідемія
COVID-19, змінила організацію їх роботи та довела, що
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проблеми можуть бути вирішені шляхом цифрової
трансформації.
Діджиталізація економіки, яка перебуває під постійним
впливом факторів та ризиків макро- і мікросередовища,
поглиблює місію, предмет, об`єкт і функції бухгалтерського
обліку та професії бухгалтера, який відповідно до запитів
зовнішніх і внутрішніх користувачів має забезпечувати
належний рівень інформаційної та, як наслідок, економічної
безпеки бізнес-структур. Зростання кількості кібератак,
вірусних програм та проявів економічного шпигунства
вимагають від сучасного представника бухгалтерської професії
наявності, крім професійних облікових навичок, так званих
цифрових, чи діджиталізаційних навичок. Таким чином,
процеси діджиталізації суттєво трансформують навички
бухгалтера, що виходять далеко за межі сервісної функції
обліково-аналітичного забезпечення [4].
Таким чином, процес підготовки фахівців з обліку і
оподаткування повинен формувати професійні навички, які б
враховували не тільки теоретичну складову, а й
підкріплювалися
практичним
спрямуванням
щодо
використання сучасних комп’ютерних бухгалтерських програм.
Перелік використаної літератури:
1.
Демченко Т., Чирва О. Перспективи навчання
майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням
сучасних комп’ютерних програм. - Режим доступу:
http://vobu.ua/ukr/other/student/item/perspektyvy-navchanniamaibutnikh-fakhivtsiv-z-obliku-ta-opodatkuvannia-zvykorystanniam-suchasnykh-kompiuternykh-prohram-2
2.
2Карпенко О. Деньга С. Вектори змін у підготовці
фахівців з обліку й аудиту. - Режим доступу:
http://vobu.ua/ukr/other/student/item/vektory-zmin-u-pidhotovtsifakhivtsiv-z-obliku-i-audytu
3.
Innolytics [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://innolytics-innovation.com/what-is-digitalization/
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Василішин С.І. Трансформація місії та назви професії
бухгалтера під впливом запитів зміцнення економічної безпеки
підприємства в умовах діджиталізації економіки. - Режим
доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/60.pdf
Колісник Т.Б.
викладач першої категорії
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ
ПРАКТИК ОНЛАЙН
Практика студентів є невід'ємним елементом процесу
підготовки спеціалістів та фахівців у вищих навчальних
закладах і проводиться не тільки на оснащених відповідним
чином базах практики навчальних закладів, а й також на
сучасних підприємствах, установах, організаціях різних галузей
господарства, охорони здоров'я, культури, освіти, торгівлі,
державного управління та банківської сфери 3.
У процесі виконання навчального плану студенти
проходять виробничу, комп’ютерну, технологічну, навчальну
та інші види практики для забезпечення загальних й фахових
компетентностей, що відповідають вимогам освітньої
програми.
Базу практики студент обирає самостійно або
навчальний заклад пропонує свої варіанти, підприємств,
організацій, установ з якими укладено договір про
співробітництво заздалегідь.
Із розвитком технологій змінюється та удосконалюється
співпраця між навчальними закладами та сферою бізнесу, а
позаяк останній постійно змінює свою діяльність, тобто
підлаштовується під ринкові умови, тому і взаємовідносини між
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закладами освіти та зовнішніми базами практик повинні бути
гнучкими.
На даний час онлайн робота у багатьох видах діяльності
набуває нових оборотів й освіта не є виключенням, тому вищі
навчальні
заклади
активно
налаштовують
систему
дистанційного навчання.
Крім засвоєння теоретичних знань перед ВНЗ виникає
питання як налаштувати дистанційну роботу отримання
навичок та вмінь практичного застосування вивченого за
спеціальністю, що забезпечуються виконанням різних видів
практики.
Для того, щоб налагодити роботу дистанційної практики
на підприємствах, установах чи організаціях різних сфер
бізнесу необхідно не тільки створити належні умови, а й
зберегти якість вищої освіти.
Одним із способів забезпечення матеріальної бази
навчання для проходження онлайн практики є створення
автоматизованих систем та комп’ютерних програм, що не
тільки вирішить проблему організації дистанційної практики, а
допоможуть розвинути нові інформаційні технології
управління бізнесом.
На даний момент студенти, зокрема економічних
спеціальностей
і
не
тільки,
можуть
скористатися
автоматизованими системами проходження онлайн практик
наступних банківських сервісів:
1) Онлайн-практика ПриватБанк.
Зареєструватися для проходження такої практики можна
на сайті ПриватБанку. Онлайн-практику можуть пройти
студенти будь-яких вищих навчальних закладів, при цьому
відвідувати банк не потрібно, оскільки навчання проходить
дистанційно. Під час проходження онлайн-практики
автоматизована система ПриватБанку не обмежує у кількості
виконаних завдань та не ставить ліміт на час.
Програма онлайн-практики складається з десятьох
модулів, в яких необхідно пройти десять тестів та виконати
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десять практичних завдань. Результати практики оцінюються
підсумковою кількістю набраних балів.
Після проходження онлайн-практики у ПриватБанку
видається електронний сертифікат, у якому відображаються
кількість балів та загальна оцінка за практику, що забезпечує
виконання програмних результатів навчання для економічних
спеціальностей, яких вимагає освітня програма.
Для контролю виконання практики студентами викладачі
вищих навчальних закладів можуть зайти на сайт банку, де
будуть відображені результати виконання програми практики,
зокрема кількість балів та загальна оцінка за практику.
Студентів, які впоралися із завданнями найкраще вносять у
кадровий резерв банку 1.
2) UKRSIB praktyka online.
Щоб пройти онлайн практику в УкрСибБанку слід
заповни реєстраційну форму на сайті банку. Зареєструватися
може студент будь-якого навчального закладу.
Програма онлайн-практики в УкрСибБанку включає
інтерактивний курс з семи розділів, що містять тестові
завдання, які складаються із закритих запитань та практичних
завдання, а також відеоматеріалів та запитання до них.
УкрСибБанк пропонує оволодіти всіма знаннями
дистанційно, які студенти могли б отримати під час
проходження офлайн практики відвідавши відділення банку.
Доступ до курсу не обмежується додатковими дедлайнами зі
сторони банку, тому студенти можуть практикувати у зручний
час для себе. Усі ліміти, щодо часу виконання, встановлює
менеджер банку узгодивши з відповідальною особою із
організації практики від навчального закладу. Також за
бажанням студента є можливість повертатися до тієї теми, яка
найбільше їх зацікавила, щоб детально охопити всі тонкощі
банківської справи.
Після успішного проходження онлайн-практики студент
отримує електронний сертифікат, який підтверджує виконання
плану практики 2.
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Отже онлайн-практика у банківських установах – це
загальнодоступна, автоматизована, система, у якій може
зареєструватися будь-яка особа, зокрема студент, що виявив
бажання удосконалити чи закріпити знання, пройшовши
тестові, теоретичні та практичні завдання. За допомогою даного
сервісу банківські установи можуть розвинути нові
інформаційні технології управління бізнесом та здійснити
проходження
практики
для
студентів
економічних
спеціальностей з максимальною зручністю для студента, а
вищим навчальним закладам забезпечити організацію
виконання освітньої програми.
Перелік використаної літератури:
1.
Онлайн-практика
в
ПриватБанку.
URL:
https://practice. privatbank.Ua (дата звернення: 21.01.2021).
2.
Онлайн практика для студентів – UKRSIBBANK.
URL: https://my.ukrsibbank.com/ua/careers/online_practice_for_
students/
(дата звернення: 21.01.2021).
3.
Про затвердження Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України: Закон
України від від 08.04.1993 № 93 Дата оновлення:
20.12.1994. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z003593#Text
(дата звернення: 21.01.2021).
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Колос М.М.
Викладач вищої категорії
Київського професійно-педагогічного коледжу
імені Антона Макаренка
УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ КОМУНІКАЦІЙ В
МАРКЕТИНГУ
Інформатизація суспільства – це перспективний шлях до
економічного,
соціального
та
освітнього
розвитку.
Інформатизація освіти спрямовується на формування та
розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення
форм і змісту навчального процесу, впровадження
комп'ютерних методів навчання та тестування, що надає
можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з
урахуванням світових вимог.
Активне використання Інтернет технологій стимулює
трансформацію класичної теорії маркетингу і спричиняє
виникнення її специфічного напрямку – Інтернет маркетингу.
Нині перед українськими маркетологами постає проблема
узагальнення і створення теоретичних засад віртуальної
маркетингової діяльності й отримання навичок ефективного
здійснення професійних маркетингових дій в умовах
віртуального
ринку.
Віртуальні
комунікації
стають
обов’язковою умовою конкурентоздатності підприємств.
Маркетингова комунікативна діяльність має комплексний
характер, а отже, актуальними є дослідження з виявлення
наукового підґрунтя Інтернет комунікацій у маркетингу.
Хоча у фаховій літературі розглядаються різноманітні
форми Інтернет комунікацій, системного погляду на
комунікативну діяльність у віртуальному просторі ще не
сформовано, не здійснено порівняльної характеристики
особливостей комунікацій у реальному та віртуальному
просторі, немає самого поняття комплексу Інтернет
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комунікацій, що на практиці створює труднощі під час
розроблення ефективних комунікативних кампаній.
Інформатизація бізнесу та й суспільства в цілому, як
наголошується в сучасній літературі,забезпечує [1]:
активне використання інтелектуального потенціалу, що
постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому
фонді, науковому, виробничому та іншому видах діяльності
його членів;
інтеграцію інформаційних технологій з науковим,
виробничим, ініціюючим розвитком усіх сфер суспільного
виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;
високий рівень інформаційного обслуговування,
доступність будь-якого члена суспільства до джерел
достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації,
правдивість використаних даних.
Нова, властива виключно Інтернетові форма комунікації
відкриває для освітніх закладів з підготовки маркетологів нові
можливості: глибшого розуміння психології користувачів та
особливостей їхньої поведінки; впровадження у комунікативні
компанії гнучкіших порівняно до реальної дійсності
комунікацій (ведення відкритих корпоративних блоґів,
технологія “підсадної качки” тощо); досягнення більших збігів
“полів свідомості” виробника і споживача товарів; збільшення
цільової аудиторії та моніторингу її ставлення до товарів,
формування позитивного іміджу торговельної марки;
збільшення впливу на ЗМІ. До вад можна віднести те, що
достеменність представленої інформації буває сумнівною;
інформація, у тому числі й не достеменна, може викликати
небажану хвилю повідомлень в Інтернеті, яку важко зупинити.
Перелік використаної літератури:
1.
Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет
маркетинг: Навчальний посібник. – К: Центр учбової
літератури, 2008.
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Колотило П.С.
студ. гр. 6.0717-1,
Запорізький національний університет
Варламова І.С.
Науковий керівник
д-р.е.н., проф. кафедри обліку та оподаткування
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ЕФЕКТИВНОМУ
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В умовах ринкових відносин підвищення ефективності
господарювання вимагає вдосконалення всієї системи
управління. Формування систем управління відбувалося
протягом більш ніж ста років на основі тривалої еволюції теорії
в зв'язку з практичними потребами діяльності підприємств. Для
поліпшення якості роботи підприємств, раціонального
використання
існуючих
економічних
можливостей,
подальшого підвищення ефективності використання ресурсів
необхідно по-новому вирішувати проблеми виживання і
розвитку підприємств, створювати умови, що дають
можливість приймати скоординовані і ефективні рішення.
Удосконалення методів управління виробництвом у даний час
є найбільш актуальним та пріоритетним завданням, і рішення
цієї проблеми забезпечить зростання ефективності виробництва
і економіки країни.
Процес управління підприємством забезпечує зв'язок
між виробничими одиницями і закладає основу для його
безперебійної роботи. Система управління підприємством
виконує всі функції, пов'язані з управлінням: планування, облік,
моніторинг реалізації технологічних процесів, збір даних, що
характеризують
діяльність
підприємства,
проведення
економічного аналізу, прийняття рішень і зміна об'єкта
управління за необхідністю.
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Система управління підприємством здійснюється на
наступних етапах процесу управління: збір даних, їх аналіз,
прийняття рішень.
Аналіз займає проміжне місце між збором економічної
інформації і прийняттям управлінських рішень. Від його
результатів залежатиме вибір управлінського рішення.
Планування є невід'ємною частиною процесу управління
підприємствами. Підприємства планують свою діяльність
виходячи з споживчого попиту, стану товарного ринку та
можливостей підприємства. Розробляється план на рік, квартал,
місяць, декаду і день, в якому передбачається обсяг
виробництва, асортимент, сировина, матеріали, обладнання,
чисельність працівників, фонд оплати праці, собівартість
продукції, прибуток і рентабельність, а також організаційнотехнічний план дій.
Для управління виробництвом необхідно добре знати
стан підприємства, тобто отримувати повну інформацію про
виробничий процес. Тому ще одна функція, яка включена в
функцію управління,  ведення точних записів. Інша контролює
виробничий процес на основі первинних даних. У багатьох
випадках ці дві функції об'єднуються і називаються функцією
обліку і контролю.
Необхідно обробляти зібрані первинні дані, що
характеризують стан підприємства і стан справ на ньому. Для
точного і оперативного управління необхідно знати
виробничий процес і хід робіт. Щоб зробити це, необхідно
розуміння зібраних даних, що досягається за допомогою
аналізу. В результаті економічного аналізу первинні дані
перетворюються у вторинні дані, розраховуються технікоекономічні показники підприємства, проводиться об'єктивна
оцінка діяльності підприємства, виявляються фактори і
недоліки, які на них впливають. Тобто, можна зробити висновок
про те, що змістом економічного аналізу є процес обробки
економічних даних.
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Економічний аналіз  це функція управління, яка
забезпечує прийняття рішень на науковій основі. На підставі
результатів аналізу господарської діяльності приймаються
науково обґрунтовані рішення, і в результаті система
управління змінює діяльність керованого об'єкта за
необхідною. Прийняте рішення є основою процесу управління.
План, розроблений на новий економічний рік, є рішенням, яке
забезпечить подальший розвиток цього підприємства. В процесі
аналізу господарської діяльності перевіряється обґрунтованість
прийнятого підприємством плану, виявляються можливості, не
включені в план. Економічний аналіз піднімає рівень
планування до рівня попиту, роблячи його ще більш науково
обґрунтованим. Отже, зв'язок між плануванням і економічним
аналізом очевидна. Планування починається і закінчується
аналізом діяльності підприємства.
Керівники, фахівці, економісти, бухгалтери, керівники
підрозділів підприємств повинні оволодіти методами
економічного аналізу та економічними знаннями. Це допоможе
підприємствам, на яких вони працюють, зайняти провідне місце
в економіці, застосовувати інновації, знаходити недоліки в
своїй роботі, запобігати повторенню подібних помилок в
майбутньому, знаходити і в повній мірі використовувати
внутрішні економічні можливості. Комплексний поглиблений
економічний аналіз є основою наукового планування  основою
управління народним господарством, в тому числі
підприємствами.
Аналіз господарської діяльності підприємства є
інструментом, за допомогою якого здійснюється управління
діяльністю підприємств. Без аналізу економічної діяльності
дуже складно управляти економічними процесами і приймати
оптимальні рішення. Зміст економічного аналізу випливає з
його ролі і функції в системі управління підприємствами і
займає центральне місце в процесі управління.
У сучасному менеджменті пріоритет економічного
аналізу очевидний і є основним принципом роботи
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підприємства і його підрозділів. Тільки завдяки економічному
аналізу економічні результати колективної діяльності
об'єктивно оцінюються, і в кожному підрозділі підприємства
визначається внесок кожного працівника в загальний результат.
Без економічного аналізу неможливо виправити і поліпшити
економічний механізм. Економічний аналіз не тільки виявляє
виробничі можливості, а й заохочує раціональне використання
матеріальних ресурсів, одночасно навчаючи працівників
правильно орієнтуватися в економіці.
Таким чином, аналіз господарської діяльності, будучи
ключовим елементом системи управління підприємством, є
ефективним
інструментом
визначення
внутрішнього
економічного потенціалу і основою для розробки науковообґрунтованих планів і прийняття управлінських рішень.
Перелік використаної літератури:
1. Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці
[Електронний ресурс] // Економіка і суспільство. – 2016. –
Режим доступу:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/2.pdf.
2. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія.
Практикум: навч.посіб. / за ред. В.Д. Базилевич. ‒ К. : Знання,
2010. ‒ 494 с.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
СУЧАСНИЙ БІЗНЕС
Як відомо, людство переживає зараз четверту
промислову революцію. Великі промислові гіганти та
корпорації змінюють характер своєї роботи, широко
впроваджуючи
технології
«Індустрії
4.0»,
що
208

супроводжуються залученням персоналу та підвищенням
кваліфікації при мінімальному витісненні людської
праці [1, с. 7].
Серед ключових технологій, які визначають четверту
промислову революції та найближчим часом матимуть
значний вплив на бізнес в усьому світі, можна відмітити [2]:
великі дані;
Інтернет речей;
віртуальна та доповнена реальність;
3D-друк та друкована електроніка;
квантові обчислення;
робототехніка та безпілотні пристрої;
штучний інтелект;
блокчейн.
Сучасний успішний бізнес має формуватися з
використанням технологічних інновацій, що дозволяють
зробити бізнес-процеси ще швидшими та простішими.
Більшість ділових операцій у ХХІ столітті неможливо
проводити без цифрових технологій. Перераховані вище
технології можуть ефективно сприяти розвитку бізнесу, у тому
числі і малого.
На сучасний бізнес впливають:
використання мобільних рішень;
переваги хмарних обчислень;
технології кращої сегментації клієнтів;
ефективні цифрові комунікації;
зменшення витрат і підвищення корисності;
зміна покоління споживачів;
переваги SMM-маркетингу;
використання технологій як засобу безпеки.
Мобільність – шанс для розвитку бізнесу. Алгоритми
Google роблять мобільні веб-сайти пріоритетними. З будьякими аспектами бізнесу можна впоратись, використовуючи
лише планшет або смартфон. Починаючи з контентмаркетингу та взаємовідносин з клієнтами, закінчуючи
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продажами, сервісними документами, виставленням рахунківфактур і доставкою. Але мобільні рішення стосуються не лише
бізнесу, а й споживачів. Молодь використовує свої телефони,
щоб робити все: від купівлі-продажу до обміну досвідом.
Хмарні обчислення дали можливість бізнесу передавати
багато своїх функцій третім сторонам через Інтернет. Це
дозволяє обробляти пакети змінних даних, а також дає
можливість
компаніям
швидко
розширюватися,
не
турбуючись про збої, простої та втрату даних. Це дозволило
малому та середньому бізнесу отримати доступ до ресурсів, які
коштували б їм великих статків лише кілька років тому.
Зі збільшенням кількості даних, що надходять, стало
набагато простіше аналізувати та глибше розуміти, чого
шукають клієнти. Послуги аналітики щодня розширюються і
дозволяють компаніям сегментувати свої перспективи на все
більш чіткі та конкретні групи, що значно полегшує вплив на
них та отримання більших прибутків за ті кошти, що виділені
на рекламу. Просто наявність облікового запису Google може
повідомити, звідки користувач, який браузер використовує, як
він випадково натрапив на веб-сайт, що він робить на цьому
веб-сайті, як довго може на ньому залишитися та в який
момент вирішує піти. Існують і більш досконалі аналітичні
сервіси, що дозволяють компаніям краще сегментувати ринок
споживачів та значно поліпшити свою конверсію.
Технології полегшили зв’язок між людьми. Особливо це
стало помітно протягом останнього року в період карантинних
обмежень через світову пандемію. Керівництво хоче
спілкуватися зі своїми співробітниками та партнерами за
допомогою
відеочату
або
надсилати
повідомлення
електронною поштою до потенційних клієнтів? Мобільні
технології та постійні інновації дозволили спілкуванню
перейти на новий рівень гіперреалізму [3].
Протягом
останнього
десятиліття
технології
спричинили вибух у торгівлі, багато традиційних бізнесмоделей та концепцій зазнали революції. У деяких сферах
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технології мають вирішальне значення, включаючи системи
продажів, використання цифрових технологій в управлінні,
бухгалтерські системи та інші складні аспекти повсякденної
ділової діяльності. Технології дозволяють нам автоматизувати
численні процеси, підвищуючи продуктивність, зменшуючи
кількість ресурсів, покращуючи якість за низьку ціну та
збільшуючи швидкість. Як наслідок, стало можливим
обслуговувати ще більше клієнтів.
Більш доступне апаратне та програмне забезпечення
разом із розширенням кола підприємців, які вміють
використовувати технології, зробили можливим те, що
називається
«ринком
покупця».
Оскільки
рішення
пропонуються недорогі та відносно прості у використанні,
підприємствам не потрібно вкладати в них занадто багато
грошей, що полегшило бізнес.
Покоління Y та Z досягли повноліття, і зараз вони є
силою, що рухає сучасну економіку. Вони пов’язані між
собою, технічно підковані та готові витрачати кошти.
Підприємства повинні адаптуватися до цієї нової клієнтської
бази, якщо вони збираються процвітати.
Технології дозволяють легко зберігати більше
інформації,
зберігаючи
її
цілісність,
забезпечуючи
конфіденційність та зменшуючи вразливість до порушення
даних. Інформацію можна отримати миттєво, коли це
потрібно, її можна проаналізувати не тільки для вивчення
минулих тенденцій, але й для прогнозування майбутнього. У
свою чергу, це може допомогти у процесі прийняття рішень.
Зі збільшенням кількості транзакцій, що здійснюються
в Інтернеті, постійно зростає потреба в безпеці. Інформаційні
технології дозволяють зберегти персональні дані та
інформацію в безпеці, використовуючи шифрування та паролі,
надійно приховуючи цифрові дані.
Технологіям вдалося глобалізувати бізнес. Майже
кожен може вести бізнес практично де завгодно. Соціальні
мережі зробили світ «меншим», де користувачі можуть
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зв’язуватися незалежно від того, хто вони, звідки вони і
наскільки вони заможні. Тому бізнесу слід бути обережним
щодо своєї репутації в Інтернеті та працювати над своїм
цифровим слідом.
Завдяки збільшенню зв’язку у людей зараз стає все
менше часу на себе. Відпустка майже залишилась у минулому,
і більшість людей працюють навіть у відпустці. Оскільки ми
завжди можемо отримати доступ до електронних листів,
текстів та соціальних медіа через свої гаджети, все важче і
важче просто від’єднатись та припинити роботу. Це насправді
негативний ефект технологій, проте дає можливість бізнесу
працювати у форматі 24/7/365.
Отже, технології ХХІ століття революціонізували
спосіб ведення бізнесу. Найновіші бізнес-моделі, що
застосовують передові технології, дозволили людям отримати
новий погляд на речі і значно спростили ведення бізнесу.
Перелік використаної літератури:
1. Четвертая промышленная революция. Целевые
ориентиры развития промышленных технологий и инноваций:
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https://smallbusiness.chron.com/information-technology-its-usesbusiness-management-51648.html.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ІТФАХІВЦІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ЦИФРОВОГО БІЗНЕССЕРЕДОВИЩА
Технології рухають людський прогрес, світ навколо нас
змінюється швидкими темпами. А разом з ним змінюється і
бізнес-середовище.
Дослідники прогнозують, що нові технології перетворять
нашу економіку, кардинальним чином змінюючи процес
виробництва, підхід до ведення бізнесу та бізнес-процесів і
відкриють нові способи створення цінностей. Один з
найгучніших трендів в бізнесі – цифрова трансформація і
перехід компаній на нові моделі роботи. Мається на увазі або
створення і зміна бізнес-моделей і продуктів компанії, або
створення нових способів обслуговування клієнтів завдяки або
внаслідок використання інформаційних технологій [1].
Обставини, що склалися навесні 2020 року, поставили
перед багатьма структурами гостру проблему переведення
співробітників на віддалену роботу. Багато компаній стали
вкладати інвестиції на користь цифровізації: переводять свої
послуги в онлайн, переносять свої продукти в хмарні сервіси,
шукають нові напрямки бізнеса. Часу для вирішення цих
завдань катастрофічно мало, при цьому основні стратегії
підприємств залишилися незмінними: рухатися до розвивати
бізнес, приймати управлінські рішення і контролювати їх
виконання, надавати безперервний сервіс своїм клієнтам.
Саме тому бізнесу необхідні інструменти для зручної та
безпечної дистанційної роботи, що дозволяють ефективно
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організувати робочі процеси і забезпечити безперебійне
функціонування організацій.
Одним з перспективних напрямків – перехід на хмарні
сервіси, повний або хоча б частковий. Хмара – це не просто
перенесення кудись своїх даних і віртуальних машин, а ще й
використання готових програмних продуктів, інструментів
аналітики і безпеки. Хмара – це оренда та експлуатація вже
побудованого і перевіреного, це об'єктивна реальність в
сучасному світі. Комерційний сектор активно експлуатує
хмарні ресурси від сервісів безпеки до повної обробки своїх
даних [2].
Успішна діяльність кожної організації багато в чому
визначається наявністю єдиного інформаційного простору.
Розвинена інформаційна система дозволяє ефективно
справлятися з обробкою потоків інформації, що циркулюють
між співробітниками підприємства і приймати їм своєчасні і
раціональні
рішення,
що
забезпечують
виживання
підприємства в жорсткій конкурентній боротьбі.
Більшість організацій вже вступило на шлях цифрової
трансформації, що передбачає нові підвищені вимоги до
інфраструктури компаній. ІТ-інфраструктура сучасних
компаній вимагає швидких, точних і динамічних рішень, а
також високого рівня захищеності без шкоди для вищезгаданих
критеріїв. Для відстеження поточної ситуації в організації, для
оперативного реагування на виникнення різного роду проблем,
для стратегічного планування необхідно створювати міцний
фундамент. В подальшому, для вирішення бізнес-завдань,
можна використовувати більш складні продукти і технології.
Якісна організація безпечної корпоративної мережі – це
надійна основа ІТ-інфраструктури компанії будь-якого розміру
і будь-якого напрямку діяльності щодо її безперешкодної
роботи і розвитку. При її створенні організації отримують:
єдиний інформаційний простір; оперативність отримання
інформації і можливість формування консолідованих звітів;
централізацію фінансових і інформаційних потоків даних;
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можливість оперативного збору і обробки інформації;
можливість обробки мультимедіа потоків даних між офісними
майданчиками; зниження витрат на зв'язок між підрозділами
фірми; можливість організації системи відеоспостереження на
основі IP мережі підприємства [3].
Проектування і організація мережі підприємства
складний і відповідальний процес, що включає в себе багато
нюансів що стосуються, як технологічної сфери, так і специфіки
самої організації. Від правильності та відповідності параметрів
мережі вимогам підприємства, залежить злагоджена робота усіх
пристроїв комп’ютерної системи.
Побудова та налаштування корпоративної мережі
підприємства це складний та трудомісткий процес, який
потребує навичок та професійних знань та вмінь. Компанії
прагнуть залучати до роботи працівників, які можуть
генерувати нові ідеї і швидко адаптуватися до змін і
нововведень. Дослідження даних ринку праці свідчать, що
кваліфікація випускників не задовольняє потреб роботодавців.
Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і
компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків
ефективних шляхів оптимізації підходів та методів їхньої
професійної підготовки.
Сучасні випускники мають бути в тренді продуктів
технологічної революції. Це зумовлює необхідність
упровадження в освітню практику новітні технології, які
передбачають підготовку фахівців нової генерації з цифровими
уміннями, навичками і компетенціями відповідно до потреб
сучасного ринку, здатних пристосовуватися до сучасних умов,
соціальної мобільності, засвоєння передових технологій. Це
можливо при безперервній освіті, що працює на інноваційних і
цифрових засадах.
У науковій та педагогічній спільноті активно
обговорюється питання, як можна використати Інтернеттехнології, щоб забезпечити мільйони людей високоякісною
освітою і дати їм шанс на краще життя.
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В Україні щороку випускається багато IT-фахівців, які
повинні по-новому поглянути на звичні речі та створити нове
цифрове середовище, якого так потребує будь-який бізнес.
Вітчизняні технічні вузи дають якісні фундаментальні
знання. Але як показує досвід, більше 70% випускників не
вистачає практичного досвіду. Для ліквідації цієї прогалини
індустрія співпрацює з університетами. Зокрема, Extreme
Academy пропонує коледжам і університетам навички,
необхідні в сучасному світі не тільки для отримання роботи
після закінчення навчання, але і для того, щоб стати лідерами
наступного покоління. Навчальна програма призначена для
безкоштовного навчання початківців ІТ-фахівців основам
мереж, безпеки і хмарних обчислень, а також машинного
навчання і штучного інтелекту. Після завершення курсів
студенти можуть отримати ключові акредитації та сертифікати,
включаючи кваліфікацію Extreme Networks Associate. Курси
Extreme Academy доступні в віртуальних класах, плани уроків
можна інтегрувати з існуючими навчальними планами або
викладати разом з поточними заняттями [4].
В сучасному світі здобувачам відкрито безліч нових
можливостей щоб відточувати свої навички і професійну
майстерність.
Перелік використаної літератури:
1. Журнал «Мережі та Бізнес» 05 (114) 2020 [Электронный
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.sib.com.ua/arhiv_2020/arhiv_2020.htm#2(105)2024
2. Бурячок В. Л. Технології забезпечення безпеки
мережевої інфраструктури. [Підручник] / В. Л. Бурячок, А. О.
Аносов, В. В. Семко, В. Ю. Соколов, П. М. Складанний. – К.:
КУБГ, 2019. – С. 218.
2. Трояновська Т. І. Корпоративна мережа, як засіб
організації роботи підприємства /Т. І. Трояновська, Д. О.
Вініченко - [Электронный ресурс]. - Режим доступу
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4. Extreme Academy - [Электронный ресурс]. - Режим
доступу:
https://ru.extremenetworks.com/117520-extremeacademy-v-pryamom-efire
Котирло О.О.
кандидат економічних наук, доцент
Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИМ
ПІДПРИЄМЦЕМ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Ні у кого не виникає сумнівів, що для побудови
успішного конкурентного бізнесу треба використовувати
новітні інформаційні технології. Саме вони, особливо в період
карантинних обмежень, які діють в світі у зв’язку з пандемією
COVID-19 дозволяють перетворити бізнес в більш ефективний
продукт, пізнати його з іншої сторони: керувати ним
дистанційно, при тому й кількома підприємствами одночасно;
налагоджувати взаємовідносини з контрагентами в режимі
Online. І саме за допомогою нових інформаційних технологій
можна отримувати достовірну актуальну інформацію для
прийняття важливих управлінських рішень.
Кожен підприємець, впроваджуючи нові інформаційні
продукти в свій бізнес, повинен на вході до вибору та
впровадження програмного забезпечення врахувати та
продумати наступне:

чи достатньо обґрунтовані та визначені цілі, які
ставить перед собою, автоматизуючи бізнес;

чи їх вирішення задовольнить ця система;

чи ефективні бізнес-процеси, які ви хочете
автоматизувати і чи вони потребують оптимізації;
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чи здатна система на підставі даних розкривати
необхідну звітність за основними показниками діяльності;

чи забезпечить система захист інформації та
захистить дані.
Так, ринок програмних продуктів на сьогодні насичений
великою кількістю рішень для автоматизації бізнесу, тому
підприємець має вибір для прийняття якісного рішення, яке
буде оптимально підходити підприємству, до того ж, він зможе
легко адаптувати під його під потреби свого бізнесу. Так, на
ринку існує вибір трьох можливих варіантів: програмний
продукт в «хмарі» в оренду; продукт, придбаний у вендора і
впроваджений своїми силами; рішення «під ключ».
Отже, в період карантинних обмежень COVID-19,
більшість працівників було переведено на особливі умови
праці, які пов’язані з роботою з дому. Це, з одного боку, є
вимушений крок, але з іншого – саме так проявляється турбота
про своїх працівників, якими дорожать та їх цінують.
Отже, перед підприємцем стояв вибір: або ж традиційний
офіс, або віртуальний. І саме завдяки технологічному прогресу,
віддалена робота та створення віртуального офісу стало
виходом з даної ситуації. І, навіть при переході нашої країни на
адаптивний карантин, бізнес продовжує практику віддаленого
офісу. При цьому, деяким співробітникам в сучасному офісі
можна з'являтися взагалі пару разів в тиждень, а то і в місяць.
Основою при цьому є доступ до потрібної інформації
через засоби зв’язку, особливо Інтернет, і можливість зв'язатися
з колегами в разі потреби. Таким чином, можна виконувати
роботу з дому, не витрачаючи час на переїзди, що значно
скорочує витрати часу та забезпечує комфорт працівнику.
Серед переваг віддаленого офісу слід відзначити і зручність
доступу до інформації; можливість економії коштів на оренду
офісу та комунальні послуги при цьому; економія на
інформаційно-технічному забезпеченні офісу; можливість
залучення геніальних людей з інших віддалених міст.
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Віддалений офісом при цьому виступає хмарний сервіс з
налаштованими робочими місцями для працівників. Тому
підключення до сервісу можливо з будь-якої точки світу за
наявності Інтернету.
Так, якщо це невеликий бізнес, і один бухгалтер
справляється з усім навантаженням, його можна перевести на
віддалений режим роботи та налаштувати йому доступ до
необхідного бухгалтерського програмного забезпечення.
Сюди ж можна віднести і людей «творчих професій»:
дизайнерів,
програмістів,
розробників,
копірайтерів,
маркетологів. Віддалена робота для них не є проблемою, адже
важливо для них саме уосібнення, і тому необхідно лише
налаштувати доступ до інструментів планування завдань та
проектного менеджменту.
Сучасні інформаційні сервісні продукти для побудови
віддаленого офісу несуть весь потрібний інструментарій для
роботи над спільними проектами. При цьому це набуває
можливості одночасного доступу до необхідних документів;
постановки завдань та призначення виконавців; проведення
групових
чатів
для
обговорення
актуальних
завдань;відстеження ходу проекту та ін..
Картку бізнес-процесу підприємця з використанням
сучасних інформаційних технологій з впровадження
процесного підходу до управління складається з наступних
розділів:власник процесу; виходи і споживачі; входи і
виконавці; події; цілі і параметри; можливі обмеження;
алгоритм виконання процесу; необхідні ресурси; можливі
ризики; графічне зображення процесу.
Управління бізнес-процесами має включати етапи
роботи згідно цих розділів, організацію їх виконання
співробітниками,
постійне
поліпшення,
застосування
інформаційних технологій для моделювання бізнес-процесів і
програмне забезпечення для їх автоматизації.
Отже, в період складного економічного часу існування
сучасних підприємств та «виживання» на ринку настав саме
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відповідний момент для перегляду бізнес-процесів. Вони
повинні виключати необов'язкові зайві активності і створювати
максимальну цінність для споживачів результатів цих процесів,
тобто бути ефективними та раціональними. Уміння грамотно
керувати бізнес-процесами з використанням сучасних
інформаційних технологій повинно бути однією з ключових
компетенцій керівника. Це забезпечить стабільний розвиток і
конкурентоспроможність бізнесу.
Кравченко О.О.
д.е.н., професор
Державний університет інфраструктури та технологій
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Стабільна
робота
будь-якого
підприємства
безпосередньо пов’язана з сучасними методами управління
фінансами та інформаційними технологіями. Підвищити
ефективність управління можна за допомогою оперативного та
стратегічного фінансового планування, оскільки воно дозволяє
управляти діяльністю підприємства, яке функціонує в умовах
невизначеності зовнішнього середовища.
Фінансове планування – це планування доходів і
напрямів використання грошових коштів для забезпечення
сталого функціонування та розвитку. Воно відіграє основну
роль у функціонуванні підприємства, від організації
фінансового планування залежить його благополуччя,
дозволяючи не тільки раціонально розподіляти доходи і
витрати для операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності, а й ефективно залучати грошові кошти в необхідних
обсягах. Основними цілями фінансового планування є
(1) визначення обсягів наявних (доступних) фінансових
ресурсів та потреб у них; (2) вибір ефективних джерел
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формування фінансових ресурсів, а також (3) визначення
напрямів їхнього використання. Зараз ефективно реалізувати
фінансове планування без застосування інформаційних
технологій неможна. Це є наслідком комплексу факторів.
По-перше, фінансове планування передбачає визначення
множини взаємопов’язаних фінансових показників, розрахунок
яких базується на великих масивах даних, коректну обробку
яких неможливо здійснювати без автоматизації праці.
По-друге,
планування
фінансових
показників
здійснюється на базі прогнозів динаміки ключових показників
внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Отримання верифікованих прогнозів передбачає використання
відповідного інструментарію, який може бути достатньо
складним для неавтоматизованих («ручних») розрахунків. Крім
того,
«ручна» обробка
статистичних
даних
може
супроводжуватися випадковими чи навмисними помилками, які
призведуть до розробки нежиттєздатних фінансових планів.
По-третє, фінансове планування здійснюється шляхом
розрахунків декількох варіантів плану, що підвищує
трудомісткість самого процесу планування. Крім того, це також
збільшує витрати часу на підготовку плану, внаслідок чого він
може втратити свою актуальність.
По-четверте, функції планування є достатньо складними,
з точки зору як обсягу, так і методології обробки інформації.
Автоматизація фінансових розрахунків крім побудови
фінансових прогнозів передбачає суцільний управлінський
облік, який дає можливість аналізувати оперативну інформацію
про хід виконання раніше затверджених планів (оперативний
фінансовий план, платіжний календар, кредитний план, бюджет
та ін.) за окремими видами господарської діяльності
підприємства
або
його
структурних
підрозділів.
Організовувати, аналізувати і вести контроль виконання
фінансового плану можна використовуючи різні корпоративні
інформаційні системи, але максимальних можливостей
бюджетного управління компанією можна досягти за
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допомогою
спеціальних
програмних
продуктів
–
автоматизованих систем планування. Вони є електронною
фінансовою
моделлю
підприємства,
яка
передбачає
взаємопов’язаність різних бюджетів – продажів, виробництва,
закупок, інвестицій, грошових потоків та ін. Їхнє використання
дозволяє не стільки планувати ресурси та порівнювати з
фактичними результатами, скільки аналізувати, як поточні і
майбутні зміни бюджетних показників вплинуть на фінансовий
стан підприємства.
Часто для фінансового планування використовуються
електронні таблиці Microsoft Excel. Їхня популярність
обумовлюється простотою та доступністю. Однак електронні
таблиці є зручними для обліку та аналізу економічних і
фінансових показників, але не для планування. Це пов’язано з
тим, що розрахунок і формування планових показників є дуже
трудомістким. По мірі залучення в процес планування
підрозділів, ускладнення методології і зростання обсягу даних,
електронні таблиці (як інструмент планування) швидко
досягають межі своїх функціональних можливостей. Крім того,
електронні таблиці не автоматизують процес взаємодії різних
робочих місць при формуванні плану, що збільшує період
підготовки планів. Крім того, як зазначають, Афанасьєв В.М. та
Юзбашев М.М., Microsoft Excel ускладнює колективну роботу;
передбачає ручну консолідацію даних територіально
розгалужених компаній; інформація, наявна в системі, відкрита
всім користувачам; в програмному продукті не передбачений
захист від виправлення даних; програма характеризується
невисокою продуктивністю, а також при великому масиві даних
ускладнюється прогнозування діяльності компанії [1].
Для фінансового планування на підприємствах також
використовують транзакційні корпоративні системи управління
(ERP-системи), основним призначенням яких є планування,
облік і обробка операцій. Однак ці системи також не
дозволяють у повній мірі реалізовувати всі функції управління,
зокрема вони не дозволяють встановлювати (визначати)
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оптимальні пропорції між фінансовими і матеріальними
ресурсами, що є базою для довгострокового і стратегічного
фінансового планування. Такі пропорції мають відображати
раціональне співвідношення між обсягом, темпами зростання
виробництва і фінансовими ресурсами підприємства, між
бюджетними, власними та кредитними ресурсами, що
направляються на розширення виробництва.
Більше ефективним є використання спеціалізованих
програмних продуктів. Функціональність спеціалізованого
програмного забезпечення дозволяє повністю подолати
обмеженість корпоративних систем, оскільки воно спочатку
розроблялося для задач планування. Такий програмний продукт
містить всю необхідну для планування функціональність, в
тому числі спеціальну. До спеціальних функцій програмних
продуктів, зокрема, відносяться: ведення аналітичних
напрямків і класифікаторів, опис фінансової структури і
принципів взаємодії, розрахунок показників діяльності, аналіз
відхилень та інші. Найбільш популярними і відомими
спеціалізованими програмними продуктами, що реалізують
бюджетування складової фінансового планування, є Oracle
Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; Adaytum e.Planning
Analyst. Вони є багатофункціональними інструментами
моделювання, аналізу та контролю виконання бюджетів
підприємств, що роблять можливим створення різних форм
звітів. Крім того, вони є надійними, наочними, легкими в
освоєнні і експлуатації, дозволяють забезпечити паралельну
роботу декількох користувачів і гнучкий контроль доступу до
даних системи.
Однак фінансове планування в різних країнах має свою
специфіку, що є відображенням особливостей інституційного
середовища, яке склалося в країні 2. Це є одним з головних
факторів, що впливає на можливість використання закордонних
програмних продуктів в Україні. Тому вони мають бути
адаптовані до вимог конкретного підприємства. Особливості
виробничої та фінансово-економічної діяльності підприємства
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мають бути враховані при проектуванні (1) складу і
властивостей інформаційних об’єктів системи планування;
(2) функціональності і алгоритмів системи; (3) організації
роботи користувачів з системою; (4) архітектури, платформи і
засобів інтеграції.
Перелік використаної літератури:
1. Афанасьев В. Н. Анализ временных рядов и
прогнозирование / В.Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев. – М.:
Финансы и статистика 2013. – 228 с.
2. Кравченко О. О. Сценарне фінансове планування і
прогнозування на залізничному транспорті: теорія і практика:
монографія / О. О. Кравченко. – К.: ДЕТУТ, 2013 – 300 с.
Кравченко В.І.
доцент
Донбаська державна машинобудівна академія
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
БАГАТОПРФІЛЬНИХ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ
НАУК У МАШИНОБУДІВНОМУ ВУЗІ
В зв’язку з проникненням комп'ютеризованого
обладнання в різні сфери людської діяльності, ще у недавньому
минулому далекі від комп’ютерів та інформаційних технологій,
актуальною стала проблема швидкої підготовки кваліфікованих
інженерних кадрів, здатних ефективно працювати над
розв’язанням задач у відповідній предметній області – техніці,
бізнесі та медицині.
Відповіддю машинобудівного вузу на подібний,
сучасний запит ринку праці може служити розробка
відповідних національному стандарту нових навчальних планів
з використанням досвіду, накопиченого при реалізації
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міжнародного співробітництва в рамках проектів «Еразмус+»
та «ВіоАRТ» [1, 2, 3].
Зокрема, проект «ВіоАRТ» і передбачає таку співпрацю,
як засіб вдосконалення методики викладання, що дозволяє
студентам машинобудівного вузу технічної, економічної та
біомедичної спеціалізації отримати необхідні знання та навички
з
експлуатації
існуючих
і розробки оригінальних
спеціалізованих пакетів програм для відповідної галузі.
Метою дослідження є визначення основних компетенцій,
які підлягають освоєнню студентами шляхом вивчення
дисциплін, включених до робочих навчальних програм, що
дозволяють
підготувати
комп'ютерних
фахівців
по
автоматизації бізнесу, медичної техніки, біомеханіки та
біотехнологій у вишах машинобудівного профілю стосовно до
навчання в рамках міжнародного співробітництва та з
урахуванням вимог національних стандартів.
Завдання дослідження:
- збір, аналіз та узагальнення існуючих та перспективних
запитів стейкхолдерів;
- зіставлення запитів стейкхолдерів зі стандартними
компетентностями для 122 - ої спеціальності «Комп'ютерні
науки»;
- вибір узгоджених компетенцій з переліку компетенцій
національного стандарту;
- визначення обов'язкових дисциплін, які слід включити
в навчальні плани і освоєння яких дозволить студентам
придбати дану компетенцію.
Обробка
запитів
стейкхолдерів
здійснювалася
спеціально створеним тимчасовим методичним об'єднанням.
До його складу входили провідні фахівці з інформаційних
технологій, бізнесу, експлуатації медичної техніки та
біоінженерії.
Методисти визначили, що потрібні фахівці, які вміють
проектувати автоматизовані системи різних типів, а також
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проводити дослідження в області комп'ютеризації бізнесу,
проектування штучних імплантатів і біонічного протезування.
Розгляд запитів і переліку компетенцій, дозволили
встановити, що для вирішення подібних завдань випускник
машинобудівного вишу повинен бути компетентним в області
застосування загальносистемного підходу до аналізу завдань
предметної
області
з
метою
розробки
локальних
автоматизованих систем різних типів і вирішення
нестандартних завдань.
Таким чином, були виявлені наступні загальні та фахові
компетенції, передбачені національним стандартом освіти[1]:
- загальною компетентністю «ЗК3. Знання і розуміння
предметної області та розвиток професійної діяльності»;
- професійними компетенціями:
- «СК6. Здатність до системного мислення, застосування
методології системного аналізу для дослідження складних
проблем різної природи, методів формалізації та вирішення
системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності
та ризики»;
- «СК8. Здатність проектувати і розробляти програмне
забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування:
узагальненого,
об'єктно-орієнтованого,
функціонального,
логічного, з відповідними моделями, методами і алгоритмами
обчислень, структурами даних і механізмами їх управління»;
- «СК10. Здатність застосовувати методології, технології
та інструментальні засоби для управління процесами життєвого
циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів
інформаційних технологій відповідно до вимог замовника».
Це відповідає стандартному змісту результатів навчання:
- «ПР15. Застосовувати знання методології та CASEзасобів проектування складних систем, методів структурного
аналізу
систем,
об'єктно-орієнтованої
методології
проектування, при розробці та дослідженні функціональних
моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних
систем».
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Використання вищеописаного методичного підходу
дозволило розробити нову, освітньо-професійну програму
«Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині» підготовки
магістрів в галузі 12 «Інформаційні технології» за
спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки», яка передбачає
наступні цикли підготовки:
1 Цикл загальної підготовки – 18,5 кредитів ЄКТС, в
тому числі:
- блок обов’язкових дисциплін – 12,5 кредитів ЄКТС;
- блок дисциплін вільного вибору – 6 кредитів ЄКТС.
2 Цикл професійної підготовки – 39 кредитів ЄКТС, в
тому числі:
- блок обов’язкових дисциплін – 22,0 кредити ЄКТС;
- блок дисциплін вільного вибору – 16,5 кредитів ЄКТС.
3 Практична підготовка – 11 кредитів ЄКТС.
4 Атестація – 22 кредити ЄКТС.
Зокрема, відповідно до рекомендацій методоб'єднання до
освітньо-професійної програми в якості обов'язкових були
включені дисципліни «Сучасні методи проектування
програмних систем на основі ООП, (з курсовим проектом)», 7,5
кредитів ЄКТС та «Науково-дослідна практика» для яких
розробляється оригінальне методичне забезпечення.
Результати виконаної роботи дозволили встановити, що
машинобудівний вуз має достатній потенціал для підготовки
комп'ютерних фахівців в області вирішення складних
спеціалізованих біоінженерних, економічних і технічних
завдань.
Для цього слід удосконалити навчальний процес і
методику викладання, розробивши на основі компетентнісного
підходу нові навчальні програми та методичні матеріали
стосовно до навчання в рамках міжнародного співробітництва і
з урахуванням вимог національних стандартів.
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1. Стандарт вищої освіти України першого
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3. ЕРАЗМУС+ [Эл. ресурс]. Режим доступу
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Кравчук О.І.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри управління персоналом та економіки
праці,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Цифровізація менеджменту персоналу відбувається
надшвидкими темпами в умовах пандемічної реальності. Таке
прискорення активізувалося в зв’язку із масштабним
поширенням дистанційної зайнятості. Нові цифрові форми
організації трудової діяльності вимагають адекватних підходів
до реалізації бізнес-процесів менеджменту персоналу, які теж
переходять в цифрове середовище. І якщо для ряду HR-процесів
автоматизація була традиційною, то окремі з них, наприклад,
мотиваційний та кар’єрний менеджмент, менеджмент робочого
часу та менеджмент продуктивності залишалися поза межами
охоплення
функціоналом
більшості
спеціалізованого
програмного забезпечення. Бізнес потребує нових підходів до
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оцінювання, мотивації та управління ефективністю працівників
в цифровому середовищі.
Тенденції
цифровізації
процесів
менеджменту
продуктивності персоналу засвідчують потребу компаній у
автоматизації щорічних оглядів результатів діяльності, які
досить часто на паперовій основі. Паперовий процес був
незграбним, стресовим, необ’єктивним і щоб вирішити його
неефективність, організації починають пошук спеціалізованих
цифрових інструментів менеджменту продуктивності. Вони
можуть допомогти компаніям перейти від нерівномірних
щорічних перевірок ефективності до регулярних, частих
відгуків та 360° зворотного зв’язку. Але вибір оптимального
програмного забезпечення для менеджменту продуктивності
персоналу, яке б відповідало потребам компанії, є складним
завданням, яке часто змішує організації повертатися до
традиційного процесу оцінювання ефективності.
Аналіз ринку програмного забезпечення з менеджменту
продуктивності персоналу показує стрімкий розвиток даного
сегменту. Системи менеджменту продуктивності (з англ.
Performance management systems, далі - PMS) автоматизують
механізм послідовного відстеження та вимірюваного
результатів роботи працівників, що дозволяє компанії
забезпечити ефективну роботу працівників та структурних
підрозділів для досягнення стратегічних цілей бізнесу. Бізнес
отримує перевагу завдяки тому, що працівники краще
відповідають корпоративним цілям. Крім того, PMS
пришвидшують процес менеджменту продуктивності та
допомагають організаціям проводити прозорі періодичні
огляди. Узагальнено можна назвати наступні переваги
використання PMS для бізнесу: здійснення менеджменту
продуктивності регулярно на постійній основі; проведення 360градусних оглядів продуктивності персоналу; покращення
частоти зворотного зв’язку; забезпечення справедливого та
прозорого процесу оцінювання роботи; спрощення відстеження
результатів роботи працівників; визначення вимоги до
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навчання; автоматизація звітності про перевірку ефективності
персоналу.
Досвід HRM-практики підтверджує це, оскільки
більшість організацій починають відходити від трудомістких
ручних інструментів до сучасного програмного забезпечення
для менеджменту продуктивності. Важливість та вплив
автоматизованого менеджменту продуктивності персоналу в
умовах пандемії підтверджено у звіті Deloitte Global HR Trends,
де показано, що майже 70% організацій почали
переосмислювати даний процес [1]. Сучасні PMS надають
більше значення навчанню та можливостям розвитку, щоб
задовольнити зростаючі вимоги працівників. У більшості
цифрових технологій менеджменту продуктивності вбудовано
кілька різних компонентів: деталі минулого виконання –
дозволяють менеджерам та працівникам переглядати
досягнення та успіхи та ставити поточну ефективність у
контекст, а також показують, як вони виступали проти свого
рольового профілю, і встановлює цілі на рік; механізми
зворотного зв’язку – це ефективний інструмент менеджменту
продуктивності, який включає розділ для отримання 360градусного зворотного зв’язку про результати діяльності
працівника; рейтинги та оцінки – дозволяють призначати
рейтинги результативності команди, а вдалий програмний
дозволить бізнесу налаштувати ці параметри відповідно до
існуючого процесу оцінювання ефективності; плани розвитку –
частина системи менеджменту продуктивності персоналу дає
змогу працівникам та менеджерам деталізувати очікування
щодо того, для чого їм слід працювати та чого досягти в
майбутньому, а також збирати будь-яку відповідну інформацію
про потенційні майбутні потреби у навчанні, можливості
просування та інші теми, пов’язані з розвитком.
Аналіз інформації, розміщеної на аналітичних
платформах для огляду програмного забезпечення (G2.com та
capterra.com) дозволяє виділити найпопулярніші PMS:
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Workday HCM – модуль управління компенсацією
є ідеальним рішенням для створення, визначення та аналізу
ефективності роботи працівників та зв’язків з бізнес-цілями; він
підтримує наскрізний процес перевірки результативності: від
узгодження цілей до перегляду та компенсації. Організації
можуть вільно оновлювати цілі або ключові показники
ефективності за необхідності;

BambooHR – чудовий цифровий інструмент
менеджменту продуктивності для малого бізнесу та середніх
організацій. Його система перевірки ефективності створена для
переосмисленого плану управління ефективністю, включаючи
часті реєстрації. Має функціонал звітності, яка надає в
реальному часі інформацію про високоефективних виконавців
та людей, які мають проблеми з продуктивністю;

Engagedly – активно залучає підхід до процесу
перевірки результативності та покращує залучення працівників;
вирішує всі потреби менеджменту продуктивності організації з
надійними функціональними можливостями, такими як
соціальна співпраця, управління цілями та каскадна співпраця,
LMS, опитування та винагороди;

UltiPro – це хмарне програмне забезпечення для
менеджменту продуктивності, яке спрямоване на покращення
досвіду працівників; пропонує спеціальні модулі для розвитку
ефективності, управління правонаступництвом, адміністрування планів компенсацій, проведення опитувань на робочому
місці та виявлення почуттів працівників щодо своєї роботи за
допомогою аналізу настроїв;

Kissflow HR Cloud – дозволяє компаніям
впорядкувати свої процеси менеджменту продуктивності таким
чином, щоб усунути фаворитизм та покращити утримання
персоналу. Це дозволяє бізнесу: оцінити поточну ефективність
роботи працівників (щомісяця, щокварталу, півроку або річну);
збирати 360° відгук від колег, доповідачів, постачальників
тощо; виявляти слабких виконавців та ініціювати плани
підвищення продуктивності; створювати вимірювані цілі та
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узгоджуйте їх із бізнес-цілями; визначати найкращих
виконавців і належним чином винагороджувати їх;

Halogen Performance дозволяє організаціям
налаштовувати шаблон перевірки ефективності відповідно до їх
власної політики; інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс
поєднується
з
безперервним
нескінченним
списком
удосконалень.
Перехід існуючих HR-процесів на систему менеджменту
продуктивності може надати набагато ефективніший процес
управління продуктивністю серед цих інших переваг: краща
послідовність у процесі менеджменту продуктивності;
об’єктивне визначення високих показників та потреби у
навчанні; оцінювання ефективності навчання; підвищення
мотивації та морального стану працівників; краще утримання
працівників та економія часу.
Перелік використаної літератури:
1.
Deloitte (2021). The social enterprise in a world
disruptedLeading the shift from survive to thrive. 2021 Deloitte
Global
Human
Capital
Trends.
URL:
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/
human-capitaltrends.html
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СЕРВІС «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ»
Сучасний стан економіки, головним чином, залежить від
інформаційної підтримки, яку має економічна система,
незалежно від її обсягу і розташування. Керівник, який планує
чи починає впроваджувати інформаційні технології в свій
бізнес, як правило, повинен орієнтуватися не тільки на модну
тему, великі об’єми інформації про можливості інформаційних
технологій та фірми, а й мати впевненість у своїх силах та мати
досвідчену команду виконавців.
Тому головними критеріями успіху в бізнесі стали
професійне управління, уміння забезпечити ефективну роботу
персоналу,
правильно
ідентифікувати,
проектувати,
реалізовувати та удосконалювати бізнес-процеси, ефективно
вести
організаційно-адміністративну
та
господарську
діяльність. В цих умовах сучасні інформаційні технології та
створювані на їх основі інтелектуальні інформаційні системи
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стають незамінним інструментом у забезпеченні досягнення
стратегічних цілей та стійкого розвитку компанії та організації.
Інформаційна
система
(ІС)
інформаційнотехнологічного супроводу (ІТС) створена спеціально для
користувачів програм задля автоматизації бізнесу. ІС ІТС
призначена для керівників, кадровиків, економістів,
бухгалтерів і IT-фахівців. У системі представлені: новини,
коментарі та консультації фахівців з питань бухгалтерського,
податкового та кадрового обліку; рекомендації щодо
оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції по
їх відображенню в програмах для автоматизації бізнесу;
інструкції зі складання бухгалтерської, податкової та іншої
звітності та відправлення її до контролюючих органів в
електронному вигляді за допомогою сервісу «FREDO Звіт»;
інструкції по налаштуванню обміну первинними документами
між контрагентами за допомогою сервісів «FREDO ДОКМ» і
«FlyDoc»; інструкції по налаштуванню сервісів для
автоматичного
заповнення
карток
контрагентів
«Пактум.Контрагент» і поновлення періодичної нормативнодовідкової інформації «RDI Service».
Унікальність інформаційної системи інформаційнотехнологічного супроводу (ІС ІТС) полягає в тому, що авторами
опублікованих матеріалів є розробники програм для
автоматизації обліку, аудитори та методисти ІТС. Експерти і
методисти щодня відстежують зміни законодавства і
розробляють методики обліку тієї чи іншої господарської
операції, обліку податків, заповнення декларацій та ін. Потім
програмісти на підставі цих відомостей вносять зміни в
програми, а методисти пишуть матеріали для ІС ІТС. Таким
чином, всі господарські ситуації, матеріали щодо податків і
звітності розглядаються з точки зору позиції законодавства, а
також з позиції застосування законодавства в програмах для
автоматизації обліку з урахуванням методології, закладеної в ці
програми. Договір ІТС є офіційним сервісом і є гарантом
отримання комплексної підтримки користувачам ліцензійного
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програмного
забезпечення
по
автоматизації
бізнесу
1С:Підприємство відповідно до чинного законодавства
України. Крім того, інформаційно-технологічний супровід
(ІТС) - це комплексна підтримка, яку надають члени
Всеукраїнської
громадської
організації
"Спілка
автоматизаторів бізнесу" (САБ) користувачам програм для
автоматизації бізнесу.
Підтримка користувачів програм для автоматизації
бізнесу
здійснюється
за
договором
інформаційнотехнологічного супроводу (ІТС). Укладаючи договір ІТС,
користувачі програм для автоматизації бізнесу отримують:
легальні поновлення; професійну Інформаційну систему ІТС;
сервісні та консультаційні послуги.
Використовуючи інформаційну систему ІТС, постійно
підвищується кваліфікація, менше часу витрачається для
вирішення щоденних задач, ефективно використовується своя
система автоматизації бізнесу.
Матеріали
ІС
ІТС
оперативно
оновлюються.
Інформаційна система доступна в Інтернеті цілодобово, широко
застосовується в навчальному процесі вищих і середніх
навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців з
технічних та економічних спеціальностей, що передбачає
використання облікових систем.
Перелік використаної літератури:
1. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в
економіці. – К.: Слово, 2003. – 264 с.
2. Іваненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі:
підходи і програмне забезпечення // Аудитор України, 2007,
№3. – С. 19-24.
3. Гушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні
системи. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 320 с.
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Основними стратегічними завданнями, які постають
перед торговельним підприємством і вирішуються за
допомогою інформаційних систем, є підвищення ефективності
бізнесу через високоефективне управління, створення
конкурентних переваг, розширення ринку.
Якісне розв’язання стратегічних завдань підприємства
неможливо без розробки інформаційної системи. Саме це
визначає мету, теоретичну та практичну складові даного
дослідження, що орієнтоване на удосконалення інформаційних
технологій та розробку інформаційної системи для аналізу,
планування та підтримки прийняття комерційних рішень в
логістичних системах на макро та мікрорівнях.
В останні роки багато підприємств переймають досвід
зарубіжних країн, впроваджуючи у себе елементи
інформаційних технологій. Це відбувається зазвичай під тиском
клієнтів, які потребують змінити виробничий процес, щоб
підвищити якісний рівень продукції та поставок. Найбільш
широко поширеною в світі є концепція "точно в строк/термін"
(just-in-time, JIT). Сучасна концепція побудови логістичної
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системи у виробництві, постачанні і дистрибуції, заснована на
синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів і готової
продукції в необхідних кількостях в той час, коли ланки
логістичної системи їх потребують, з метою мінімізації витрат,
пов'язаних зі створенням запасів [4].
Система
управління
інформаційним
простором
торговельного
підприємства
характеризується
як
інформаційний ресурс та виникає внаслідок плину внутрішньої
і зовнішньої інформації, а також під час застосування окремих
методів й способів пошуку, обробки й розподілу інформації на
підприємстві. Організація інформаційних потоків дозволяє не
тільки показати їх значення в системі обробки інформації, а й
реалізувати процеси, пов'язані з підвищенням ефективності
бізнесу, виведенням на ринок нових продуктів і послуг. Розгляд
інформаційних потоків дає можливість визначити їх динаміку,
конгломерат, встановити відносини між інформаційними
потоками, а також знайти елементи відображення
інформаційного об'єкта.
Загальноприйнятих критеріїв класифікації, які б
дозволили однозначно назвати види інформаційних потоків
поки не має, однак часто їх поділяють на типи в залежності від
характеру інформації: матеріальні, фінансові, управлінські,
логістичні, технологічні тощо.
Щодо логістики інформаційний потік – це сукупність
повідомлень, які циркулють в середині логістичної системи або
між логістичною системою та і зовнішнім середовищем та
призначена для управління логістичною діяльністю [3].
Основну частину загального обсягу інформації становить
інформація, яка надходить на підприємство від постачальників,
при відправці товарів замовникам. Рух матеріальних і
фінансових потоків зображено на рис. 1.
Моделювання бізнес-процесів оперативного управління
інформаційними потоками є одним із методів удосконалення
якості та ефективності роботи підприємства. В його основі
лежить графічний опис процесу через різні елементи (дії, дані,
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події, матеріали і т.і.). По суті, моделювання описує логічний
взаємозв’язок між різними елементами процесу.

Рисунок 1 Логістична система підприємства
Розробка інформаційно-управляючої системи логістики,
як підсистеми інформаційного простору підприємства торгівлі
визначається тим, що постійно виникає потреба швидко і
надійно отримувати, зберігати і обробляти інформацію; значно
скоротити управлінський персонал підприємства, який
займається збором, обліком, зберіганням і обробкою
інформації; своєчасно і якісно вести аналіз, прогнозування і
планування діяльності підприємства; швидко і якісно приймати
рішення по управлінню поточною діяльністю підприємства.
Аналіз концепції стратегічного управління дає
можливість систематизувати та виокремити його характерні
риси: базується на певному поєднанні системного,
ситуаційного та цільового підходів до діяльності підприємства,
що трактується як відкрита соціально-економічна система;
орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство, та
дозволяє створювати адекватні цим умовам системи
стратегічного управління, які відрізняються одна від одної
залежно від особливостей підприємства та характеру
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зовнішньоекономічного середовища; концентрує увагу на
необхідності збору та застосування баз стратегічної інформації.
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к.е.н., викладач-методист
Вінницький технічний коледж
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
На сучасному етапі розвитку системи освіти України
«пріоритетом є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують дальше
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та
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ефективність освіти, підготовку молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [2].
Для забезпечення ефективного функціонування закладів
освіти України у сучасних умовах необхідно реорганізувати
систему управління навчальним процесом. Існує єдиний
ефективний шлях інтенсифікації – інформатизація системи
управління закладами освіти на основі створення
автоматизованих інформаційних систем та технологій, які
забезпечують вирішення завдань збору, обробки, зберігання та
ефективного використання інформації у процесі як управління
так і дистанційного навчання. Створення закладом освіти
системи управління з використанням інформаційнокомунікаційних технологій надасть змогу підвищити якість та
оперативність вирішення завдань, які виникають сьогодні у
системі управління закладами освіти, визначення вимог до
інформаційно-аналітичних систем управління їх діяльністю.
Інформатизація закладів освіти – пріоритет державної
освітньої політики. І одним із напрямів сучасної державної
політики в Україні в галузі освіти є вдосконалення
інфраструктури інформаційного освітнього простору. У цьому
контексті важливим є створення відповідних електронних
ресурсів закладів освіти [1].
У напрямку поширення у вітчизняну освіту ІТтехнологій працюють практично всі світові лідери в галузі
інформаційно-комунікаційних технологій і багато вітчизняних
ІТ-компаній. Завдяки співпраці з технологічними лідерами ІТіндустрії заклади освіти отримують доступ до сучасних
інформаційних технологій. Це дозволяє не лише оптимізувати
навчальний процес, а й ознайомити здобувачів освіти з ІТрозробками, які в майбутньому стануть їх робочим
інструментом у професійній діяльності [1].
Останнім часом Україна взяла шлях на інтеграцію
проведення науково-технічної політики. Одним із завдань
науково-технічної політики держави є створення системи
вибору і тиражування кращих ІТ засобів серед закладів освіти
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та наукових організацій. При цьому особливу увагу слід
приділяти вільному програмному забезпеченню. Продовжує
реалізовуватися проект із створення постійно діючої системи
сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового і
навчального призначення, які замовляються, розробляються,
постачаються і експлуатуються у сфері діяльності Міністерства
освіти і науки України.
Також з кожним днем стає все популярнішою
дистанційна освіта, дидактичною основою якої є комп’ютерноорієнтовані програмно-педагогічні засоби. Вибір програмного
забезпечення для дистанційного навчання – досить вагома
проблема, оскільки якість освітніх послуг безпосередньо
залежить від можливостей тих систем, платформ і додатків, які
використовуються в навчанні. [2].
Аналіз електронних ресурсів закладів освіти, дає змогу
зробити висновки: у переважній більшості закладів освіти
створені та постійно використовуються і вдосконалюються
інформаційні сайти, платформи, додатки та інструменти;
зустрічаються окремі сайти з низьким інформативним рівнем
або невідповідністю щодо потреб певних категорій
користувачів (співробітників, студентів, абітурієнтів, тощо);
важливою є уніфікація вимог щодо контенту веб-сайтів.
Отже, нагальною є потреба розробки на рівні МОНУ
типової структури побудови веб-сайту закладів освіти з
визначенням обов’язкових елементів (наприклад, структура
закладу, спеціальності, сторінка абітурієнта, студентське життя,
електронна бібліотека, електронний розклад тощо). Це
дозволить уніфікувати підходи до управління електронними
ресурсами та прискорить об’єднання різнорівневих веб-сайтів
закладу освіти в єдиний портал [1].
Основною метою використання ІТ в управлінні
закладом освіти є підвищення ефективності функціонування і
розвитку за рахунок використання сучасних інформаційних
технологій. Використання IT в управлінні сучасним закладом
освіти повинно забезпечувати:
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1. В освітній діяльності:
– створення сучасного розподіленого навчальнометодичного середовища;
– використання Інтернет та Інтранет технологій в
навчальному процесі;
– реалізацію проектів, які ґрунтуються на елементах
електронного навчання;
– експорт та імпорт навчальних послуг в міжнародному
освітньому просторі.
2. В науковій діяльності:
– представлення наукового потенціалу закладу освіти у
світовому інформаційному просторі;
– забезпечення доступу співробітників до інформаційних
ресурсів світових наукових центрів;
– реалізацію спільних досліджень і проектів в складі
міжнародних консорціумів.
3. В управлінні закладом освіти:
– управління процесами збору, зберігання і обробки
інформації про стан об’єктів закладу освіти, пошуку та аналізу
даних;
– забезпечення автоматизованого контролю виконання
прийнятих рішень;
– вдосконалення планування управління закладом
освіти;
– підвищення якості обліку і ефективності використання
фінансових і матеріально-технічних ресурсів [3, с. 95].
Проекти
запровадження
систем
автоматизації
управлінської діяльності традиційно охоплюють широкий
спектр завдань: від додаткової формалізації процедур збору та
зберігання інформації до здійснення змін в організаційній
структурі управління і перерозподілу обов’язків. Визначальною
рисою даного типу проектів є те, що від успішності результатів
реалізації може залежати ефективність функціонування закладу
освіти в цілому або його окремих підрозділів [1].
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Значна
кількість
вітчизняних
закладів
освіти
намагаються самостійно вирішити проблему автоматизації
управління навчальним процесом, до того ж, для освітян
ввійшли в звичку комп’ютерні програми, що дозволяють
складати розклад навчальних занять, розподіляти аудиторний
фонд закладу освіти або розраховувати навантаження
викладачів, здійснювати процес навчання дистанційно. Однак
ефективність кожної з цих розробок є недостатньою, оскільки
на даний час відсутній єдиний системний підхід до управління
закладом освіти. Ще однією негативною рисою є те, що
програми від різних виробників не мають можливості
ефективного обміну даними. Саме тому, поступово все більше
закладів освіти схиляються до ідеї придбання чи створення
інтегрованої системи управління, яка дозволить автоматизувати
усі сфери діяльності. А тому проблема вибору відповідної
автоматизованої системи управління закладом освіти є сьогодні
доволі актуальною.
Зважаючи на вище викладене можна стверджувати, що
для ефективного впровадження автоматизована система
управління закладом освіти повинна мати наступні
характеристики:

використання відкритої архітектури;

мінімізація вимог до програмного забезпечення
клієнта;

підтримка одночасного мережевого доступу до
системи різних користувачів та розмежування прав доступу до
системи;

наявність
розвинутих
механізмів
захисту
зберігання та передавання даних.
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Запорізький національний університет
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У діяльності сучасних підприємств далеко не останню
роль почало відігравати поняття конкурентоспроможності. Під
конкурентоспроможністю підприємства прийнято розуміти
його здатність ,що характеризується ступенем реального чи
потенційного задоволення ним певної потреби у порівнянні з
аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати
конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами [1].
В цілому конкурентоспроможність характеристика
комплексна і вона може бути виражена через набір показників.
Для визначення положення, займаного економічним суб'єктом
на внутрішньому і зовнішньому ринку необхідно здійснювати
оцінку
його
конкурентоспроможності.
Оцінка
конкурентоспроможності, яку необхідно проводити компаніям,
часто буває заснована на інтуїтивних відчуттях, однак, її цілком
можна формалізувати, описавши колом показників, які,
дозволяють здійснити саму оцінку і дозволяють виділити
напрямки
підвищення
конкурентоспроможності
через
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виявлення впливають факторів. Показники, які можуть бути
використані при оцінці конкурентоспроможності компанії,
різні і їх набір може відрізнятися в залежності від
використовуваної методики оцінки.
На сьогоднішній день розроблено безліч методів оцінки
конкурентоспроможності підприємств,такі як:
1) Матричні методи - досить прості і дають наочну
інформацію. Засновані на розгляді процесу конкуренції в
розвитку і в разі наявності правдивої інформації дають
можливість здійснити досить якісний аналіз конкурентних
позицій.
2) Методи, які ґрунтуються на процедурі оцінювання
конкурентоспроможності виробленого підприємством товару пов'язують за допомогою поняття «ефективного споживання»
конкурентоспроможність
підприємства
і
конкурентоспроможність
товару.
Вважається,
що
конкурентоспроможність вище, чим вище якість товару і менше
його вартість. Серед позитивних рис цих методів можна
назвати: простоту і наочність проведення оцінки. Але разом з
тим вони не дають повного уявлення про сильні та слабкі
сторони в роботі підприємства [2]
3) Методи, які базуються на теорії ефективної
конкуренції - найбільш конкурентоспроможними вважаються
фірми, в яких найкращим чином налагоджена робота всіх
підрозділів і служб. Оцінка ефективності роботи будь-якої такої
структури має на увазі оцінку ефективності використання нею
ресурсів. Така методика оцінювання застосовується найбільше
в оцінці промислових підприємств і включає всі найважливіші
оцінки господарської діяльності, виключаючи дублювання
конкретних показників, дає можливість створити загальну
картину конкурентного становища фірми на внутрішньому і
зовнішньому ринку швидко і точно.
4) Методи, основані на комплексному підході до оцінки
- включають такі дві складові як критерій, що характеризує
ступінь задоволення потреб споживача, та критерій
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ефективності виробництва. Позитивною рисою цього методу
можна назвати простоту здійснюваних розрахунків і
можливість однозначно інтерпретувати результати. Разом з
тим, важливим недоліком є неповна характеристика діяльності
підприємства.
Для коректної оцінки і подальшого підвищення
конкурентоспроможності підприємства розроблено безліч
методів, які можуть застосовуватися як окремо, так і в
комплексі, в залежності від завдань, поставлених перед
початком проведення оцінки. Різноманіття існуючих сьогодні
методів дає можливість підібрати найбільш ефективний і
простий метод оцінювання для кожного конкретного
підприємства.
Перелік використаної літератури:
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Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УДОСКОНАЛЕНННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Пришвидшення цифрових перетворень і гіперактивізація
новітніх технологій відбулись під впливом світової пандемії
COVID-19. За даними аудиторської компанії KPMG у період
карантинних обмежень провідні компанії витрачали значні
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суми коштів на технології в еквіваленті з метою забезпечення
безпечної і безперебійної роботи у форматі віддаленого режиму
[3]. За всю історію існування людства такого зростання
інвестицій в технології не спостерігалось [3]. Разом з тих, це ще
більше сприяло браку кваліфікованих кадрів – кадрів нового й
осучасненого цифрового покоління.
ІТ-технології стали незамінним засобом існування усіх:
держави, бізнесу і звичайних громадян. Не виключенням стала
й аудиторська діяльність, де питання рівня застосування
сучасних інформаційних технологій завжди було і залишається
актуальним.
Фахівці з аудиту не заперечують, що діджиталізація
відкриває нові можливості, зокрема при аудиті фінансової
звітності, підвищуючи тим самим його ефективність та
зменшуючи при цьому затрати людських ресурсів [2]. Сучасні
міжнародні й окремі національні аудиторські фірми, а також
працівники
служб
внутрішнього
аудиту
суб’єктів
господарювання
використовують
різні
спеціалізовані
програмні продукти. Загалом, вони орієнтовані на
автоматизацію етапів аудиторського процесу, проведення
стандартизованих процедур. Так, наприклад, автоматизація
трудомісткої ручної оцінки елементів аудиторського ризику,
оцінки ефективності системи внутрішнього контролю клієнта,
процесу формування стратегії аудиту фінансової звітності,
застосування аудиторської вибірки, а також безпосереднього
виконання
запланованих
аудиторських
процедур,
систематизації, узагальнення й зберігання отриманих
аудиторських доказів, підготовки звітів аудитором сприяють
суттєвим додатковим надходженням внаслідок отриманої
економії часу на одного клієнта, підвищення загальної цінності
та ефективності роботи аудитора.
Проблемним питанням все ж залишається вибір
програмного продукту. Так, часто використовуються програмні
рішення TeamMate, MKinsight, BWise Audit Analytics, IDEA,
Audit Command Language (ACL) та інші [2]. Практикуючі
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аудитори і науковці аналізують переваги й недоліки зазначених
та інших програмних продуктів, здійснюючи свій вибір на
основі професійного судження і досвіду. Загалом, у функціонал
більшості програмних продуктів закладено можливості
забезпечення доступу до змісту досліджуваних файлів даних
інформаційних систем відповідних об'єктів аудиту, які
враховують,
як
правило,
особливості
програмного
забезпечення, що використовується для ведення обліку
конкретним клієнтом.
Проте, використання єдиного програмного продукту, як
універсального, навіть з проекцією на застосування в межах
конкретної аудиторської фірми є неможливим. Адже, за
сучасних умов поява нових і великої кількості різноманітних
електронних сервісів, а також існування у суб’єкта
господарювання, фінансова звітність якого підлягає аудиту,
свого особистого (як правило, специфічного) ІТ-середовища і
комунікацій з великим комплексом найрізноманітніших
ресурсів для забезпечення роботи з електронними даними та
інформацією, зокрема, серверами, локальними мережами,
обладнанням, комплексом різноманітних прикладних програм,
інформаційних баз даних, засобів технічного захисту
інформації та забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури
вказує, з одного боку, на розширення технічних можливостей
електронного аудиту. З іншого боку, перед конкретним
аудитором постає надскладне завдання щодо поєднання знань і
вмінь фахівця у сфері обліку, аналізу, аудиту оподаткування й
ІТ-фахівця в умовах гіпердинамічної і гнучкої ІТ-структури
підприємства-клієнта та зовнішнього середовища.
Серед практикуючих аудиторів і бухгалтерів предметом
активного обговорення, наразі, стала Концепція впровадження
електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків,
розроблена Міністерством фінансів України [1]. Її
впровадження в реалії контрольно-перевірочної роботи
передбачає надання у стандартизованому форматі (SAF-T) «…
платниками податків бухгалтерської та фінансової інформації в
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електронному вигляді до податкових органів, що містить
експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про
наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а
також зміни у фінансово-господарському стані платника
податків за певний період» [1]. Варто відмітити, що великі
платники податків із 2025 року вже зобов’язані будуть подавати
стандартний аудиторський файл. Передбачається, що така
автоматизована обробка отриманого від платника податку
аудиторського файлу забезпечить швидке незалежне
виявлення, в першу чергу, найбільш ризикових платників
податків (суб’єктів), а також об’єктів (транзакцій) податкових
перевірок [1].
На нашу думку, такий інструмент електронного
податкового аудиту стане також одним із широко
застосовуваних інструментів при аудиті фінансової звітності,
зокрема, на етапі отримання аудиторських доказів для
висловлення незалежної думки щодо відображення в обліку і
звітності розрахунків з бюджетом. І це ще, в черговий раз,
доводить той факт, що незалежний аудитор повинен швидко і
вміло адаптуватись до появи нових інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій, існування на рівні
конкретного підприємства масштабних трансформацій
інформації у цифровий формат, зростання в геометричній
прогресії
інформатизації
усіх
процесів
фінансовогосподарської діяльності. З цього приводу, порушуючи
науковий формат, доречно навести цитату Льюїса Керрола із
книги «Аліса в Країні Чудес»: «Треба бігти з усіх ніг, щоб
тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти
як мінімум удвічі швидше». Наразі, як ніколи, постають нові
виклики щодо безперервного професійного навчання уже
досвідчених аудиторів, а ще – осучаснення вимог з підготовки
фахівців з аудиту у закладах вищої освіти.
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Рогоза Н.С.
магістр з цифрової економіки
СКАНДИНАВСЬКА (ШВЕДСЬКА) ІНФОРМАЦІЙНА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ
ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ
В умовах соціально-економічної кризи, викликаної
пандемією коронавірусу, широко застосовують нові
інформаційні технології цифрової економіки. Їх вплив на
макроекономіку та підприємництво стає все більш актуальним.
Шведську інформаційну соціально-економічну модель
почали формувати ще у першій половині ХХ ст. видатні
економісти Кнут Вікселль, найбільш відомий своєю теорією
ціноутворення [1], та Густав Кассель. Саме К. Віксселя
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прийнято вважати засновником шведської школи політичної
економії або Стокгольмської школи, а Г. Кассель став
знаменитим завдяки своїй піонерній роботі з соціальної
економіки [2] та досліджень світових монетарних проблем [3]
на Брюссельській конференції 1920 р. та в 1921 р. у Лізі Націй,
до якої він направив тоді два меморандуми з пропозиціями
впровадження паритетів купівельної спроможності (ПКС), що
практично стали застосовуватися ООН для оцінки динаміки
ВВП країн світу тільки з початку 1990 х років і до наших днів
уже мають 30-річну історію. Завершували формування
шведської моделі нобелівські лауреати з економіки Гуннар
Мюрдаль [4] та Бертіль Олін [5] за допомогою Еріка Ліндаля,
Еріка Лундберга, Єста Рена та Рудольфа Мейндера [6]. По суті,
вона є соціально-демократичною моделлю, до якої відносять всі
північні скандинавські країни: Норвегію, що відмовилась від
вступу до ЄС, Швецію і Данію, що відмовились від вступу до
Єврозони і залишились з національною валютою – кроною,
Фінляндію, яка є як членом ЄС, так і Єврозони. До цієї моделі
включають й Ісландію, що стоїть на черзі до вступу в ЄС, і
шведська соціально-економічна модель стає скандинавською.
Шведська
школа
політекономії
вважає
інституціональний блок вкрай необхідним для економічного
аналізу, у той час коли неокласика зовсім не враховує
інституції. Підприємці та саме їх роль в економіці розглядається
у шведській школі, у той час коли неокласична, можна сказати,
нехтує цим. Ця відмінність пояснюється різними підходами до
проблеми розподілу ресурсів. Оскільки неокласична теорія
припускає, що кількість товарів та послуг обмежена, а
технології відомі; також припускається, що індивід володіє
повною інформацією. У такому разі функцією підприємця стає
пошук нових можливостей отримання прибутку шляхом
застосування нових знань, а розподіл ресурсів виступає
проблемою максимізації (прибутку для підприємців та
корисності для індивідів) шляхом впровадження інновацій.
Отже підприємцю у класичній політекономії не приділялось
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досить великої уваги. У шведській школі припускається, що
продавці не володіють інформацією про смаки споживачів, які
не знають про пропозицію продавців, їх надійність чи якість
продукції. Також припускається гіпотеза про відсутність повної
та надійної інформації про якість сировини, робочої сили чи
обладнання.
Співпраця з різними учасниками ринку під час продажу
товарів та послуг зменшує проблему неповної інформації, однак
все одно ні продавець, ні покупець не здатен володіти повною
інформацією. У результаті, підприємство може продовжувати
функціонувати та отримувати прибуток лише за умови кращого
задоволення потреб споживачів, ніж інші.
У шведській школі економічного зростання кожний
суб’єкт економіки приймає власне рішення, орієнтуючись на
власні бажання, знання, інформацію, якою володіє індивід.
Кожен, хто бажає, може організувати власне підприємство та
почати продаж, однак це не означає, що продукцію будуть
купувати, оскільки споживач може купити необхідні речі у
будь-якого
виробника.
Шведська
школа
розглядає
функціонування ринкової економіки як еволюційний процес,
що протікає в рамках інституційного середовища, важливою
характеристикою якого є саме економічна свобода.
Кожну ідею перевіряє знову ж таки ринок і допоки не
відбулося тестування ідеї - неможливо сказати про успішність.
Тому для представників шведської школи ринкова економіка є
полем для перевірки ідей, а підприємство – бізнесекспериментом, що тестується ринком. Така економіка
називається «експериментально організованою», теорію якої в
1990-х роках запропонував шведський вчений Г. Еліассон [6].
Саме інформаційні технології в її реалізації грають вирішальну
роль. Вона базується на трьох основних припущеннях:
1.
«Кількість можливостей» та «кількість бізнесможливостей» в довгостроковому періоді зростає через
постійний їх пошук та вивчення, а чим більше ця сфера
досліджується та вивчається, тим більшими стають загальні
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знання. Таким чином припускається, що «кількість
можливостей» та «кількість бізнес-можливостей» не обмежена.
2.
Існуючий об’єм знань використовується не
повністю, так як усі знання неможливо відразу «кодифікувати»
та використовувати. Таким необхідним ресурсом, на думку
представників шведської школи економічного розвитку, є
інформація у тій частині знань, яка «кодифікована».
3.
Індивіди лише частково (обмежено) раціональні,
оскільки у них є обмежені можливості з залучення та обробки
інформації, що вимагають застосування сучасних технологій.
Передбачається,
що
реалізацію
концепції
«безконфліктного трудового клімату» можна буде забезпечити
за допомогою принципів гарантії зайнятості («зайнятість –
важливіша за рентабельність»), участі трудових колективів у
вирішенні основних проблем підприємства («співучасть
працівників в управлінні»). Таким чином, держава приймає
участь у взамовідносинах між роботодавцями і найманими
працівниками в системі так званої «моделі трипартизму», якої
поки немає в Україні, але потреба у ній зросла останнім часом.
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА КОНТЕНТ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
На сучасному етапі розвитку суспільства об’єкти
інтелектуальної власності мають надзвичайно важливе
значення для розвитку інноваційної діяльності в Україні і
виступають рушійною силою розвитку інтелектуального
потенціалу
країни.
Інтернет-технології
дозволяють
поширювати різні види інформації, в тому числі об'єкти, які
охороняються авторським правом, що може завдавати шкоди
правам людини і країни в цілому, що є неприпустимим.
Результати інтелектуальної діяльності людини: винаходи,
твори літератури, мистецтва, науки тощо потребують захисту їх
прав і, зокрема, в мережі Інтернет.
Існування та розвиток сучасного світу неможливо уявити
без інформаційних технологій і, зокрема, без Інтернету з його
унікальними можливостями для комунікації та поширення
інформації. Відповідно до статті 1 Закону України «Про
телекомунікації», Інтернет – всесвітня інформаційна система
загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним
простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному
міжнародними стандартами [1].
Інтернет сьогодні є засобом передачі та використання
інформації будь-якого характеру. Він завдяки засобам
супутникового зв’язку, є доступним кожному, хто має
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персональний комп’ютер і є однією з найбільш значимих. В
Україні питання Інтернету досліджували, зокрема, наступні
науковці: Ч. Н. Азімов, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, Р. В.
Дроб’язко, В. О. Жаров, В. І. Жуков, Р. А. Калюжний, О. А.
Підопригора, О. О. Підопригора, Р. Б. Шишка та ін.. Але вони
розглядали переважно юридичні аспекти використання мережі
Інтернет. Питання захисту авторських прав на контент в мережі
Інтернет досліджені дуже мало, тому зазначена тема є
актуальною.
Різні дослідники і практики по-різному, неоднозначно
трактують сам термін «Інтернет». Так, наприклад, І. Л. Бачило
говорить про Інтернет як про розподілену всесвітню базу знань
[2]. В. А. Копилов характеризує Інтернет як Всесвітню
інформаційну павутину, що включає незліченну кількість
мереж [3]. Інтернет сприяє зростанню його впливу на різні
аспекти життя людини – освіту, працю, охорону здоров’я,
відпочинок
тощо.
Багато
суб’єктів
господарювання
використовують Інтернет в цілях реклами, маркетингу, надання
послуг, ринкових досліджень, розробки моделей власного
розвитку, обміну професійною інформацією тощо [4, с. 21]. При
цьому часто використовуються недобросовісні методи
конкуренції,
особливо
це
стосується
сфери
прав
інтелектуальної власності.
Однією із сфер застосування норм авторського права є
діяльність в мережі Інтернет. Інтернет став простором
порушення прав осіб і авторських прав в першу чергу. Сьогодні
особливої актуальності набирає тема захисту контенту в мережі
Інтернет як об’єкта авторського права. Право інтелектуальної
власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної
власності. Найбільш поширеними порушеннями права
інтелектуальної власності є: аудіопіратство, відеопіратство,
піратство програмного забезпечення, піратство відеоігор,
піратство літературних творів, біопіратство та монополізація
традиційних знань тощо. При цьому дуже поширеним є
Інтернет-піратство, яке є порушенням авторського права, і
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представляють дії, спрямовані на протиправне використання
об’єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим
особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний
характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди [5].
Основними актами законодавства у цій сфері є:
Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України,
Закон України «Про авторське право та суміжні права»,
Бернська конвенція «Про охорону літературних та художніх
творів» 1886 року, Всесвітня конвенція про авторське право
1952 року.
Проблема захисту авторських прав, особливо в мережі
Інтернет, стає дедалі актуальнішою та складною а саме: дуже
складно виявити правопорушника, а також притягнути його до
відповідальності, довести факт порушення авторського права
що пов’язано, насамперед з недосконалістю в Україні чіткої
нормативно-правової бази захисту інтелектуальної власності.
Українська влада бореться з інтернет-піратством, однак,
на сьогодні це недостатньо ефективно. Для запобігання
порушень авторського права доцільно розробити правила щодо
врегулювання відносин в Інтернеті, оскільки на сьогодні вони
недостатньо врегульовані і дуже складно довести вчинене
порушення.
Це особливо важливо у зв’язку з тим, що до 2025 року
обсяг всіх даних у всьому світі складе 163 зеттабайт. Це в 10
разів більше, ніж загальний обсяг даних станом на 2016 рік.
Прогноз опублікований в доповіді аналітичної фірми IDC «Ера
даних 2025» (Data Age 2025) [6].
Перелік використаної літератури:
1.
Про телекомунікації: Закон України № 1280-IV від
18 листопада 2003 року. – [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://www.rada.gov.ua.
2.
Бачило
И.
Л.
Актуальные
проблемы
информационного права / И. Л. Бачило // НТИ (теоретические
проблемы информационного права). М. – 2001. – № 9. – С. 3–4.
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3.
Кoпылoв В. А. Инфoрмациoннoе правo: [науч.
пoсoбие] / В. А. Кoпылoв. – 2-е изд. – М.: Юрист, 2004. – 512 с.
4.
Ian C. Ballon, Keith M. Kupferschid. Intellectual
Property Opportunities and Pitfalls in the Conduct of Electronic
Commerce. / C.Ian. – 563 PLI. – Pat 9. – P. 21.
5.
Порушення авторського права. Матеріал з
Вікіпедії — вільної енциклопедії. . – [Електронний ресурс] /
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%
83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%
D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%B
A%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B0
6.
Объем данных всего мира к 2025 году увеличится
в 10 раз . – [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://aboutdata.ru/2017/04/27/volume-of-data-by-2025/
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СТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Глобальні події у світі та зміни
в суспільно-політичному житті України
вимагають швидкого виходу нашої держави
на європейські та світові стандарти соціального
розвитку.
Б. Патон
Наразі з розвитком інформаційно-цифрових технологій,
що відбувається водночас зі створенням глобального освітнього
простору, в суспільному житті зростає роль і значення
інформації, знань та освіти, що забезпечує умови для
прискорення формування бізнес-середовища на інноваційній
основі.
Для України це надзвичайно важливе завдання, адже
наша країна значно відстає від інших країн за рівнем технічного
переозброєння виробництва та ефективністю впровадження у
різні сфери економіки результатів науково-технічного
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прогресу, що в сучасних умовах ринку є визначальним,
оскільки випуск нової техніки зумовлюється ринковим
попитом; неякісна і малоефективна техніка виявляється
неконкурентоспроможною, а її виробництво приречене на
банкрутство [1].
Зростання технічної переозброєності виробництва та
формування інноваційного бізнес-середовища зумовлює
процес інтелектуалізації суспільної праці, що потребує
постійного підвищення освітнього рівня працюючих та
населення в цілому, а також ефективної діяльності системи
відтворення кадрового потенціалу, підвищення якості
підготовки і перепідготовки кадрів, відповідно до галузевої
структури та потреб сучасного виробництва [2].
Нині Україна за рівнем освіти працюючого населення
значно відстає від розвинених країн світу. Збереження цієї
тенденції може негативно позначитись на процесах
трансформації на інноваційній основі національної економіки,
у тому числі бізнесу. Остатніми роками в нашій країні
відбулися певні зміни у значеннях показників рівня освіти. Не
дивлячись на деяке зменшення значень відповідних показників,
натепер частка населення у віці 25 років і старші з освітою не
нижче бакалаврського рівня сягає майже 30 відсотків (табл.).
Таблиця
Розподіл населення за рівнем освіти
(в усіх домогосподарствах, відсотків)
Показник
Розподіл населення у віці 6 років і
старші за рівнем освіти:
- базова середня освіта (базова загальна
середня)
- перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти (базова вища)

20192019 2020 2020,
+, –

7,5

7,3

– 0,2

2,4

2,3

– 0,1
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- другий (магістерський) рівень)
22,7 22,6 – 0,1
Частка населення у віці 25 років і
старші, які мають рівень освіти не
29,9 29,4 – 0,5
нижче бакалаврського
Джерело: [3, с. 50].
Це є сприятливим щодо підвищення можливостей
працівника до активної участі у впровадженні нових технологій
у виробництво, до виконання трудових операцій підвищеної
складності. Проте українська освіта за своєю якістю освіта ще
значно відстає від освіти, що надається, приміром, у США,
Німеччині, Скандинавських країнах. Якість освіти – це її
фундаментальність і відповідність актуальним реальним та
перспективним потребам як кожної людини, так і суспільства та
держави в цілому [4]. В забезпеченні якості освіти мають бути
зацікавлені всі суб’єкти освітньої та бізнесової діяльності. При
цьому велика роль належить державі, що має здійснювати свою
діяльність, враховуючи як власний, так і світовий досвід.
Удосконалення та модернізація системи освіти має стати
базовим принципом її діяльності. Якісна освіта, як випливає з
досвіду багатьох високорозвинених країн світу, покликана
здійснювати підготовку фахівців з глибокими теоретичними
знаннями, високим рівнем компетентності, загальної культури
та моральності [5]. Зважаючи на тенденції зростання ролі
модернізації в забезпеченні якості освіти, в державній освітній
політиці мають також братись до уваги особливості
національної системи підготовки кадрів, які є чинниками
успішності.
Стратегія модернізації освіти зокрема передбачає
впровадження сучасних інформаційних технологій у
навчальний процес, що в свою чергу потребує зміцнення
навчально-матеріальної бази, яка наразі ще у багатьох випадках
далека від вимог сьогодення. На порядку денному повсюдне
поширення комп’ютерних класів, розвиток мережі електронних
бібліотек, електронне видання навчальної літератури та
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переведення на електронні носії наявних бібліотечних фондів
[6].
Зі стратегічними завданнями модернізації освіти
безпосередньо пов’язані процеси формування інноваційного
бізнес-середовища в напрямі розвитку науково-технологічних
парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, діяльність
яких сприяє науково-технічному прогресу та ефективному
використанню високоінтелектуального творчого потенціалу,
що здатне забезпечити структурно-технологічні зрушення як у
бізнес-середовищі, так і в економіці в цілому. Щоправда, для
цього необхідно подолати такі негативні явища як зниження
рівня наукомісткості виробництва та скорочення чисельності
висококваліфікованих працівників, зайнятих у наукомістких
виробництвах, а також втрата інтелектуального потенціалу
вітчизняної науки тощо.
Таким чином, стратегія модернізації освіти в контексті
забезпечення формування бізнес-середовища на інноваційній
основі має бути спрямована на успішне виконання державних
науково-технічних програм і проектів з досягненням їх
основних цільових показників, раціональне використання
наявних ресурсів поряд з пришвидшенням виведення з
експлуатації морально застарілого та орієнтованого на
неефективні технології обладнання, розвиток наукоємних
виробництв.
Усе це забезпечить прискорення входження України в
європейський та світовий освітній простір, здійснення
структурно-технологічних перетворень на шляху інноваційного
розвитку країни.
Перелік використаної літератури:
1. Фахова освіта в Україні та її трансформація в умовах
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1996. – 160 с.
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установа «Інститут економіки природокористування та сталого
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Леоненко Н.В.
Глова Г.Р.
викладачі вищої категорії,
ВСП "Заліщицький фаховий коледж
імені Є. Храпливого НУБІП України"
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Економічна освіта молоді є важливою складовою
подальшого розвитку ринкових відносин в Україні. На
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сучасному етапі розвитку суспільства важливим є формування
в сучасних фахівців економічної культури, що передбачає
високий рівень фахової підготовки, дотримання законодавства
України, правил професійної етики і норм загальнолюдської
моралі.
Сучасний фахівець має не просто досконало володіти
знаннями, дотримуватися культури спілкування і культури
поведінки, знати психологію поведінки, але і вміти критично
мислити, бути гнучким, використовувати новітні комп’ютерні
засоби та програмне забезпечення, вміти знаходити
найсучаснішу інформацію, що стосується конкретної сфери
діяльності з метою подальшого практичного застосування.
Щоб навчити молодь нестандартно, творчо мислити,
необхідні інноваційні підходи до викладання дисциплін,
нестандартні методи і форми навчання – інтерактивні методи.
«Інноваційні технології – це цілеспрямований системний
набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що
охоплює весь процес навчання від визначення мети до
одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх
умовах навчання. Тому «педагогічні технології» пов’язані з
ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу
тощо» [3, с. 108].
Дослідниця впровадження інтерактивних технологій
навчання в Україні О. І. Пометун вважає, що сутність
інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається тільки шляхом постійної активної взаємодії тих,
хто навчається – це співнавчання, взаємонавчання [4, с.13].
На думку О. М. Гай та Є. Ю. Захарової, «інтерактивне
навчання формує в студентів компетентність, розширює їх
пізнавальні можливості в здобутті, аналізі та застосуванні
інформації, а також є базою формування умінь та навичок у
майбутній професійній діяльності. Студенти навчаються
ухвалювати важливі рішення, мають можливість спілкуватися
та розвивати професійні вміння та навички. У них з’являється
глибока внутрішня мотивація» [2, с.38].
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Отож, ефективне навчання можливе лише за умови
повної взаємодії викладача і студента, які мають спільну мету
щодо набуття знань, умінь і навичок.
Мета статті – розглянути особливості використання
найбільш оптимальних інноваційних методів викладання
економічних дисциплін під час проведення лекційних і
практичних занять у сучасному коледжі.
Досягнути бажаного результату при викладанні
економічних дисциплін допоможе поєднання традиційних та
інноваційних методів навчання, які мають взаємодоповнювати
один одного.
Пропонуємо при проведенні лекційних занять для
студентів економічних спеціальностей використовувати
сучасні інноваційні технології, які сприятимуть творчому
мисленню молоді, вмінню самостійно знаходити відповіді на
необхідні питання, систематизовувати і узагальнювати
матеріал, працюючи з навчальною літературою та сучасними
комп’ютерними технологіями.
Як слушно зауважує О. Ф. Вербило, «економічне
мислення – не просто багаж економічних знань, а здатність їх
засвоїти, використати в практичному житті, іншими словами, це
формування моделі економічної поведінки» [1, с. 76].
Одним з найбільш ефективних методів, що сприяє
економічному
мисленню
студентів,
є
використання
проблемного методу. При вирішенні проблемної ситуації
необхідно висунути ряд гіпотез, які необхідно проаналізувати,
щоб знайти найбільш вдалий варіант вирішення проблеми. При
проведенні практичних занять можна запропонувати студентам
з основних питань, рекомендованих для підготовки вдома,
створити список проблемних питань. Жвавий інтерес
викликають у студентів завдання, що містять аналіз конкретних
ситуацій, проблемні питання; доведення версій, складання
прогнозів.
Проблемне навчання сприяє формуванню творчих ідей
молоді. Адже під час розв’язування проблемних завдань
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студенти не тільки засвоюють знання, але і набувають досвіду
самостійної творчої діяльності. У процесі розв’язування
проблемних завдань студенти вчаться творчо мислити,
порівнювати, узагальнювати, бачити альтернативні і
нестандартні рішення.
Розвитку економічного мислення майбутніх фахівців
сприяє дискусійна форма проведення практичних занять, що
сприяє пошуку причинно-наслідкових зв’язків економічних
процесів і явищ.
Підвищенню рівня знань студентів при вивченні
економічних дисциплін сприяє активне використання
інформаційно-комунікативних технологій у навчальному
процесі. Наявність у ВСП "Заліщицький фаховий коледж імені
Є. Храпливого НУБІП України" великої кількості навчальних
кабінетів, що містять мультимедійні проектори, різноманітне
програмне забезпечення, що дає можливість викладачеві
продемонструвати студентам підготовлені презентації з тем, що
передбачені навчальною програмою та з практичної точки зору
показати методику роботи з відповідними програмами.
Сучасний студент має не тільки досконало володіти
комп’ютерними технологіями, але і активно використовувати їх
при підготовці до навчальних занять. Найбільш плідною є
робота студентів з підготовки презентацій до практичних занять
з економічних дисциплін.
Заняття, які включають інноваційні форми їх
проведення, сприяють не тільки систематизації і поглибленню
теоретичних знань, але й залучають студентів до активної та
творчої діяльності, розвивають уміння узагальнювати,
відстоювати свою точку зору, закріплюють розуміння основних
термінів і понять дисципліни.
З’являється зацікавленість навчальною дисципліною,
прагнення самостійно поглиблювати знання з предмету.
Упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних
інноваційних та інформаційних технологій сприяють підготовці
висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців.
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Перспективним у цьому плані вбачаємо дослідження
застосування інформаційно-комунікативних технологій при
вивченні економічних дисциплін, що сприяють швидкому
засвоєнню матеріалу, формуванню фахової компетентності
студентів, розвитку сучасного економічного мислення.
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– 167 с.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ
СУЧАСНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ СИСТЕМ
У сучасних умовах цифрова економіка зумовлює, те, що
лідерів ринку визначає не багаторічна історія успіху, не вартість
нерухомості та активів, не кількість патентів чи доступ до
капіталу, а здатність змінюватись та адаптувати свій бізнес до
нових умов. Незважаючи на велику кількість вагомих та
потужних розробок в частині програмного забезпечення
автоматизованих систем бухгалтерського, світові тенденції
вимагають запровадження нових, більш ефективних
технологій. Саме тому дослідження основних перспектив
розвитку бухгалтерського обліку та переваг використання
систем штучного інтелекту є обґрунтованим і закономірним
питанням з метою висвітлення можливостей його
впровадження у сферу бухгалтерського обліку.
В умовах сьогодення діяльність підприємства передбачає
велику кількість фінансових потоків, безліч рутинних операцій,
таких як багаторазове повторення одних й тих же
обчислювальних дій покладених на бухгалтерський облік, що є
недоцільним проводити ці операції вручну. Відповідно,
бухгалтерський облік переріс у більш якісну автоматизовану
форму.
Томчук В. В вважає, що завдяки використанню
електронних носіїв первинної інформації, створенню
електронних первинних документів, застосування гнучкого
інструментарію CRM та ERP-систем суттєво змінюється
організація облікового процесу [1, с.73-74].
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Однак Петров Е.П. вважає, що ERP-системи не є
аналітичними інструментами, адже вони покликані відповідати
за якість облікових даних [2].
З однієї сторони, бажання автоматизувати та
формалізувати кожен крок у новій системі, може призвести до
її неефективності та складності для конкретного підприємства.
А з іншої сторони, проблема браку кваліфікованих кадрів, де
успішної реалізації автоматизації бухгалтерського обліку
необхідна організація навчання для співробітників, які стануть
користувачами програми або ж заміна їх на більш кваліфіковані
кадри.
Ці проблеми можуть стати причиною збільшення витрат
на
впровадження
автоматизованої
системи
ведення
бухгалтерського обліку, відсутності економічного ефекту від її
впровадження, а також отримання негативного ефекту. Тому
система обліку, яка існує сьогодні, не має майбутнього без
впровадження та використання новітніх технологій на практиці.
Так, ефективним є впровадження систем штучного
інтелекту в систему бухгалтерського обліку та використання
хмарних технологій. При цьому штучний інтелект не повинен
розглядатися як перспектива заміни існуючих робочих місць та
заміщення потреби у людській праці. ШІ створюється за
допомогою людської праці і, в першу чергу, покликаний
полегшувати цю працю, а не знецінювати її.
Егорова С.Е. та Богданович И.С. стверджують, що
штучний інтелект дозволяє уникнути таких недоліків обліку, як
[3, с.41]:

ризиків втрат та спотворення інформації;

розрізненості та низької якості даних;

відсутності
можливості
автоматизованого
формування обліково-аналітичної інформації з урахуванням
вартості грошей у часі;

відсутність інтеграції у міжнародну систему
обліку.
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Варто відзначити, що найбільші аудиторські та фінансові
компанії вже взяли на озброєння системи штучного інтелекту,
що використовуються для виконання певних підрахунків та
аналізу даних [4, с.413]. Однак, такі технології на даний момент
використовуються для вирішення вузьких завдань. За світовими
прогнозами, з 2019 по 2024 обсяг ринку штучного інтелекту
збільшиться з 1,4 до 59 млрд. доларів США [5].
Головна перевага штучного інтелекту полягає в обробці
величезних масивів інформації у найкоротші терміни, що в
перспективі може надати можливість складати різну звітність
та робити це швидко.
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Формування професійної компетентності майбутніх
педагогів професійного навчання у контексті діджиталізації
суспільства є система цінностей в умовах євроінтеграції.
Управління цінностями на рівні закладів і установ
професійної освіти розширює можливості мотивації персоналу
на основі ціннісних стратегій. В процесі проведення аналізу
наукових джерел щодо проблем формування професійної
компетентності майбутніх педагогів професійного навчання
можна зробити висновок, що не завжди приділяється належна
увага таким її аспектам, як рівні розвитку цінностей, рівнів
розвитку ціннісної компетентності майбутніх педагогів
професійного навчання в контексті модернізації вищої освіти,
формування ціннісної компетентності з урахуванням вимірів
Мета проведення науково-педагогічних досліджень
полягає в розробленні та теоретичному обґрунтуванні моделі
формування професійної компетентності майбутніх педагогів
професійного навчання з урахуванням діджиталізації.
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Глобалізація процесу формування міжнародних відносин,
інтеграційні процеси, що відбуваються в Європі, прагнення
України стати повноцінним членом європейської та світової
спільноти визначили зміну цільових орієнтирів неперервної
вищої освіти. Процеси модернізації вищої освіти стосуються і
аспектів підготовки майбутніх педагогів професійного
навчання як її складової, здатної продуктивно використовувати
внутрішні і зовнішні ресурси та забезпечувати формування
професійної компетентності майбутніх педагогів професійного
навчання в умовах євроінтеграції. Керівники закладів та установ
професійної освіти не завжди мають достатній вичерпний
рівень уявлення про цінності, значущі для працівників, тому
стратегія розвитку сучасних навчальних закладів іноді
виявляється недостатньо вдалою. Неважливо, наскільки
блискуче проведений аналіз, на якому заснована стратегія, адже
саме люди - від директорів до персоналу педагогів професійного
навчання середньої ланки - повинні розуміти цю стратегія
відповідає їхній системі цінностей. Мова ідеться про цінності
корпоративні, загальнолюдські, сімейно-традиційні і ключові.
Ми говоримо про людські фактори, а не про матеріальну
сторону справи. І цей чинник нині знаходить широке визнання у
всьому світі. Цінності мають значення. Вони слугують основою
для прийняття рішень і виконання дій. Цінності у відповідності
до рівнів розвитку впливають на підходи до управління
сучасними навчальними закладами в контексті вимірів
зорієнтованими на практико-орієнтовані технології. у різних
країнах світу відрізняється навіть оформлення логотипу
компанії при вході, що визначає цінності команди саме в даній
країні. Сила цих цінностей схожа з маховим колесом, яке важко
зупинити і складно повернути. верстви - глибинні цінності, що,
вибудовують стосунки лідера або його послідовників між
собою. формування професійної компетентності майбутніх
педагогів професійного навчання не можливе без урахування
системи цінностей. доречно розглядати ціннісні стратегії як
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складову професійної компетентності в контексті діджиталізації
суспільства.
Лучик С.Д.
завідувач кафедри обліку і оподаткування, професор
Чернівецький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ
Лучик В.Є.
завідувач кафедри економічної кібернетики,
інформаційної та соціокультурної діяльності, професор
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ
Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя
українських університетів. З березня 2020 року всі заклади
вищої освіти країни поступово перейшли на дистанційне
навчання. Навчальні і методичні матеріали студенти почали
отримувати через інтернет. В більшій чи меншій мірі викладачі
використовували для передачі інформації різні інструменти та
технології віддаленого доступу. Найбільш популярним для
обміну текстовими повідомленнями став безкоштовний
мобільний
додаток
Viber.
Далі
активно
почали
використовуватись платформи для проведення онлайн-занять,
відеоконференці, такі як Zoom і Google Meet. Перевагою
останніх є те, що заходити в програму можна з різних гаджетів:
комп’ютера, планшета, телефона. До відеоконференції може
підключитися будь-який користувач, що має посилання, або
ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати
заздалегідь, а також зробити повторюване посилання. Саме
використання цих платформ активізувало освітній і науковий
процес. Розпочалось проведення лекційних і семінарських
272

занять,
відновилось
проведення
науково-практичних
конференцій, круглих столів, майстер-класів тощо.
Утім, винятково онлайн навчання довго тривати не може.
Залишилось
неможливим
проведення
практичних
і
лабораторних занять з хімії, фізики, біології та інших
дисциплін, які потребують присутності студентів та
використання ними спеціального обладнання, інструментів,
застосування технологій з дотриманням усіх заходів безпеки.
Неоднозначна ситуація склалась і з проведенням лабораторних
занять для студентів, які вивчають спеціалізовані інформаційні
технології, наприклад, бухгалтерські, фінансово-аналітичні,
управлінські програми. Як правило, такі програмні комплекси
встановлені в комп’ютерних аудиторіях навчального закладу і
студенти не мають до них доступу зі своїх гаджетів. Тому для
організації проведення практичного навчання в середовищі
спеціалізованих прикладних програм в онлайн-форматі можна
використати один із механізмів віддаленого доступу.
Користувачам базових програм «BAS» і «1С:
Підприємство 8» надається можливість роботи з ними через
Інтернет. Працювати з цими програмами онлайн можна не
тільки зі стаціонарного персонального комп’ютера, але і з будьякої точки світу з екрану мобільного пристрою, телефону або
планшета. Забезпечує такий режим роботи віддалений робочий
стіл (RDP), через браузер або ж формат «тонкого клієнта».
Отже, є декілька методів організувати віддалений доступ
для студентів до програмних рішень «1С: Підприємство 8» і
«BAS», що встановлені на робочих комп’ютерах в
університетських лабораторіях. Вибір конкретного підходу
залежить від кількості користувачів, цілей та специфіки роботи
установи, її політики конфіденційності.
Оптимальнішім, на наш погляд, методом є підключення
до програм через Веб-клієнт, тобто через додаток для запуску
цих програм, який виконується у рамках браузера. В якості
браузера можна використовувати Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome тощо. Головною перевагою методу є те,
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що Web-клієнт не потребує встановлення на комп’ютер. Також
дуже важливим є те, що програмні рішення «1С» або «BAS» не
потрібно встановлювати на комп’ютери користувачів, тобто
студентів. Їм для роботи з програмою потрібно лише запустити
її через браузер, вказавши маршрут доступу. Також можна
використовувати спеціальний режим обміну даними з Вебсервером при низькій швидкості Інтернету. І, нарешті, немає
значення, де знаходиться користувач-студент. Він може
підключитися до інформаційної бази з будь-якої точки при
наявності Інтернету.
Звичайно, як і будь-який метод, підключення до
програмних комплексів через Веб-клієнт має свої ризики і
обмеження. Насамперед, використовувати режим Веб-клієнта
небезпечно, оскільки підключення до програм «1С» і «BAS»
відбувається в режимі онлайн, через браузер. Також є певні
обмеження на обмін даними, а також на використання файлової
системи. Веб-клієнту також не доступні встановлені на ПК
локальні ліцензії.
Другим методом організації роботи користувачів на
віддаленому
доступі
з
програмними
рішеннями
«1С:Підприємство»
і
«BAS»,
які
знаходяться
на
університетському сервері, можна в режимі «тонкого» клієнта.
Це один з клієнтських додатків системи «1С:Підприємство 8».
Клієнт називається тонким тому, що має обмежений набір
функціональності, зокрема, забезпечує лише передачу даних та
їх зміну. Всі дії з базою даних виконуються на сервері, для чого
використовується Веб-сервер, налаштований для роботи з
«1С:Підприємство». Клієнт взаємодіє з Веб-сервером за
протоколом HTTP або HTTPS. Веб-сервер, в свою чергу,
взаємодіє з програмою. Однак, слід зазначити, що доступ через
тонкий клієнт можливий лише для тих інформаційних баз, які
підтримують роботу в режимі керованих форм. Це прикладні
рішення «Бухгалтерія», редакція 2.0 і вище; «BAS Управління
торгівлею», ред.. 11.1 і вище; «BAS ERP» та інші. До переваг
даного методу слід віднести, насамперед, достатньо невисокі
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вимоги до ресурсів персонального комп'ютера, а також
мінімальне навантаження на канал зв'язку для передачі даних.
Також, як і в попередньому механізмі віддаленого доступу,
через тонкий клієнт користувач може працювати з
інформаційною базою з будь-якій точки при наявності
підключення до Інтернету. Обмеженням даного методу є те, що
не всі конфігурації можна розгорнути через режим «тонкого»
клієнта, особливо «старі» редакції програм. Також важливо
пам’ятати, що організувати роботу в програмі через тонкий
клієнт можливо через сервіс «1С: Фреш». Вартість такого
сервісу регламентується тарифами. Період мінімального
підключення починається з 3-х місяців, при цьому є можливість
скористатися безкоштовним періодом протягом 30 днів і
протестувати роботу в сервісі. Отже, як бачимо, даний метод
потребує додаткового фінансування, що не завжди можливо в
університетському середовищі.
Третім способом забезпечити віддаленими робочими
місцями студентів в період карантину для роботи з
прикладними рішеннями «1С:Підприємство 8» і «BAS» є
розміщення цих програм в хмарі. Такий підхід дозволяє
працювати в програмі та використовувати всі її продукти без
прив’язки до конкретного місця. Програма розгортається на
віртуальному сервері провайдера. Користувач отримує пароль,
за допомогою якого підключається до системи із будь-якого
пристрою: ноутбука, планшета через Інтернет без встановлення
додаткового програмного забезпечення. Даний підхід
забезпечує
ідентифікацію
користувача;
доступ
до
інформаційної бази і документів через захищені канали зв’язку
(VPN); захист від фізичного вилучення інформації; мобільність
використання, безперебійну роботу хмарного сервера, на якому
розгорнуті бази.
Отже, «хмарні» сервіси дозволяють забезпечити високу
надійність роботу технічного обладнання. надійне зберігання
бази даних. Працювати в хмарі можна на будь-якому пристрої:
планшеті, ноутбуці, стаціонарному персональному комп’ютері
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і практично без обмеження в часі. Потрібним є лише доступ до
Інтернету.
Таким чином, пандемія змусила викладачів розширити
спектр методів навчання, зокрема, викликала необхідність
забезпечити студентам віддалений доступ до спеціалізованих
прикладних програм. Досвід роботи з бухгалтерськими та
управлінськими системами в режимі Веб-клієнта або у «хмарі»
допомагає студентами опанувати роботу у віртуальному
середовищі: створювати електронний кабінет, формувати
електронну звітність, вести електронний документообіг, тобто
набувати потрібних професійних компетентностей.
Лучицька Н.Ю.
Викладач
ВСП «Хмельницький торговельно-економічний
фаховий коледж КНТЕУ»
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
В епоху становлення інформаційного суспільства перед
освітою України постає важлива задача – підготовка
конкурентоспроможного фахівця здатного вирішувати
професійні задачі, критично і творчо мислити, приймати
нестандартні рішення, швидко адаптуватись до умов ринку.
Останній навик є дуже важливим з огляду на стрімке
збільшення обсягів інформації, розвиток технологій її обробки
і зберігання, поява нових напрямків людської діяльності.
Реалізація цих завдань можлива при застосуванні в
освітньому процесі компетентнісного підходу, який на перше
місце ставить не поінформованість здобувача освіти, а його
вміння на основі набутих знань вирішувати проблеми, що
виникають у різних ситуаціях.
Компетентнісний підхід не є новим у вітчизняній освіті.
Українські перспективи компетентнісного підходу в сучасній
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освіті досліджували вчені І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, І.
Єрмаков, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун,
О. Савченко, С. Трубачова, А. Хуторський та інші. Ними було
обґрунтовано, що компетентнісний підхід дає змогу ефективно
здійснювати перехід від знаннєвої парадигми освіти до
діяльнісної, орієнтованої на актуальні і затребувані життям
результати навчання.
Однією
із
ключових
компетенцій
визначено
інформаційно-цифрову, яка є основою для професійного
становлення і подальшого розвитку особистості. В Рамковій
програмі оновлених ключових компетентностей для навчання
протягом життя, розробленій Європейським парламентом і
Радою
Європейського
Союзу
інформаційно-цифрова
компетентність визначається як впевнене, критичне і
відповідальне використання та взаємодія з цифровими
технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та
участі
у
житті
суспільства.
Інформаційно-цифрова
компетентність включає цифрову та інформаційну грамотність,
комунікацію та співпрацю, створення цифрового контенту
(зокрема програмування), кібербезпеку та вирішення
проблем.[3]
В результаті аналізу літератури визначено основні
складові інформаційно-цифрової компетенції[1-2]:
Управління інформацією
(Information management)

Співробітництво
(Collaboration),

Знання, вміння та навички для пошуку,
аналізу та використання інформації у
професійній діяльності, вміння
формулювати інформаційні потреби,
розробляти персональні інформаційні
стратегії, розробляти і використовувати
бази даних і знань.
Знання, навички та вміння для участі
особистості в різних спільнотах,
співпраці з іншими користувачами в
мережі Інтернет.
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Комунікація (Communication)

Створення контенту
(Creation of content and
knowledge),

Етика й відповідальність
(Ethics and responsibility)
Захист інформації
(Technical Operation)

Знання, навички та вміння фахівця для
спілкування з використанням інтернетінструментів, конфіденційність та
мережевий етикет, обмін інформацією
та змістом, готовність і здатність
ділитися знаннями, змістом і ресурсами,
взаємодії он-лайн для вирішення
професійних завдань, пошуку
можливостей для саморозвитку та
вдосконалення власного цифрового
середовища.
Навички та вміння особистості для
професійної і творчої діяльності,
створення нових ресурсів
використання інформаційних
технологій, створення контенту у різних
форматах з
використанням мультимедіа,
висловлення власної думки за
допомогою цифрових технологій,
розуміння як авторські права та ліцензії
поширюються на інформацію та
зміст.
Знання, навички та вміння фахівців
щодо певної поведінки в мережі
Інтернет;
Знання, навички та вміння особистості
для ефективного та безпечного
використання інформаційних
технологій у своїй професійній
діяльності, активування захисту
персональних даних, розуміння
приватної власності інших людей,
захисту себе від шахрайства в Інтернеті
та можливих загроз.
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Формування інформаційної компетентності здобувача
освіти у ВСП «Хмельницький торговельно-економічний
фаховий коледж КНТЕУ» відбувається в декількох напрямках:
1. Організація освітнього процесу. Починаючи з першого
курсу в програми дисциплін включаються професійноорієнтовані завдання, які вимагають від студента не просто дій
за заданим алгоритмом, а і прийнятті власного рішення з
подальшим аналізом отриманих результатів. Навики
застосуванні технологій для обробки інформації формуються не
тільки на заняттях з інформатики. В освітній процес разом з
офісними програмами включені спеціалізовані системи (для
ведення бухгалтерського обліку, електронного документообігу,
податкової звітності тощо), що дозволяє побудувати цифрове
професійне середовище.
2. Організація електронного освітнього середовища. На
сайті коледжу функціонує розділ «Віртуальне навчальне
середовище для фахових молодших бакалаврів», який надає
доступ до навчально-методичних матеріалів за всіма освітніми
програмами. В умовах карантинних обмежень заклад освіти
перейшов на платформу GSuite, що дозволило організувати
освітній процес в дистанційній та змішаній формі.
3. Організація комунікації. Використання Viber,
Telegram, Skype для організації комунікацій між учасниками
освітнього процесу, електронного голосування та опитування,
проведення дистанційних нарад.
4. Методична робота. Викладачі коледжу активно
працюють над вдосконаленням власних навиків застосування
інформаційно-комунікаційних технологій та впровадженням їх
в освітній процес.
Таким чином можемо зробити висновок, що
інформаційно-цифрова компетенція є однією з найбільш
важливих в умовах формування інформаційного суспільства.
Тому необхідно створити сприятливі умови для формування
інформаційно-цифрової компетентності усіх учасників
освітнього процесу.
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Перелік використаної літератури:
1.
Власій О. Шляхи формування інформаційноцифрової компетентності учасників освітнього процесу / О.
Власій, О. Дудка // Відкрите освітнє е-середовище сучасного
університету. - 2019. - Вип. спецвип.. - С. 383-397. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip.
2.
Генсерук Г. Цифрова компетентність як одна із
професійно значущих компетентностей майбутніх учителів / Г.
Генсерук // Відкрите освітнє е-середовище сучасного
університету. - 2019. - Вип. 6. - С. 8-16. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_6_4.
3.
Ключові компетентності для навчання протягом
життя [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://dlse.multycourse.com.ua/ ua/page/15/53.
Малинка Т.В.
викладач вищої категорії,
старший викладач, голова циклової комісії економічних
дисциплін
Державний вищий навчальний
заклад «Київський механіко-технологічний коледж»
ЦЕНТРИ ВИТРАТ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальність теми. При переході на ринкові механізми
для організації внутрішньогосподарського розрахунку та
оцінки його результатів дуже важливою стає класифікація та
побудова обліку витрат за місцями виникнення. Виокремлення
центрів витрат сприяє більш чіткому розподілу непрямих
витрат, що має дуже важливе значення при калькулюванні
собівартості продукції. На вітчизняних підприємствах, і
підприємствах різної форми власності, облік витрат за місцями
виникнення не надто поширений, тому обґрунтування переваг
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та основних принципів обліку за “місцями виникнення”
залишається актуальною темою дослідження.
Ідея організації обліку витрат за місцями виникнення не
нова. Вона започаткована у 30-х роках 20 ст., але розвивалась
лише з початку 70-х років, коли актуальність та гострота цієї
проблеми спонукали багатьох вчених обґрунтувати пропозиції
щодо створення центрів відповідальності, і центрів витрат,
зокрема.
Мета дослідження. Метою даної роботи є узагальнення
теоретичних досліджень провідних вітчизняних та іноземних
вчених щодо побудови управлінського обліку витрат на основі
концепції “місць виникнення”.
Результати дослідження. Управління витратами на
підприємстві можна визначити як взаємопов’язаний комплекс
робіт, які формують коригуючі впливи на процес здійснення
витрат під час господарської діяльності підприємства,
спрямовані на досягнення оптимального рівня (в межах
допустимих відхилень) витрат в усіх підсистемах підприємства
за виконання в них будь-яких робіт.
Найважливішим елементом управлінського обліку за
“центрами відповідальності” є можливість організувати
нормування, планування та власне облік витрат виробництва з
метою управління та контролю. В результаті чого, виникає
посилена увага, власне до об’єктів такого обліку – “місць
виникнення” витрат.
Центри витрат-це первісні виробничі та обслуговуючі
одиниці, які характеризуються єдністю функцій і виробничих
операцій,рівнем технічної оснащеності та організації
праці,цільовим призначенням затрат,які,крім виникнення
власних функціональних завдань,несуть відповідальність за
результати своєї діяльності.[3, с. 474].
Місце виникнення витрат, на думку С.Ф. Голова – це
сегмент діяльності підприємства, в якому виникають витрати”,
при цьому під сегментом діяльності слід розуміти „економічну
та інформаційну одиницю, в рамках якої регулярно
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порівнюються можливості та фактична їх реалізація по
витратах”[1, с. 42].
Під центром виникнення витрат розуміються об’єкти
аналітичного обліку по елементах витрат та статтях
собівартості, тобто структурні підрозділи підприємства, в яких
можна організувати нормування, планування та облік витрат
діяльності з метою спостереження, контролю та управління
витратами виробничих ресурсів, а також оцінки їх
використання [2, с. 111].
Ступінь деталізації витрат за їх центрами для кожного
підприємства,в тому числі і для сфери освітніх послуг,
індивідуальна. Основними критеріями для їх обґрунтування є
кількість статей або елементів витрат за видами, частота
отриманих даних, точність та вартість інформації.
Центри витрат поділяються на такі види та групи:
- в залежності від ролі у процесі виробництва: виробничі,
обслуговуючі, умовні;
- за характером групування: первісні, структурні, зведені;
- за ступенем узагальнення: конкретні, номінальні;
- за часом дії: постійні, тимчасові [1, c.140].
Створення системи управлінського обліку витрат за
“місцями виникнення” зумовлює децентралізацію структури
підприємства в цілому та управлінських функцій, зокрема. Це
означає безперечний і чіткий поділ підприємства на
організаційні ланки (центри) й обов’язкове делегування
повноважень щодо управління господарськими процесами від
керівника підприємства (однієї людини) менеджерам нижчого
рівня (керівникам структурних підрозділів, “центрів
відповідальності” тощо). Децентралізована система управління
витратами підприємства, на думку більшості науковців, є
набагато ефективніша, аніж централізована.
Побудова управлінського обліку на основі вищеописаної
концепції є, безперечно, одним із перспективних методів,
котрий може забезпечити вітчизняним підприємствам
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ефективність управління витратами та вироблення стратегії на
шляху до зниження витрато місткості виробленої продукції.
Апробація. Дану інформацію можна використовувати у
вищих навчальних закладах з метою надання студентам
інформації, що стосується центрів витрат, та місць їх
виникнення на семінарських заняттях з таких важливих
дисциплін як управлінський, планування, фінансовий та
бухгалтерський облік, а також аудит та ін., а також на будьякому підприємстві.
Перелік використаної літератури:
1. Голов С.Ф.,Управлінськийоблік: - К.: ТОВ
«Автоінтерсервіс», 2000.-544 с.
2. Друри К. Управленческий и производственный учет:
Пер. с англ.; Учебник. – ЮНИТИ – Дана, 2002 – 1071 с.
3. ХенссиМоувен, ЕмасСенков Управлінськийоблік,
Пер. с англ 5го канад вид О.Григороша, О. Рахубовського, Н
Красоти та ін. Науки ред Н.П. Краскін – К.: Міленіум, 2002.- 974
с.
Мандрика Т.П.
магістр, викладач спецдисциплін, старший викладач
Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА ІТС В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ ІТ-ФАХІВЦІВ
Коли відбуваються зміни в освіті сучасного студента,
завданням навчального закладу стає формування нових освітніх
цінностей, значущих інтересів, які завжди були і залишаються
основними критеріями у виборі майбутньої професії. Схема, за
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якою освіта починається і закінчується коледжем, вже не
працює для побудови достойної кар'єри.
Сьогодні з глобальними змінами в світі, викликами для
національної системи освіти ставиться завдання, як сучасному
коледжу пережити трансформацію з мінімальними ризиками і
втратами для студентів. На допомогу приходять сучасні
інформаційні системи.
«Всеукраїнська Спілка Автоматизаторів Бізнесу» на
договірній основі вже декілька років поспіль надає можливість
використання інформаційної системи ІТС студентам та
викладачам в освітньому просторі коледжу. [1]
Учасники освітнього процесу, серед яких і майбутні ITфахівці, які навчаються за спеціальністю «Інженерія
програмного забезпечення», при вивченні дисципліни
«Технологія автоматизованої обробки економічної інформації»
мають змогу користуватися інформаційною системою ІТС
навіть в умовах дистанційної освіти. [2]
Значна увага в дистанційній формі навчання
приділяється вибору навчальної інформації, щоб вона була
сучасною,
досконалою
задля
збагачення
задіяних
інформаційних ресурсів і підвищення якості результатів
навчання. В межах коледжу дистанційна освіта подається з
використанням системи Moodle, де розроблений дистанційний
курс ТАОЕІ, який включає посилання на інформаційний ресурс
ІТС.
Навчальною програмою дисципліни «Технологія
автоматизованої обробки економічної інформації» є
використання програмного продукту «1С:Підприємство».
Складова системи 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.
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Більше всього студенти ІТ-направлення цікавляться
розділом «Періодика і книги» напрям «Технологічна
платформа».
«Новини» – розділ, який дає можливість ознайомитися
щоденно зі змінами на законодавчому рівні, що особливо
актуально при інформаційному потоці великої кількості
інформації. [2]
Сучасні інформаційні технології значно розширюють
можливості використання інформаційних ресурсів в освітньому
процесі у навчальному закладі. В коледжі під час денної та
дистанційної форм навчання ефективно використовується
інформаційна система ІТС під час навчальних занять з
дисципліни «Технологія автоматизованої обробки економічної
інформації». Ресурс ІТС дає змогу як викладачам так і
студентам отримувати навчальний матеріал, є водночас
бібліотекою і центом довідкової інформації.
Перелік використаної літератури:
1. http://www.unionba.com.ua/. Електронний ресурс.
2. https://its.1c.ua. Електронний ресурс.
3. https://portal.1c.eu/applications/66. Електронний ресурс.
Мартинова Н.С.
к.п.н., старший викладач
кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Одеський національний економічний університет
ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПАРТНЕРСТВА
ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ
Сучасна національна індустрія туризму – це складний
міжгалузевий комплекс, який динамічно розвивається.
Реалізація стратегічної мети – інтеграції України в
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міжнародний туристичний бізнес як конкурентоспроможного
суб’єкту [1] – можливо шляхом удосконалення системи
підготовки кадрів для сфери туризму, зокрема, її практичної
складової.
У цьому контексті особливого значення набувають
положення та висновки, зроблені науковцями щодо:
реформування системи неперервної професійної освіти (В.Г.
Кремень, Н.Г. Ничкало), підготовки майбутніх фахівців у
контексті професійно орієнтованої освіти (К.Ф. Беркита,
С.В. Куклін), проблем розвитку соціального партнерства
(Н.В. Пазюра, О.І. Щербак), створення та забезпечення
ефективного функціонування інноваційних освітніх середовищ
(Л.М. Карамушка, В.А. Кручек), впровадження сучасних
освітніх технологій навчання (Р.С. Гуревич, С.О. Сисоєва),
диверсифікації професійної підготовки майбутніх фахівців для
сфери туризму (А.П. Конох, В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко,
Г.П. Щука).
Водночас аналіз науково-педагогічних джерел з
проблеми дослідження дає підстави для висновку про
фрагментарність досліджень щодо конкретних методик
практико-орієнтованої підготовки фахівців сфери туризму.
Виявлено
суперечності
між
зростаючими
вимогами
туристичного ринку щодо рівня підготовки майбутніх фахівців
для сфери туризму до здійснення професійної діяльності у
реальних ринкових умовах та недостатньою розробленістю
сучасних форм, методів, технології підготовки, за допомогою
яких, студенти зможуть набути практичний професійний досвід
ще в період навчання. Все це спонукає нас до наукового пошуку
напрямів розвитку підготовки фахівців для сфери туризму в
контексті партнерства освіти, науки та бізнесу.
Концептуальна ідея дослідження, проведеного нами [2,
с.2], полягає у тому, що професійна підготовка майбутніх
фахівців для сфери туризму, зокрема, менеджерів туризму,
потребує розробки та впровадження на основі системнодіяльнісного підходу сучасних професійно орієнтованих
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технологій навчання, спрямованих на формування готовності
випускника до успішного виконання професійних завдань в
реальних умовах праці, основу яких має становити спільна
діяльність викладачів, представників туристичних організацій,
майбутніх менеджерів туризму в умовах спеціально створеного
інноваційного навчально-виробничого середовища.
В процесі наукової роботи ми дійшли наступних
висновків та отримали такі результати:
1. Компенсувати недоліки формальної туристичної
освіти та забезпечити баланс між рівнем компетентності
майбутніх менеджерів туризму та сучасними вимогами до цієї
професії можливо за допомогою практико і професійно
орієнтованих
ігрових
технологій
навчання,
що
використовуються у неформальній туристичній освіті в умовах
розвитку взаємовигідного співробітництва з реальними
підприємствами індустрії туризму.
2. Здійснено відбір ігрових професійно орієнтованих
технологій
навчання
(на
основі
виділених
ознак:
інноваційність, активізація та інтенсифікація навчання,
інтерактивність, зв`язок з практичною професійною
діяльністю) та розроблено їх авторський комплекс (КІПОТН),
що включає: навчальні та професійні тренінги (майстер-класи);
розбір та розв`язання типових та нетипових ситуацій реальної
професійної діяльності; ігрові модулі: імітаційний тренінг
«Презентація
туристичного
продукту»,
рольову гру
«Навчальний work shop»; навчально-виробничі ігрові проекти:
організаційно-діяльнісна гра «Організація діяльності відділу з
маркетингу та реклами зі створення нового туру», навчальновиробничий ігровий проект «Рекламна діяльність "під ключ"»;
навчальний рекламний тур, виробнича діяльність під час
масових спеціалізованих заходів з виконанням реальних
професійних завдань.
3. Розроблено модель професійної підготовки майбутніх
менеджерів туризму з використанням КІПОТН і доведено, що
найбільший ефект її впровадження відбувається за дотримання
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організаційно-педагогічних умов, зокрема, зовнішніх –
організації
навчально-виробничого
середовища
та
впровадження в процес підготовки практики соціального
партнерства.
4. Основу розробленої методики професійної підготовки
майбутніх менеджерів туризму з використанням КІПОТН
становлять: компетентнісно-діяльнісний підхід до організації
навчального процесу; створення спеціального середовища,
одиницею якого є навчально-виробничий колектив (викладачі,
представники туристичних організацій, майбутні менеджери
туризму); технологічний підхід до змісту навчання.
Запропоновано навчально-методичне забезпечення професійної
підготовки майбутніх менеджерів туризму за допомогою
КІПОТН у ВНЗ туристичного спрямування з метою підвищення
ефективності впровадження методики, серед якого окремо
відзначимо діагностичний комплекс незалежного експертного
оцінювання готовності до виконання реальних професійних
завдань представниками туристичних організацій: система
професійного тестування, сценарій проведення професійної
співбесіди, особистісні портфоліо студентів.
Запропоновані положення успішно реалізуються в
процесі професійної підготовки фахівців для сфери туризму за
напрямами підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа», 242
«Туризм» на кафедрі туристичного та готельно-ресторанного
бізнесу Одеського національного економічного університету.
Це дає змогу забезпечити високий рівень формування
готовності студентів до виконання реальних професійних
завдань туристичних організацій, зокрема:
 формування позитивного ставлення до майбутньої
професійної діяльності;
 формування знань про типові й нетипові професійні
проблеми та формування умінь, навичок виконання реальних
професійних завдань туристичних організацій як потенційних
роботодавців;
 створення мотивів формування професійно важливих
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особистісних якостей;
 формування
самооцінки
підготовленості
до
майбутньої професійної діяльності.
Практична значущість запропонованого інноваційного
підходу полягає в можливості впроваджувати в діяльність
реальних туристичних підприємств результати навчальновиробничої праці студентів, що сприяє інтеграції їх у
професійне середовище ще в період навчання.
Окремо треба зазначити на необхідності упорядкування
системи підвищення кваліфікації викладачів, які здійснюють
професійну підготовку в умовах співпраці з організаціями в
сфері туризму, особливо викладачів спеціальних туристичних
дисциплін та фахівців з організації практики та стажування.
Отриманий
досвід
вважаємо
доцільним
для
впровадження та удосконалення в процес професійної
підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму в профільних
навчальних закладах.
Перелік використаної літератури:
1. Концепція Державної цільової програми розвитку
туризму та курортів на період до 2022 року – [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%D1%80
2. Мартинова Н. С. Ігрові технології в професійній
підготовці майбутніх менеджерів туризму : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти / Мартинова Н. С.; Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2015. – 21 с.
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Мартишин І.В.
викладач обліково-економічних дисциплін
Рогатинський державний аграрний коледж
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Майбутнє економічної освіти визначається процесами
євроінтеграції та глобалізації. Сучасна економічна освіта в
Україні перебуває на новому етапі свого розвитку – становленні
як європейської системи освіти. Приєднання України до
Болонського процесу окреслює нові напрямки реформування
освіти, визначальним критерієм якого є якість підготовки
фахівців та їх конкурентоздатність. Це означає якісне
оновлення змісту й форм організації навчання майбутніх
фахівців економічної освіти, перегляд і переосмислення
багатьох усталених традицій, внесення доповнень і коректив у
систему вітчизняної економічної освіти шляхом запровадження
сучасних технологій і інноваційних тенденцій. Ефективність
діяльності сучасного фахівця – економіста залежить від рівня
сформованості його економічного мислення і психологічної
готовності до професійної діяльності, розвитку економічних
знань, умінь та навичок.
Українська система економічної освіти не повинна
асимілюватись,
поступитися
своїми
національними
пріоритетами. Важливо узгодити національні особливості
підготовки фахівців економічної галузі зі світовими
стандартами. Сьогодні вища освіта й наука є вирішальними
чинниками суспільного розвитку.
Для вищої школи XXI століття характерними є
інтеграційні процеси, спрямовані на формування фахівцівпрофесіоналів, які мають глибокі фундаментальні теоретичні
знання й практичну підготовку. Численні зовнішні й внутрішні
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чинники ініціюють процеси інтеграції, визначають їх як
провідну закономірність розвитку економічної освіти, що
знаходить своє віддзеркалення у працях багатьох дослідників.
Майбутній економіст має бути готовим до виконання
професійних функцій за одним із видів економічної діяльності
відповідно до «Державного класифікатора видів економічної
діяльності ДК 009-96». Відповідно до первинних посад, які
може обіймати майбутній економіст, він має бути
підготовлений до виконання таких функцій:
обліково-аналітичної;
нормо проектної;
організаційної;
контрольної;
експлуатаційно-технологічної;
інформаційної;
планової.
Узагальнена характеристика вимог роботодавців до
фахівця економічного профілю відображена в дослідженні Л.
Філіппової і Н. Тверезовської [3]. На їхню думку здобувши
спеціальність, економіст повинен:
мислити стратегічно, ухвалювати швидкі та
правильні рішення;
мати широкий кругозір, міцні професійні знання
та чітке уявлення про відповідальність;
розуміти роль самоосвіти, саморозвитку і
самовиховання;
працювати з комп’ютером і пристроями до нього,
орієнтуватися в різних операційних системах;
знати закони й нормативно правові акти, які
регламентують економічну діяльність;
працювати в умовах інформаційно-насиченого
середовища, організованої локальної мережі.
Економічна освіта має бути спрямованою на послідовне
формування в студентів економічного мислення та свідомості,
виховання поміркованих потреб, розвиток здібностей у
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певному виді діяльності; виховання бережливого ставлення до
природи, озброєння фахівців теоретичними знаннями та
практичними навичками щодо культури праці, формування
потреби економічного аналізу, бачення перспективи; навчання
оволодівати основами наукової організації праці в умовах
ринкових відносин; формування у студентів бажання та
потреби повсякденно поліпшувати результати своєї праці в
освітній і суспільно корисній діяльності. Ґрунтовний аналіз
діяльності закладів вищої освіти необхідний для того, щоб на
основі
порівняння
його
результатів
запропонувати
рекомендації щодо оптимізації функціонування мережі закладів
вищої.
Перелік використаної літератури:
1.
Класифікація видів економічної діяльності ДК
009-96: Офіційне видання.-К.: Держстандарт України, 1996. –
337с.
2.
Філіппова Л.Л. Вимоги до фахівця економічного
профілю / Л.Л. Філіппова, Н.Т. Тверезовська //Науковий вісник
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України: зб. наук. праць. – К., 2010. –
Вип. 155. – Ч. 1. – с.77-84.
Меджибовська Н.С.
д.е.н., професор
Одеський національний економічний університет
ВИКОРИСТАННЯ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Моя доповідь присвячена питанню визначенню переваг
та недоліків використання безкоштовного програмного
забезпечення в навчальному процесі при викладанні
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економічних дисциплін. В якості прикладу наведемо систему
управління бізнесом Бітрікс24.
Бітрікс24 – це хмарний сервіс для організації роботи
компанії, що включає набір з 5-ти основних інструментів, а
саме: Офіс, CRM, Завдання і проекти, Контакт-центр, Сайти та
магазини.
Безперечним аргументом на користь даної інформаційної
системи є її широка розповсюдженість в Україні. В нашій країні
сервіс почав працювати з 2003 року, і набув поширення
спочатку як CRM, лише згодом почав використовуватися для
автоматизації інших напрямків роботи компаній. За даними
дослідження GfK-Україна 2020 року, Бітрікс24 був найбільш
використовуваним CRM на українському ринку [1].
Крім того, безперечними перевагами Бітрікс24 є постійне
вдосконалення та відповідність актуальним вимогам
користувачів. Наприклад, з початком карантину та активним
розвитком дистанційної роботи була реалізована функція
інтеграції
Бітрікс24
з
програмою
для
організації
відеоконференцій Zoom [2].
Основними перевагами Бітрікс24 для використання в
навчальному процесі, з нашої точки зору, є, по-перше,
доступність безкоштовного функціоналу, по-друге, наявність
он-лайн версії.
Безкоштовний
функціонал
надає,
за
словами
розробників, необхідний мінімум інструментів для початку
роботи [3]. Однак, за існуванням до недавнього часу обмежень
щодо кількості безкоштовних користувачів, було досить
складно сформувати адекватну структуру підприємства, що
хоча б певним чином відповідала реальній практиці роботи
сучасних компаній. Приємною новиною стала доступність з
березня 2020 року безкоштовної версії для необмеженої
кількості працівників компанії [4], що відкрило можливість
стимулювати командну роботу серед студентів та імітувати
роботу підприємства в більш повному обсязі.
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Цілком зрозуміло, що безкоштовна версія повинна
принципово поступатися платній кількістю та корисністю
деяких додаткових функцій. Однак, приміром, для студентів
спеціалізації "Управління персоналом та економіка праці"
недоступність функцій щодо складання графіку відсутностей,
обліку робочого часу, автоматичній генерації звітів зайнятості
працівників, планування і організації зборів колективу і нарад
тощо роблять досить негативний вплив на якість опанування
студентами специфічних для їх спеціалізації завдань. Для
справедливості хочу зауважити, що в Бітрікс24 деякі з названих
функцій все ж стають доступними протягом місяця, але це не
завжди відповідає графіку навчального процесу. З цієї точки
зору хочу запропонувати формування так званої "навчальної"
версії Бітрікс24, що на обмежений навчальним графіком час
відкривала б необхідні для конкретних спеціалізацій студентів
функції згідно з заздалегідь узгодженими між викладачем та
компанією Бітрікс24 завданнями за конкретними логінамипаролями користувачів (звісно, в межах Договору між ВНЗ та
компанією Бітрікс24).
Безперечно, ще однією найважливішою перевагою
Бітрікс24 є можливість працювати в он-лайн версії за моделлю
SaaS (англ. software as a service – програмне забезпечення як
послуга), що є однією з форм хмарних обчислень, при якій
постачальник сервісу самостійно управляє додатком та надає
замовникам доступ до функцій з клієнтських пристроїв, як
правило через мобільний додаток і веб-браузер.
Дана можливість є критичною для навчального процесу,
оскільки знімає обмеження щодо часу та місцезнаходження
студентів для виконання завдань. Наявність індивідуальних
графіків занять у окремих студентів, необхідність організації
самостійної роботи студентів, в деяких випадках –
недостатність комп'ютерів з доступом в Інтернет в
університетських аудиторіях тощо свідчать про важливість онлайн доступу до системи.
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На наш погляд, саме ця функція разом з наявністю
безкоштовного функціоналу стали вирішальними для
прийняття рішення щодо вибору саме цього програмного
забезпечення для навчального процесу.
Специфіка використання системи Бітрікс24 в
навчальному процесі є такою, що завдання для студентів
складаються окремими профільними викладачами. На жаль, не
існує єдиного ресурсу (або він нам не відомий), на якому
викладачі могли б обмінюватися своїми завданнями,
доповнюючи і допомагаючи один одному. З нашої точки зору,
такий ресурс привніс би синергетичний ефект зусиллям
викладачів, з одного боку, а участь / модерація такого ресурсу з
боку компанії Бітрікс24 дозволяла б підвищити якість /
практичну спрямованість зазначених завдань.
Таким
чином,
нашими
пропозиціями
щодо
удосконалення використання системи Бітрикс24 в навчанні
студентів економічних спеціальностей є такі:
1)
формувати
специфічні
до
окремих
завдань/спеціалізацій/навчальних закладів "навчальні" версії
системи Бітрікс24, що на означений проміжок часу відкривають
необхідні корисні функції певній кількості користувачів (згідно
Договорам між компанією Бітрикс24 та ВНЗ).
2)
створити
спеціалізований
веб-ресурс,
що
виконував би одночасно функції сховища завдань та площадки
для професійного спілкування викладачів з приводу
використання системи Бітрікс24 в навчальному процесі.
Перелік використаної літератури:
1.
Результати дослідження ринку CRM в Україні
[Електронний ресурс] // GfK-Україна. – 2020. – Режим доступу
до ресурсу: https://www.bitrix24.ua/crmresearch2020/.
2.
Інтеграція з Zoom [Електронний ресурс] //
Бітрікс24. – 2020. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.bitrix24.ru/apps/?app=informunity.zoom&_ga=2.1224
64203.1342207512.1611846666-678852405.1611846666.
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3.
Вартість CRM Бітрікс24 хмари [Електронний
ресурс] // Бітрікс24. – 2021. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.bitrix24.ua/prices/?_ga=2.257057611.1587779560.16
11839943-844896560.1611677655.
4.
Як Бітрікс24 вчить працювати з дому, проводить
вебінари та адаптує маркетингову стратегію [Електронний
ресурс] // Adsider. – 2020. – Режим доступу до ресурсу:
https://adsider.com/ua/yak-bitriks24-vchyt-pratsiuvaty-z-domuprovodyt-vebinary-ta-transformuie-marketynhovu-stratehiiu-interviu-z-viktoriieiu-abed/.
Меленчук Л.І.
старший викладач
Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола
ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства, які прагнуть максимізувати використання
наявних фінансових, виробничих та людських ресурсів, повинні
використовувати нові підходи до управління проектами,
оскільки сьогодні управління проектами у світі визначено як
ключовий механізм побудови конкурентоспроможності.
Система управління проектами необхідна перш за все
керівництву компанії як інструмент реалізації стратегії
компанії. Такі проблеми, як збільшення складності проекту,
зміна термінів, якість виконаної роботи, сприяли ефективному
управлінню проектами, що здійснюється із застосуванням
сучасних інформаційних технологій. Тому правильне
використання інформаційних технологій в управлінні
проектами є дуже важливим.
Метою статті є дослідженні шляхів підвищення
ефективності управління проектами підприємства із
урахуванням проектних обмежень, виявлення особливостей
системи управління проектами з використанням ІТ.
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Під час планування діяльності адміністрація постійно
зіштовхується з відповідними управлінськими проблемами
такими як планування робочого часу, необхідними ресурсами в
потрібний час, вартість та інші.
Зараз в управлінні проектами збільшується роль
інформаційних технологій. Завдяки інформаційним системам
управління проектами (ІСУП) підвищується ефективність
управління, незавершених проектів стає все менш, бо ця
система дає змогу управляти всіма факторами, які мають
істотний вплив на проект. Завдяки інформаційним технологіям
комунікація між учасниками стає стійкою, виявляти та
реагувати на відхилення від плану простіше, документування
всіх етапів проекту здійснюється без зайвої трати часу,
контроль стає оперативним.
Висока конкуренція на ринку вимагає від компаній
оперативності виконання проектів, мінімізації затрат і високого
рівня якості. Орієнтація компанії на її стратегічні цілі додає ще
одне обмеження – відповідність стратегії компанії. Компанія
має дві групи цілей: спрямовані на внутрішній (підвищення
вартості бізнесу та ефективності бізнес-процесів) та на
зовнішній розвиток (підвищення продажів, вихід на нові
ринки[1, c. 113].
Інформаційні
технології
управління
проектами
розвивалися у декілька етапів. Із збільшенням потужності
комп’ютерів зросла функціональність систем. Із введенням
стандартів обміну даними між системами, розвитком Webтехнологій відкрились нові перспективи для розвитку
інформаційних систем управляння проектами. Потрібно
зауважити, що паралельно підвищується складність проектів,
при цьому виникають додаткові вимоги до інформаційних
технологій (ІТ). Сучасні тенденції управління проектами
передбачають збільшення ролі ІТ. Інформаційні системи
управління проектами (ІСУП) покликанні підвищити
ефективність управління та зменшити відсоток незавершеності
проектів, вони дозволяють управляти змінами, ресурсами,
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обмеженнями, комунікацією, робочою командою та іншими
факторами, які впливають на проект. Інформаційні системи
дозволяють автоматизувати одну або декілька складових
управління проектами: складання календарного плану робіт,
управління ресурсами, витратами, ризиками, якістю тощо.
Системи автоматизації управління проектами містять такі
структурні елементі: засоби для календарносітьового
планування, засоби розв’язання окремих задач (серед них слід
виділити допроектний аналіз, розробку бізнес-планів, аналіз
ризиків, управління строками, управління витратами), засоби
для організації комунікацій між виконавцями проекту. [2,c. 8].
Автоматизована система управління ІТ-проектом
призначена для інформаційної підтримки інфраструктури
управління. У репозиторії проектів зберігаються дані про всі
проекти, що дає змогу періодично виконувати комплексний
аналіз проектів.
Такий спосіб ведення вимог дає змогу замовникові
зберігати дані про всі розробки, що проводяться в його
інтересах в одному місці, забезпечити доступ до вимог усім
фахівцям, які допущені до роботи над проектом, незалежно від
території їх перебування, упорядкувати взаємодію з
підрядниками, організувати діяльність із тестування.
Інформаційні технології дають змогу успішно управляти
проектами, налагоджувати стійку комунікацію між учасниками,
виявляти та вчасно реагувати на відхилення, документувати всі
етапи проекту, оперативно здійснювати контроль ІСУП
використовуються для вирішення таких завдань:
• розробка розкладу виконання робіт проекту;
• визначення критичного шляху і резервів часу
виконання робіт проекту;
• визначення потреби проекту у фінансуванні, ресурсах;
• визначення рівня завантаженості ресурсів;
• аналіз ризиків;
• ведення проекту;
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• аналіз відхилень ходу робіт від запланованого і
прогнозування основних параметрів.
Нижче наведено декілька відомих інформаційних систем
управління проектами. Пакет MS Project, легкий інтерфейс
якого дозволяє працювати з системою користувачам різних
рівнів. Перевагою системи є підтримка обміну інформацією із
Microsoft Outlook. Для побудови інтегрованої системи
управління проектами компанія Primavera inc. пропонує
декілька продуктів: для використання на нижніх рівнях
управління – SureTrak Project Manager, професійний пакет
управління проектами – Primavera Project Planner (P3); для
роботи із складними багаторівневими ієрархічними проектами
– Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e). Як засіб
аналізу ризиків пропонується метод Monte Carlo, він дозволяє
оцінити ймовірність невиконання проекту в задані строки.
Ефективність систем управління проектами визначається
сукупністю витрат і прибутків, які може принести система. Три
основні параметри, які дозволяють оптимізувати використання
проектного менеджменту – це час, вартість і якість роботи. При
неефективному управлінні проектом компанія може зазнати
збитків зв’язку із: затягуванням строків впровадження
інновацій; перевищенням бюджету проекту; неякісним
виконанням робіт.
До основних якісних переваг використання ІСУП
належать:
• підвищення контролю над проектами;
•класифікація проектів за ступенем значимості,
поставленими цілями, очікуваним результатом;
• оптимізація розкладу проекту дозволяє найефективніше
розподілити ресурси компанії;
• передача досвіду;
• чітке планування робіт.
Таким чином, можна зробити висновок, що
використання інформаційних технологій в управлінні
проектами є доцільним і суттєво допомагає вирішити низку
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проблем, сприяє ефективному управлінню кількома проектами
одночасно та контролю за виконанням проектів. В даний час
існує багато інформаційних систем для управління проектами,
але до вибору слід ставитися обережно. Слід також пам’ятати,
що впровадження інформаційних технологій в управління
проектами вимагає попередніх досліджень, планування
комплексу робіт та контролю за їх виконанням. Все це робиться
для того, щоб автоматизувати процеси управління проектами та
контролювати їх виконання, що сприятиме ефективному
управлінню.
Перелік використаної літератури:
1.
Башинська І.О., Новак Н.Г. Ефективне управління
проектами підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. № 6. C.
113–117.
2.
Бродська А.О. Використання інформаційних
технологій в управлінні проектами підприємств. Управління
розвитком складних систем. 2013.Вип. 13. С. 8–11.
3.
Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ: Каравела, 2006. 320 с.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ HR
ПРОЦЕСІВ
Світ швидко розвивається та ставить перед бізнесом все
більш складні завдання, що вимагають переходу до їх
автоматизованого виконання, де штучний інтелект приходить
на заміну робочим рукам. Перед HR-службами, які в першу
чергу несуть відповідальність за роботу з персоналом, постають
нові виклики та проблеми, що підштовхують до прийняття
творчих та несподіваних рішень, змушують виконувати свої
обов’язки в складних соціальних умовах.
Диджіталізація HR-служби – це використання мобільних
додатків, хмарних технологій, тісна співпраця з SMM та
інфраструктурою інтернету. В час, коли розробники цифрових
інновацій забезпечують технічну складову, керівництву
компаній та HR-департаменту потрібно будувати власні
стратегії та інтегрувати програми цифрового управління
командою [1].
Впровадження потенційних можливостей цифрового
HR-менеджменту є безперечно важливим, особливо для
підприємств на стадії їх зростання росту та розвитку, для
масштабних компаній, як володіють особливою значущістю
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інвестиційної привабливості, великою кількістю відкритих
робочих місць, складною організаційною структурою
управління, диверсифікованими бізнес-процесами або ж таких,
що надають особливу увагу якісному підбору та адаптації
персоналу [2].
Результати досліджень показують, що майже 90%
компаній в певній мірі автоматизували HR-процеси. Завдяки
автоматизації майже в 50% випадків оптимізовано кадровий
облік і адміністрування персоналу, третина компаній спростили
внутрішні комунікації, а ще чверть почали здійснювати більш
ефективний підбір персоналу. Кожна сьома компанія
використовує комп’ютерні та інтернет-технології з метою
отримання більш точної HR-аналітики. Практично стільки ж
мають можливість більш ефективно оцінювати та навчати
персонал (у т.ч дистанційно), що дає можливість охопити
максимальну кількість співробітників і мінімізувати витрати з
боку роботодавця [3].
В табл.1 продемонстровано, яким чином у процесі
диджіталізації моделювалися норми HR-менеджменту (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння старих і нових правил роботи HR-служб
Старі правила
HR-служби зосереджуються
на процесі дизайну та
гармонізації, щоб створювати
стандарти HR-практики

Нові правила
Фокус HR-служб орієнтується
на оптимізацію продуктивності
працівників, залученість,
командну роботу та зростання
кар’єри
HR-служби зосереджується на HR-служба зосереджується на
«самообслуговуванні» як
активізації допомоги
способі масштабування
працівникам, допомагаючи їм
сервісу та підтримки
зробити роботу
продуктивнішою та
ефективнішою
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HR-служби будують «портали
самообслуговування» для
працівників як технологічну
платформу, яка полегшує
знаходження транзакційних
потреб і програм

HR-служба будує інтегровані
«платформи досвіду
працівників», використовуючи
цифрові додатки, управління
справами, АІ та боти для
підтримки постійних потреб
працівників
Джерело: побудовано за [4].

Сьогодні майже всі HR-процеси стандартизовані в
певному системному рішенні, що впроваджене в різних
підприємствах. За рахунок цифрових портативних інструментів
виконуються такі функції: time-management, онлайн рекрутинг
і навчання, відстеження та оцінка якості роботи, розвиток і
кар’єрне зростання, нарахування компенсацій та пільг,
управління продуктивністю із застосуванням гейміфікації,
вимірювання та підвищення залученості, забезпечення
зворотного зв’язку, синхронізація з іншими підрозділами та
багато інших [5].
Отже, роль сучасних HR-служб зводиться до зростання
продуктивності праці колективу та підприємства в цілому. HRслужба на сьогоднішній день створює за допомогою сучасних
рішень, середовище ефективної та продуктивної праці
працівників. Діджіталізація HR-функцій в будь-якому
функціоналі доводить свою ефективність. З огляду на це
необхідно використовувати інноваційну ключову HRстратегію, організувати команду, яка знає всі функції та
процеси HR, а також може впроваджувати нові технології,
аналізувати, моніторити.
Перелік використаної літератури:
1.
Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/32485/2/GEB_2020v64n3_D
anylevych_N-HR_processes_digitization_147-156.pdf
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3.
Digital в HR: инструменты, автоматизация и
использование цифровых технологий. URL: https://kiev.
hh.ua/article/19271
4.
Нагибина Н. И., Щукина А.А. HR-Digital:
цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами.
URL:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YshT0l
GQnSAJ:https://naukovedenie.ru/PDF/24EVN117.pdf+&cd=1&hl
=ru&ct=clnk&gl=ua
5.
Dіgital HR – майбутнє кадрового адміністрування.
URL:
https://www.business-inform.net/export_pdf/businessinform-2020-1_0-pages-265_270.pdf
Миколайчук І.П.
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Київський національний торговельно-економічний
університет
Заболотна В.В.
здобувач вищої освіти,
Київський національний торговельно-економічний
університет
Марняло А.М.
здобувач вищої освіти,
Київський національний торговельно-економічний
університет
ЦИФРОВИЙ КОУЧИНГ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Динамічні процеси розвитку вітчизняних підприємств,
продиктовані вимогами глобалізаційних зрушень, щільно
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пов’язані із постійною потребою пошуку ефективних
механізмів управлінського впливу на процеси формування,
розвитку й використання персоналу. Підготовлені до змін
працівники є більш адаптивними та сприйнятливими до
нововведень, що постійно здійснюються у різних за видами
діяльності та розмірами підприємств. У цьому зв’язку виникає
гостра потреба у компетентних фахівцях з високим рівнем
особистісного потенціалу, професійна діяльність яких вимагає
оволодіння багатьма та сучасними видами цифрових
компетенцій, що обумовлює актуальність та важливість теми
дослідження.
Тенденції щодо інтелектуалізації вітчизняної економіки
обумовлюють залежність результатів діяльності підприємств
від рівня професійного розвитку працівників та технологізації
всіх процесів. Сьогодні розвиток підприємства та його
конкурентна позиція на ринку, в першу чергу, залежить від
професіоналізму людей, які на ньому працюють. В нинішніх
умовах же нікого не потрібно переконувати в тому, що
«правильні» люди, мотивовані, навчені, які володіють
необхідними для даної роботи компетенціями, значною мірою
визначають успіх бізнесу. Будь-яке «ноу-хау» швидко
підхоплюють конкуренти, тому, як правило, сьогодні
перемагають ті керівники та власники бізнесу, які мають кращу
команду та методи роботи. Серед багатьох технологій розвитку
персоналу чільне місце сьогодні належить інструментарію
коучингу як типу консультування, що може використовуватися
в багатьох сферах життя, в т.ч. для успішної цифровізації
бізнес-процесів.
Метою даного дослідження є наукове обґрунтування
сутності та особливостей застосування цифрового коучингу як
інноваційної технології розвитку працівників та бізнесу.
Не зважаючи на те, що у світову практику управління
коучинг увійшов уже понад три десятки років тому, в Україні
його роль досі вивчається. Одним із методів підвищення якості
роботи менеджерів є проведення коуч-сесій для виявлення та
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вирішення проблем як психологічно-особистісного характеру,
так і проблем функціональних підсистем організації. В Україні
коучинг використовують переважно консалтингові компанії.
Причиною цього, перш за все, є недостатні теоретичні
напрацювання та в деякій мірі – ментальність українських
керівників, які вважають, що можуть не менш ефективно
прийняти рішення за коуча, послуги якого можуть бути досить
дорогими.
Поява коучингу як технології управління персоналом
пов’язана, перш за все, з двома домінуючими тенденціями
розвитку конкурентоспроможних економічних систем:
технологізація організаційних процесів (в тому числі і процесів
управління людськими ресурсами організації) та розвиток
тенденції до партнерства, діалогу або участі [1]. Його головна
роль полягає у тому, що він забезпечує високі стандарти
виконання завдань, підтримує систему партисипативного
управління, створює атмосферу, яка стимулює креативність,
генерацію нових ідей і є надійним фундаментом інтегрованості
працівників, оскільки проявляється через підтримку, співпрацю
та партнерство, допомагає набути нових конкурентних переваг.
Інструментарій коучингу є дієвою складовою концепції
управління людськими ресурсами, що застосовується до всіх
процесів управління персоналом [2]. По суті коуч – це тренер,
який допомагає розкривати потенціал та досягати поставлених
цілей кожному працівнику.
В процесі здійснення коуч-сесії коуч охоплює певний
«трикутник» (рис. 2) [3].
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Стратегія
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Рис. 2. Сегменти коуч-сесії [3]
Коуч спочатку повинен поставити цілі у відповідності до
запитів вищого керівництва, потім опрацювати стратегії та
запустити механізм креативності в мисленні клієнта, щоб
уявити низку шляхів її досягнення та вибрати найбільш
ефективний і кращий. Підсумком опрацювання мети і стратегій
є план дій.
Сьогодні реальністю розвитку бізнеса стали боти, які
допомагають ейчарам, а саме: відбирають резюме, запрошують
на роботу або проводять співбесіду. Вони здатні покращити
комунікації між співробітниками та підвищити їх ефективність,
розкрити потенціал кожного, допомогти встановити баланс між
роботою та життям. Ринок поступово освоюють HR-Techпродукти на стику технологій із застосуванням аналізу даних та
коуч-сесій з професійними менторами. Результатом їх взаємодії
є управління своєю життєвою енергією та віднаходження її
нових джерел. Зростає роль відкритих енергетичних команд.
У рамках програми розвитку співробітників вагоме місце
відводиться
цифровим
коучам.
Закордонний
досвід
впровадження технології коучингової методології Mentorbot
показав, що він потрапив у топ – 20 найкращих проектів
освітнього акселератора Ed2 [4]. Її змістом є онлайн-переписка
з коучем при підтримці AI-бота в мессенджері Telegram.
Людина приходить у бот, обирає зручні для сесії дати і час,
формулює свій запит. Серед найпопулярніших - як ефективно
керувати часом та робочими завданнями, як встановлювати
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баланс між роботою та сім'єю, як знаходити відносини в новому
колективі. В процесі переписки коуч задає питання,
допомагаючи сформувати конкретність у постановці цілей та
план дій. Розумний бот у якості асистента допомагає коучу,
аналізуючи дані всіх даних сесії сесій та пропонуючи варіанти
питань, допомагає формувати звіт за підсумками коуч-сесій:
завдяки роботі з даними фіксуються інсайти, або, навпаки,
обмежуючі переконання, надається зворотний зв’язок і
рекомендації у форматі домашнього завдання. Така коуч-сесія
– це переписка, що зберігається, за потреби її можна пізніше
переглянути.
Отже, розвиток технології бот-сесій може забезпечити
отримання таких результатів: правильний контакт з покупцями
мілленіалів за умови використання найбільш доцільних каналів
зв’язку; утримання клієнтів завдяки правдивому духу
обслуговування, пов’язаного з технологіями, підвищення
репутація та іміджу; підвищення якості обслуговування
клієнтів та підвищення залученості співробітників завдяки
оптимізованим процесів.
Перелік використаної літератури:
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Коучинг – що це? [Електронний ресурс]. – Режим
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Миколайчук І. Коучинг у системі управління
персоналом. Вісник Київського національного торговельноекономічного університету. 2015. № 4 (102). С.50-67
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Сорокін М. Сучасний коучинг: яким він має бути
[Електронний ресурс] / М. Сорокін. – Режим доступу:
http://conference.spkneu.org/2013/02/sorokin-mihajlo-suchasnijkouching-yaki.
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Михайлишин М.С.
викладач інформатики і комп’ютерної техніки,
завідувач відділення комп’ютерної інженерії та
електротехніки
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Досвід розробки інформаційних технологій навчання дає
змогу забезпечувати діалоговий режим у процесі вирішення
різних пізнавальних завдань; містить довідники; забезпечує
моделювання даних і пропонує індивідуальні завдання; дає
можливість шляхом машинного експерименту порівняти різні
методи і підходи, знайти певні закономірності; проводить
оперативне і поточне тестування на основі спеціального банку
запитань і відповідей; робить можливим довільно переривати і
продовжувати роботу; оцінює якість роботи студента з
урахуванням кількості запитань, помилок і повторних помилок;
зберігає результати навчальної роботи, необхідні для студентів
і викладачів.
Це дозволяє сформулювати дидактичні вимоги до
сучасних інформаційних технологій навчання: забезпечення
кожному студенту можливості навчання за оптимальною
індивідуальною програмою, яка враховує його пізнавальні
особливості, мотиви, схильності та інші особисті якості;
оптимізація змісту навчальної дисципліни, збагачення знань,
передбачених
державною
програмою;
дотримання
оптимального співвідношення теоретичної і практичної
підготовки майбутніх фахівців; інтенсифікація процесу
навчання; зменшення психічного і фізіологічного навантаження
студентів; дотримання принципів педагогіки.
Дидактичний інструментарій передбачає виконання
наступних
процедур:
виділення
елементів
базових
(фундаментальних) знань дисципліни та їх логічних
309

взаємозв’язків; моделювання базових знань у символічній,
графічній формі; проектування базового модуля дисципліни;
пошук найбільш загальних способів пізнавальної діяльності,
характерних для даної галузі наукових знань; побудова системи
конкретних завдань, що вирішуються цими способами;
розробка системи тестування, яка допомагає студенту зробити
висновок про рівень засвоєння ним загального способу
вирішення даного виду пізнавальних завдань.
Перелічені вимоги найповніше реалізуються у відкритих
системах навчання, де студент має право не тільки вибирати
зручну для нього модель навчання, а й самому розробляти
програму розвитку своїх професійних вмінь і якостей, шляхів її
досягнення (описуються далі на прикладі модульних технологій
навчання). [1, с.34]
Педагогічною метою використання інформаційних
технологій навчання є насамперед розвиток особистості
студента, підготовка до самостійної продуктивної діяльності в
умовах інформаційного суспільства, що передбачає (крім
передачі інформації і закладених у ній знань): інтелектуальний
розвиток (конструктивне, алгоритмічне мислення) завдяки
особливостям спілкування з комп’ютером; креативний
розвиток (творче мислення) за рахунок зменшення частки
репродуктивної
діяльності;
розвиток
комунікативних
здібностей на основі виконання спільних проектів; професійний
розвиток (формування уміння приймати оптимальні
професіональні рішення у складних ситуаціях під час
комп’ютерних ділових ігор і роботи з програмамитренажерами); розвиток навичок дослідницької діяльності (при
роботі з моделюючими програмами й інтелектуальними
навчальними системами); формування інформаційної культури,
умінь здійснювати обробку інформації (при використанні
текстових, графічних і табличних редакторів, локальних і
мережних баз даних). [2, с.217]
Безперечно, що в умовах інформатизації сучасного
суспільства педагогічною метою використання інформаційних
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технологій навчання є реалізація соціального замовлення –
підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій;
підготовка студентів засобами цих технологій до самостійної
пізнавальної діяльності.
Власне
дидактичною
метою
запровадження
інформаційних технологій навчання є інтенсифікація всіх рівнів
навчально-виховного процесу: підвищення ефективності і
якості процесу навчання за рахунок реалізації можливостей
інформаційних технологій навчання; виявлення і використання
стимулів активізації пізнавальної діяльності студентів
(можливе використання тих технологій, які більше підходять
даній особистості); поглиблення міжпредметних зв’язків за
рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при
рішенні завдань різних предметних галузей (комп’ютерне
моделювання, локальні і мережні бази даних).
Комп’ютери є дуже ефективною підтримкою в навчанні
та отриманні знань у вищій школі з використанням їх як
інструментів пізнання для відображення того, що студенти
засвоїли, що перетворилося у їх власні знання. Замість того,
щоб використовувати можливості комп’ютерних технологій
лише для поширення інформації, їх слід використовувати в усіх
галузях знань як інструменти, що допомагають студентам
вдумливо й критично осмислювати вивчене. Використання
комп’ютерів як інструментів пізнання шляхом застосування
прикладних програм для побудови знань сприяє більш
швидкому й більш повному засвоєнню матеріалу, ніж за
використання всіх існуючих на даний час навчальних
комп’ютерних програм.
Інструменти пізнання базуються на комп’ютерах,
здатність до обчислення яких робить їх дуже ефективними. У
більшості випадків ці прикладні програми є широко відомими,
недорогими, сумісними з більшістю комп’ютерів.
Інструменти пізнання використовуються студентами для
демонстрації своїх знань і вмінь, вони є простими для освоєння.
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Одержання
навичок,
необхідних
для
використання
інструментів пізнання, як правило, не потребує багато часу.
Інші
комп’ютерні
середовища
також
можуть
використовуватися як інструменти пізнання, для проведення
комп’ютерних конференцій, програмування і мікросвітів. Вони
мають великий потенціал у плані демонстрування знань і
навчання.
Сутність комп’ютера – у його універсальності, здатності
до імітації. Його багатофункціональність є запорукою того, що
він може задовольнити безліч потреб. Але при всіх своїх
можливостях комп’ютер залишається засобом підвищення
ефективності людської діяльності. Як інформаційний засіб він
призначений для інформаційного обслуговування потреб
людини. У тому, як зробити це обслуговування найбільш
продуктивним саме для навчально-педагогічного процесу, і
полягає головне питання всієї багатопланової проблеми
удосконалення освіти на базі інформаційних технологій.
Успішне його вирішення буде сприяти підвищенню якості і
рівня доступності вищої освіти, інтеграції національної системи
освіти в наукову, виробничу, соціально-суспільну і культурну
інформаційну інфраструктуру світового співтовариства.
Перелік використаної літератури:
1. Новікова Л. М. Тренінг як засіб активізації навчання у
вищій школі: науково-методичний посібник. Павлоград :
ЗД1ЕУ, 2008. 110 с.
2. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у
вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських
курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ.
Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.
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Мураль В.Я.
заступник директора з економічних питань,
доктор філософії в галузі економіки, професор МКА
Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Самбірський фаховий медичний коледж»;
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заступник директора з наукової роботи,
кандидат технічних наук
Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ
«ВНЗ МАУП»
НОВІ ПРОДУКТИ ЛІНІЙКИ BAS В МЕДИЦИНІ
Вітчизняна та зарубіжна практика показує, що в багатьох
навчальних закладах України в процесі навчання студентів
використовуються різноманітні системи автоматизації бізнесу.
В закладах медичного профілю використовуються такі
програмні продукти лінійки BAS: «BAS Медицина. Лікарня» і
«BAS Медицина. Поліклініка».
BAS Медицина – це сучасний програмний продукт для
ефективного управління комерційними і державними
медичними установами різної форми власності відповідно до
вимог сучасності. Основна функція даного продукту полягає в
автоматизації основних процесів, зокрема, амбулаторна
поліклініка, денний стаціонар, стаціонар з цілодобовим
перебуванням. Також реалізований блок Аптека.
«BAS Медицина. Лікарня» – це сучасна програма для
автоматизації медичних закладів.
Прикладне рішення «BAS Медицина. Лікарня»
дозволяє автоматизувати основні види діяльності медичної
організації, котра надає медичну допомогу пацієнтам в
амбулаторно-поліклінічних умовах та денних стаціонарах, а
також включає в себе підсистеми для автоматизації лікарень, які
надають медичну допомогу в поліклініках і в стаціонарних
умовах цілодобового перебування. Програма дає можливість
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створити єдиний інформаційний простір медичного закладу з
доступом до даних за рольовим принципом. В програмі
є можливість
ведення
обліку
по
декількох
медичних організаціях в одній інформаційній базі.
Програма комплексно автоматизує різні аспекти
діяльності медичної організації, забезпечуючи ефективне
управління сучасним медичним закладом[1].
До основних можливостей програми «BAS Медицина.
Лікарня» можна віднести:
- Облік пацієнтів та ведення електронних медичних карт
пацієнта;
- Облік лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до
лікарських дільниць;
- Формування замовлень пацієнта, планування медичних
послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату;
- Отримання оплати за медичні послуги: облік готівкових
та безготівкових грошових коштів, друк касових чеків
- Планування роботи медичної організації: графіки
роботи медичного персоналу, приміщень та обладнання,
планування завантаження медичних робочих місць;
Реєстрація
документів:
контрольної
карти
диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію,
відновне лікування, обстеження, консультацію; талона
амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть
(форма № 106 / о); рецептів (форми Ф1, Ф3);
- Облік обладнання, що використовується для надання
медичної послуги;
- Облік медикаментів та витратних медичних матеріалів;
- Управління закупівлями;
- Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за
стандартом DICOM 3;
- Формування електронних медичних документів,
налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз
для підстановки в документи; формування, друк та облік
лікарняних листів;
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- Управління взаємовідносинами з контрагентами:
ведення відомостей про контрагентів, ведення угод і договорів
на надання медичної допомоги; взаєморозрахунки з
юридичними особами (страховими компаніями), формування
реєстру рахунків за надану медичну допомогу;
- Управління правилами продажів медичних послуг:
встановлення цін і знижок;
- Проведення профоглядів для співробітників
підприємств;
- Реєстрація взаємодій з пацієнтами по телефону та
електронною поштою для роботи Call-центрів; персональні
оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS та e-mail.
У програмі «BAS Медицина. Лікарня» є можливість
вести облік діяльності лікарняних аптек. Програма підтримує
інтеграцію з бухгалтерськими програмами «BAS Бухгалтерія»,
«Бухгалтерія».
BAS Медицина. Поліклініка – це програма для
автоматизації діяльності поліклініки [2].
Програма забезпечує:
- Автоматизацію обліку пацієнтів, обліку їх медичних
карт. Дозволяє зберегти історію відвідувань, переглянути
історію за наданими послугами в медичній установі даному
пацієнтові;
- Реєстрацію пацієнтів на прийом через зручний механізм
запису, Call-центр;
- Планування роботи персоналу, формування графіків
роботи лікарів, які здійснюють прийом пацієнтів;
- Здійснення оплати за товари і послуги, надані
установою;
- Автоматизацію процесу визначення пацієнтів в
стаціонар, призначення плану лікування таким пацієнтам;
- Формування і видачу всіх необхідних документів і
бланків (електронних медичних документів, рецептів, листків
непрацездатності, свідоцтв про смерть);
- Взаємодію зі страховими компаніями;
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- Можливість формування пакетів послуг - програм,
здійснення профоглядів;
- Установку цін на медичні послуги і товари.
Отже «BAS Медицина. Лікарня» та «BAS Медицина.
Поліклініка» – це рішення, що дозволяють створити єдиний
інформаційний простір медичної організації та автоматизувати
більшість завдань обліку та управління бізнес процесами
основної діяльності. Сферою автоматизації виступають лікарні
та поліклініки. Рішення є інструментами для побудови
ефективного управління сучасною медичною організацією.
Перелік використаної літератури:
1.BAS Медицина Поликлиника - BAS Медицина
Больница
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.tqm.com.ua/
2. BAS Медицина – рішення для управління медичним ...
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// tqm.com.ua › basua › nove-rishennja-bas-medicina
Нежива М.О.
канд. екон. наук, доцент кафедри фінансового аналізу та
аудиту
Київський національний торговельно-економічний
університет
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ:
ВПЛИВ COVID-19 НА ПІДГОТОВКУ БУХГАЛТЕРІВ ТА
АУДИТОРІВ
Світова фінансова криза, яка стала наслідком
надзвичайно динамічного розповсюдження COVID-19,
фактично переформатувала всі сфери соціально-економічних
відносин на два ключових вектори: чітко розмежувались сфери
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людської діяльності, які суттєво постраждали в результаті
зазначених процесів, і ті, які знайшли інноваційні підходи до
своєї безперервної діяльності, але фактично майже не піддались
зазначеному впливу.
Перехід багатьох фірм на режим роботи он-лайн та
процеси цифрової трансформації виступають рушійними
силами, що стимулюють зміни в корпоративному світі, основою
яких є впровадження нових технологій, таких як аналіз великих
даних, Інтернет речей, хмарні технології, 3D-друк. Відбувається
перетворення аналогової інформації на цифрові дані. Невпинне
зближення фізичного і цифрового світів стимулює компанії
інтегрувати, створювати вартість шляхом аналізу й управління
великими даними, що може бути використане як конкурента
перевага. Більшість змін, викликаних диджиталізацією, є
руйнівними і докорінно змінюють існуючі галузі, компанії, що
займають домінуючі позиції на ринку, зіштовхуються з новими
конкурентами, існуючі бізнес-моделі замінюються новими.
Сфера аудиторської діяльності як у світі, загалом, так і в
Україні, зокрема, змогла надзвичайно гнучко адаптуватись до
нових реалій функціонування в диджиталізованому світі. В той
же час процеси цифрової трансформації є рушійними силами
економіки майбутнього – економіки надвисокої урбанізації.
Комп’ютерні технології починають брати дедалі більшу участь
в реформуванні інституту аудиту та змінюють траєкторію ролі
аудитора в такому суспільстві.
Використання компаніями цифрового аудиту підвищує
якість роботи й створює додаткову цінність для бізнесу.
Використання технологій під час аудиту державних і приватних
компаній підвищує прозорість, покращує систему оцінки
ризиків, автоматизує рутинні процеси й загалом підвищує
якість аудиту. Аудит, заснований на цифрових технологіях,
використовує цифрові канали від початку до кінця всіх
процесів. У його основі лежать три рішення: автоматизація,
аналітика й цифровий клієнтський досвід. Базою успіху
цифрового аудиту є технологічна платформа, яка повинна
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ефективно зв'язувати всіх членів аудиторської команди один з
одними, з представниками компанії-клієнта, а також
підвищувати ефективність управління проектом на всіх його
стадіях.
Облік та аудит за умов диджиталізації має низку суттєвих
переваг за рахунок оперативності створення, підписання,
передачі інформації, документів та звітів, онлайн-моніторингу
фінансової позиції підприємства, ресурсів та показників,
віддаленого доступу до інформації незалежно від фізичного
місцезнаходження, екологічності процесу. Разом з тим, нові
умови у забезпеченні бухгалтерських процедур призводять до
неминучих організаційних змін в службах бухгалтерського
обліку підприємств, трансформації бухгалтерських процесів,
технологій виконання операцій та, зокрема, їх централізованого
ведення в системах, але з можливістю децентралізованого
доступу до таких систем та даних.
Переваги централізованих бухгалтерських процедур у
поєднанні з використанням можливостей диджитал-технологій
були особливо відчутні в умовах дії карантину, з метою
запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, що обумовлювало обмеження діяльності
підприємств та, часто, необхідність відділеної роботи багатьох
працівників, в тому числі бухгалтерів, аналітиків, аудиторів. На
сьогодні не можливо уявити економіку в цілому, та облік, аналіз
і аудит сучасного підприємства без застосування цифрових
пристроїв. Разом з тим, сучасний стан суспільства
характеризується підвищенням швидкості розвитку інновацій,
використанням нових диджитал-технологій.
Згідно з результатами досліджень, проведених
компанією EY [1], цифровізація найбільше впливає на такі
складові елементи бізнес-моделі, як вартісна пропозиція,
управління внутрішньою інфраструктурою та взаємовідносини
з клієнтами. Переважно зміни у вигляді нових пропозицій
(пакетів рішень у формі хмарних обчислень, прогнозного
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обслуговування) є рушійними факторами модифікації бізнесмоделі.
В останні роки суспільство все більше уваги приділяє
аудиторській діяльності, адже впевненість в отриманій
інформації є необхідним фактором довіри партнерів. У зв’язку
з цим ринок аудиторських послуг в Україні трансформується за
напрямами та інтересами замовників, які працюють у різних
галузях бізнесу та відрізняються один від одного формою
власності, системами управління й фінансовим станом.
Оскільки у зв’язку з диджиталізацією компаній генерується все
більше даних, виникає потреба в розвитку функцій аудиторів.
Так, наприклад, входять у аудиторську практику процедури
форензіку, податкового аудиту, дью дилідженсу, постановки
управлінського обліку, кадровий аудит та інші супутні послуги.
Перераховані аудиторські та інші послуги вимагають акценту
на розумінні специфічних ризиків бізнесу та формуванні
аудиторського підходу, здатного ефективно реагувати на ці
ризики. Комп’ютерні технології також починають брати дедалі
більшу участь в новій ролі аудитора, оскільки вони
переключаються з перевіряючих завдань на більш аналітичні
підходи, пов'язані з роботою з даними.
Захист даних у комп'ютерних мережах стає однією з
найактуальніших проблем у сучасних інформаційнообчислювальних системах. Сучасні інформаційні технології
створюють умови для зростання несанкціонованого доступу до
інформації та дають змогу виконувати складні процедури її
обробки. Для здійснення запобіжних функцій аудиту, захист
даних дає змогу уникнути зловживань особами, які мають
доступ до баз даних, що особливо є характерними при веденні
бізнесу через інтернет. Практика показує, що в умовах
автоматизованих систем обробки інформації, крадіжки
цінностей здійснюються за участю працівників, які займаються
обробкою економічної інформації. Блокчейн-технології
забезпечують найвищий рівень захищеності від зовнішнього
впливу. Дані, які містяться в системі неможливо видалити чи
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підмінити. Така база даних характеризується анонімністю,
узгодженим механізмом, не належить конкретному суб’єкту
господарювання, не контролюється та не регулюється третіми
сторонами. Технології блокчейн ідеальні для обліку та аудиту,
оскільки відстежують всі операції та зміни в системі, не
допускають маніпуляцій та перекручень.
Таким чином, переваги та недоліки централізованої та
децентралізованої моделей обліку, розвиток електронного
документообігу та поява на ринку України програмних рішень
з застосуванням хмарних технологій та можливості віддаленого
доступу до роботи в програмам з різних локацій та дивайсів
дозволяють стверджувати, що тенденція до централізації обліку
будуть лише посилюватись з розвитком диджитал-технологій.
Проте, необхідно звернути увагу, що централізація обліку не
означає централізація прийняття управлінських рішень чи
невикористання технологій блокчейн. При розширенні
використання сучасних диджитал-технологій, ефективність
господарської діяльності підприємств зростає, в тому числі за
рахунок здійснення ефективного обліку аналізу та аудиту.
Перелік використаної літератури:
1.
Sidhu H. EY: Діджиталізація аудиту відображає
більш глибокі трансформації, що відбуваються в бізнесі. – 2019.
– URL: https://www.ey.com/uk_ua/digital-audit/audit-digitizationtransformative-age.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СТРАХУВАННЯ У
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ
СИСТЕМУ PROZORRO
Розвиток системи страхування у державному секторі на
території України набуває значних обертів. Державні установи
страхують своїх працівників, транспортні засоби, майно і все це
проводиться у відкритому доступі для всіх громадян України,
за допомогою електронної системи рrozorro.gov.ua. Електронна
система публічних закупівель Prozorro це онлайн-платформа,
де державні та комунальні замовники оголошують тендери на
закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу
змагаються на торгах за можливість поставити це державі
[2].
Перед початком проведення процедури страхування у
державному секторі необхідно в електронному вигляді через
електронну систему Prozorro на будь якому електронному
майданчику розмістити оголошення про заплановану закупівлю
чи про проведення попередньої кваліфікації учасників [1].
Закупівля може здійснюватися шляхом таких процедур:
- відкритих торгів;
- торгів з обмеженою участю;
- запиту цінових пропозицій.
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Відповідальність за застосування даних процедур
закупівель несе замовник.
Замовник може вимагати від учасника надання
інформації щодо його відповідності таким кваліфікаційним
вимогам:
- учасник є резидентом України;
- учасник (з урахуванням строку діяльності особи,
правонаступником якої є учасник) діє на ринку страхування
більш ніж 3 роки;
- розмір фактично сплаченого статутного капіталу
учасника перевищує еквівалент в 1 млн. євро за курсом
Національного банку України на день подання оголошення про
проведення процедури попередньої кваліфікації;
- на день подання оголошення про проведення
попередньої кваліфікації учасник має діючу ліцензію на
здійснення того виду страхування, який є предметом закупівлі;
- відсутність у учасника приписів регулюючого органу
(Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг
України) за останній рік та невиконаних приписів;
- учасник не має заборгованості зі сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством
України [1].
Кваліфікаційні вимоги, зазначаються у документації,
необхідній для здійснення попередньої кваліфікації учасників
(якщо така процедура застосовується), тендерній документації
чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних
пропозицій.
Наступним етапом необхідно визначити вимоги до
кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. Учасник
повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі
pdf) в складі своєї пропозиції наступні документи:
1. Комерційну пропозицію щодо предмету послуг
(скореговану за результатами аукціону – після його
проведення);
322

2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або
витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником
ПДВ) або Довідка про те що підприємство не являється
платником ПДВ);
4. Відомості про компанію-учасника (з зазначенням
реквізитів: найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
поштової адреси, номер телефону та телефаксу, електронної
адреси, відомостей про контактну особу (прізвище, ім'я, по
батькові, посада, телефон);
5. Копія Статуту;
6. Проект договору страхування;
7. Копії Ліцензій на право провадження страхової
діяльності, які видані Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України або Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Копії документів мають бути скріплені печаткою та
підписом уповноваженої особи.
Під час укладання договору переможець електронних
торгів повинен надати в паперовому вигляді завірені підписом
та печаткою учасника (оригінал не завіряється) наступні
документи:
- Копію наказу/протокольного рішення учасників
(засновників, акціонерів, власників) на призначення директора;
- Документи, що підтверджують правомочність
представника учасника на укладання договору про закупівлю:
прізвище, ім'я по-батькові, посаду особи, уповноваженої діяти
від імені учасника та яка має право підписувати юридичні
документи на предмет виконання зобов’язань за результатами
торгів. Довіреність учасника на уповноважену особу, що має
право на участь в торгах та підпису документів, у тому числі за
результатами торгів, оформлена згідно чинного законодавства;
- Копія Статуту;
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- Довідку з банківської установи про відкриття рахунку
із зазначенням усіх реквізитів;
- Договір та додатки до договору, що узгоджені із
замовником;
- Інші документи, які учасник вважає за доцільним
надати у складі своєї пропозиції
Договір про закупівлю послуг з страхування укладається
з переможцем процедури закупівлі на таких умовах:
- договори страхування укладаються замовником та
учасником. Договір страхування набирає чинності з моменту
внесення першого страхового платежу;
- договори страхування повинні відповідати вимогам
Цивільного кодексу України [3], Господарського кодексу
України, Закону України «Про страхування», постанов
Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;
- договір про закупівлю набирає чинності з дня його
підписання замовником та учасником, визначеним переможцем
процедури закупівлі;
- договір про закупівлю укладається тільки в письмовій
формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України
[3]. Нотаріальне посвідчення договору не є обов'язковим, але на
вимогу замовника договір про закупівлю підлягає
обов'язковому нотаріальному посвідченню;
- умови договору про закупівлю не мають відрізнятися
від умов тендерної пропозиції учасника - переможця процедури
закупівлі, загальногалузевих обмежень розмірів річних тарифів
і франшиз, та не повинні змінюватися після підписання
договору про закупівлю [1].
Отже, дані Єдиної системи електронних закупівель по
проведенню страхування є дозволеними для їх подальшого
вільного використання та поширення. Будь-яка особа може
вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати,
у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного
продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з
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обов’язковим посиланням на джерело отримання такої
інформації [2].
Перелік використаної літератури:
1. Про затвердження Рекомендованого Порядку
страхування на тендерній основі на залізничному транспорті та
Рекомендованого Положення про тендерний комітет з питань
страхування на підприємствах залізничного транспорту
України : наказ від 14.02.2006 № 051-Ц. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0051328-06#Text
(дата
звернення 03.02.2021р.)
2. Онлайн-платформа
Рrozorro
URL:
https://prozorro.gov.ua/
(дата звернення 02.03.2021р.)
3. Цивільний кодекс України : кодекс від 16 січня 2003р.
№ 435-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15#Text
(дата звернення 03.02.2021р.)
Нєсвєтов О.О.
Викладач економічних дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ «Роменський
фаховий коледж державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана»»
ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Комп’ютерна грамотність стала ключовим фактором, що
впливає на сучасний освітній процес. Навчання з
використанням дистанційних освітніх технологій передбачає
наявність вмінь користуватися електронною поштою,
хмарними обчисленнями, різноманітними мережевими
інструментами дистанційного навчання. Сьогодні інтернет
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робить актуальним використання імітаційних методів,
відеоматеріалів, воркшопів, вебінарів і інших он-лайн ресурсів.
Водночас, до дистанційного навчання висуваються конкретні
вимоги щодо його науково-методичного і системотехнічного
забезпечення, кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних
працівників, методистів тощо [1].
Дистанційне навчання значною мірою орієнтоване на
самостійну роботу здобувачів освіти, особливо що стосується
виконання проектних робіт, проходження тренінгів, аналізу та
використання великих масивів баз знань, інших сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Як сутність і
основна форма дистанційного навчання - самостійна робота
здобувача освіти є засобом оволодіння навчальним матеріалом
під час позааудиторного навчання. Ефективно організована
вона сприяє засвоєнню в повному обсязі навчальної програми
та послідовному формуванню самостійності як риси характеру,
що відіграє суттєву роль у створенні моделі фахівця з високими
фаховими компетенціями, забезпечує оволодіння теоретичними
і практичними знаннями. Самостійна робота здобувачів освіти
є вирішальним засобом засвоєння навчального матеріалу у
вільний від аудиторних занять час.
Самостійна робота здобувача освіти спонукає його
застосовувати комп’ютерну техніку для аналізу даних та
побудови графіків, таблиць і діаграм. Робота над літературними
і інтернет-джерелами формує аналітичне мислення, розвиває
власний погляд щодо теоретичних та практичних аспектів
фінансової, банківської і страхової сфер діяльності, вчить його
формувати обґрунтовані самостійні висновки й пропозиції під
час вирішення практичних завдань.
В умовах дистанційного навчання з метою активізації
самостійної роботи здобувачів освіти використовуються
різноманітні ресурси і спеціалізовані інтернет платформи. Так,
лише на такому ресурсі, як softaculous.com/apps/educational у
безкоштовному доступі для завантаження можна побачити
майже півтора десятка спеціалізованих он-лайн додатків, що
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можуть функціонувати у «хмарному» середовищі в режимі 24/7.
Проте найбільшого поширення в нашій країні набули такі
сервіси дистанційного навчання, як MOODLE (акронім від
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment модульне
об'єктно-орієнтоване
динамічне
навчальне
середовище), Google Клас, та Office 365 for Education.
На платформі MOODLE ми можемо використовувати
такі форми активізації самостійної роботи здобувачів освіти, як
різноманітні види діяльності або ресурси, що містять
навчальний матеріал, розміщений викладачами. Нещодавно ця
платформа розпочала підтримку модуля активності H5P, що
дозволяє легко створювати інтерактивний вміст, такий як
інтерактивні відео, набори запитань, перетягування запитань,
створювати запитання з декількома варіантами вибору,
презентації та багато іншого. Окрім того, що H5P є
інструментом для створення багатофункціонального вмісту, він
дозволяє імпортувати та експортувати файли H5P для
ефективного повторного використання та спільного
використання цього вмісту. Взаємодія зі здобувачами та оцінки
відстежуються як за допомогою спеціального програмного
забезпечення в сфері дистанційного навчання, яке дозволяє
навчальним системам спілкуватися між собою шляхом
відстеження і запису навчальних занять різних та може бути як
частиною СДО, так і функціонувати самостійно. Оцінки
доступні через книгу оцінок MOODLE. Інтерактивний вміст
H5P, додається за допомогою вбудованих інструментів або
шляхом завантаження файлів H5P.
Ще один вид діяльності, який на думку автора може
спонукати здобувачів освіти до активної самостійної роботи, це
інтерактивний семінар (воркшоп). Цей модуль дозволяє
збирати та аналізувати роботи здобувачів та здійснювати
колегіальне оцінювання. Здобувачі можуть представити будьякий цифровий контент (файл), текстовий документ чи
електронну таблицю, або вводити текст прямо в поле на сайті за
допомогою вбудованого текстового редактора. Матеріали
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оцінюються з використанням декількох критеріїв оцінки,
визначених викладачем. Процес колегіального оцінювання і
розуміння форми цього оцінювання може бути здійснений
наперед з шляхом подання прикладу матеріалів, представлених
викладачем, разом з посиланням і на прикладу оцінювання.
Здобувачам освіти надається можливість оцінити одного або
кількох з представлених своїх колег. Матеріали та рецензенти
можуть бути анонімними, якщо потрібно. Підсумкова оцінка
складається з двох - оцінки за свій матеріал та оцінки за
оцінювання матеріалів своїх колег, які заносяться в журнал.
Така форма організації самостійної роботи за окремими темами
виявилась досить ефективною, адже здобувачі освіти не тільки
виконують конкретне завдання, але і аналізують ті завдання, що
виконували їхні одногрупники.
Проте,
використанням
платформ
дистанційного
навчання не обмежуються можливості активізації самостійної
роботи здобувачів фахової передвищої освіти в умовах
дистанційного навчання. Ефективними виявились професійні
он-лайн ресурси з безкоштовним періодом випробування. Так,
для опанування здобувачами освіти практичних навичок
використовувались ERP-CRM системи управління бізнесом
(рис. 1). Здобувачі освіти самостійно та під керівництвом
викладача опановували окремі блоки і модулі, які
підтримуються спільнотою. А випробувальний період для
використання модулів у навчальному процесі сягає 10 місяців,
що дозволяє їх безперешкодно використовувати упродовж
навчального семестру.
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Рисунок 1. Модулі, що використовувались для самостійної
роботи здобувачів освіти при вивченні фінансово-економічних
дисциплін.
Наведений перелік і приклади використання різних форм
самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти не є
вичерпним, але тільки незначним екскурсом задля висвітлення
актуальних питань її активізації в умовах дистанційного
навчання. Вимушена віддалена робота викладачів і здобувачів
освіти ставить на порядку денному питання ширшого
використання таких методів навчання, які поєднують і
самостійну роботу і виконання завдань під керівництвом
викладача в синхронному і асинхронному режимах.
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Нєсвєтова С.В.
Викладач економічних дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ «Роменський
фаховий коледж державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана»»
МОТИВАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Сучасні тенденції в системі фахової передвищої освіти
спонукають викладачів до активного впровадження форм і
методів дистанційного навчання та інноваційних технологій
для викладання фахових дисциплін. Динамічний перехід від
традиційного навчання до навчання на основі інформаційних
технологій, дає змогу підвищити та вдосконалити ефективність
освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного
навчання.
Впровадження дистанційного навчання забезпечується
нормативно-правовою базою, з чітким визначенням понять
«дистанційне навчання» та «дистанційна освіта» [1; 2], а саме
під дистанційною освітою розуміється така форма навчання,
яка є рівноцінною з очною, вечірньою, заочною та екстернатом,
що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного
навчання. Технології дистанційного навчання складаються з
педагогічних та інформаційних технологій дистанційного
навчання, в свою чергу інформаційні технології – це технології
створення, передачі і збереження навчальних матеріалів,
організації і супроводу навчального процесу дистанційного
навчання за допомогою телекомунікаційного зв'язку [2, с.7].
В умовах дистанційного навчання – особливу роль
виконує самостійна робота здобувача освіти, стаючи основним
засобом оволодіння навчальним матеріалом під час поза
аудиторної навчальної роботи. При цьому уточняється та
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розширюється мета самостійної роботи – це засвоєння в
повному обсязі навчальної програми та послідовне формування
самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у
формуванні сучасної моделі фахівця з високими фаховими
компетенціями.
Забезпечення
ефективності
самостійної
роботи
здобувача освіти обумовлюється сформованістю мотиваційноціннісного компонента самоосвіти, що відображає внутрішню
потребу в пізнанні та сукупність мотивів: пізнавальних, до
самоосвіти, до особистісного та професійного становлення і
сприяє поглибленню теоретичних і практичних знань;
формуванню уміння застосувати теоретичні знання при
вирішенні конкретних фахових завдань; спонукає аналізувати
сучасні наукові досягнення і застосовувати їх на практиці.
Основними формами самостійної роботи здобувачів
фахової передвищої освіти є:

опрацювання і закріплення теоретичних засад
теоретичного навчального матеріалу;

вивчення тем, передбачених для самостійного
опрацювання;

виконання домашніх завдань;

підготовка до семінарських та практичних занять;

підготовка до різноманітних форм поточного
контролю;

систематизація вивченого матеріалу перед
обов’язковою контрольною роботою, заліком та іспитом;

проходження практик;

підготовка та захист курсової роботи.
Самостійна робота повинна привчати здобувачів фахової
передвищої освіти застосовувати комп’ютерну техніку для
підбору, обробки та аналізу даних, побудови на їх основі
графіків, таблиць і діаграм. Самостійна робота з літературними
та інтернет-джерелами формує аналітичне мислення, розвиває
власний погляд щодо теоретичних і практичних аспектів
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професійної діяльності, вчить робити обґрунтовані самостійні
висновки й пропозиції під час вирішення практичних завдань.
Будь-яка діяльність, особливо самостійна робота
студента, обумовлюється особистісною мотивацією, адже
спрямована на досягнення поставлених цілей. Мотиваційноціннісний компонент освітнього процесу забезпечує
передумови для реалізації інших структурних компонентів,
визначає позитивне ставлення до професії, рівень
усвідомленості цінності знань для розвитку фахових
компетенцій та виступає базовою характеристикою готовності
до професійної діяльності. Основні функції самостійної роботи
здобувачів фахової передвищої освіти представлені у таблиці 1.
Відповідно змісту, поставлених викладачем задач, всі
рівні виконання самостійної роботи здобувачами фахової
передвищої освіти умовно можна поділити на відтворюючі
роботи, роботи репродуктивного типу, комбіновані та творчі
роботи. Однак викладачеві фахових дисциплін, в умовах
дистанційного навчання, слід розуміти, що саме мотиваційноціннісний компонент впливає на вибір цього рівня здобувачем
освіти.
Таблиця 1. – Функції самостійної роботи
Функції СР
Пізнавальна
Прогностична
Самостійна
Коригуюча
Виховна

Зміст функцій
- визначається засвоєнням здобувачем освіти
систематизованих знань з фахової дисципліни
- вміння студента вчасно передбачати і
оцінювати як можливий результат, так і саме
виконання завдання
- формування вмінь і навичок самостійного їх
оновлення і творчого застосування
- визначається вмінням вчасно коригувати
свою діяльність
- формування самостійності як риси характеру
332

В умовах дистанційного навчання, чи не єдиним засобом
забезпечення взаємодії з викладачем та узгодження з ним
напрямків самостійної роботи здобувачів освіти стає
впровадження інформаційних технологій навчання, інтернетсервісів, таких як Google-сервіс, веб-сайт, Classroom, Viber чи
Skype.
Використання їх у самостійній роботи створює умови
для експериментальної, пошукової та дослідницької роботи,
формує уміння шукати аналогії, систематизувати та
класифікувати навчальний матеріал.
Мотиваційно-ціннісна орієнтація на формування
самоосвітньої компетентності здійснюється протягом всієї
професійної діяльності фахівця, а не лише у межах професійної
підготовки в навчальному закладі. Проте, саме в процесі
навчання закладах передвищої фахової освіти, у здобувачів
освіти необхідно сформувати базові вміння та компоненти,
складові
їхньої
компетентності,
здатність
до
самовдосконалення, самоствердження як у процесі навчання,
так і у професійній діяльності. Фахова підготовка спрямована
на формування вмінь усвідомлено і самостійно працювати з
навчальним матеріалом та науковою інформацією, приймати
самостійні професійні рішення.
Формування мотиваційної складової відіграє значну роль
у стимулюванні до активного оволодіння професійними
знаннями й уміннями з метою готовності до подальшої
діяльності у професійній сфері. Саме тому мотивація виступає
першою ланкою в системі формування самоосвітніх навичок, бо
потреба в самоосвіті є домінуючою причиною самостійного
засвоєння знань та створення відповідної ситуації для її
задоволення. Мотиваційно-ціннісний компонент займає
основне місце в загальному процесі формування самоосвітньої
компетентності майбутніх фахівців, адже сформованість
мотиваційних настанов і цільових орієнтацій дозволять в
подальшому ефективно здійснювати власний процес
самовдосконалення.
333

Перелік використаної літератури:
1.
Закон України «Про Національну програму
інформатизації» (ВВР, 1998, № 27-28, ст.181)
2.
Про затвердження Положення про дистанційне
навчання : Наказ; МОН України від 25.04.2013 № 466 // База
даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0703-13
3.
Сідельнікова В.К. Дистанційне навчання як
вимога сучасності // Нові технології економічної освіти:
можливості та результати впровадження у навчальний процес /
Матеріали наук.-метод. конф. викладачів економічного ф-ту
ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2018. - С. 7
Ніколенко Л.А.
к.е.н., доцент
Бондар Т.А.
к.е.н., доцент
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. В. Гетьмана»
НОВІ DIDJITAL-ПІДХОДИ В ПЕРЕБУДОВІ ОСВІТНОГО
ПРОЦЕСУ
В реаліях сьогодення перетворення нашої держави в
діджитал-державу відбулося в першу чергу в освітньому
середовищі. Можливості, які відкриваються в процесі навчання,
з точки зору створення нової системи та методики комунікації,
мають як багато переваг так і труднощів, з якими вони
стикаються. Прориви в сфері цифрових технологій вже привели
до нових підходів в перебудові освітнього процесу в небувало
короткі терміни, зосередженого на вирішенні серйозних
завдань, що виникли перед директивними органами країни. Для
цього потрібно творче мислення і новаторський підхід в
«освітній політиці» держави, необхідно зміцнити глобальну
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співпрацю з компаніями, які створюють та поширюють
використання цифрових платформ не тільки з метою організації
навчання, а й з метою використання їх в реаліях цифрової
економіки.
Зростання цифрової економіки сприяє появі безлічі
нових економічних можливостей. Цифрові дані можуть
використовуватися з метою розвитку, а також для вирішення
соціальних проблем. Таким чином, вони можуть сприяти
поліпшенню економічних і соціальних показників, розвитку
інновацій і підвищенню продуктивності. Тому ця тема досить
актуальна, оскільки до реалізації цілей в області сталого
розвитку особлива увага приділяється можливостям, які мають
навчальні заклади (ВУЗи) у співпраці з компаніями у
виробничій та інноваційній сфері.
Цифрова економіка продовжує
розвиватися з
неймовірною швидкістю завдяки її здатності збирати,
використовувати і аналізувати величезні обсяги інформації
(цифрових даних) практично про все. Такі цифрові дані
збираються на основі аналізу «цифрових слідів», які
залишаються на різних цифрових платформах в результаті
активності підприємств, фізичних осіб, соціальних груп. Обсяг
глобального трафіку на основі Інтернет-протоколу (IP), який
дозволяє отримати приблизне уявлення про масштаби потоків
даних виріс з приблизно 100 гігабайт (ГБ) у день в 1992 році до
45 000 ГБ в секунду в 2017 році, і більше ніж 1 000 000 ГБ в
секунду у 2020 [1].
Сучасна економіка заснована на даних, суттєво впливає
на процес розвитку країни,її політику та соціальний стан. Тому
підготовка «didjital-спеціалістів» багато в чому залежить від
поширення цифрових платформ, які використовують бізнесмоделі, засновані на даних, і трансформують існуючі галузі
економіки. Про значимість цих платформ говорить той факт, що
сім з восьми найбільших компаній світу за показником ринкової
капіталізації використовують платформні бізнес-моделі.[2]
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Цифрові платформи виступають в якості механізмів, що
дозволяють різним сторонам взаємодіяти в режимі онлайн.
Можна провести відмінність між операційними
платформами і інноваційними платформами. Операційні
платформи представляють собою двосторонні/багатосторонні
ринки з інфраструктурою, що працюють в режимі онлайн і
забезпечують здійснення операцій між різними сторонами.
Вони стали основною бізнес моделлю для великих цифрових
корпорацій. Інноваційні платформи є середою, в якій
розробники кодів і контенту створюють додатки і програмне
забезпечення, наприклад, у формі операційних систем або
технологічних стандартів.
Підприємства, що працюють з використанням цифрових
платформ, мають істотні переваги в економіці. Виступаючи в
якості посередників і інфраструктурних майданчиків, вони
мають у своєму розпорядженні можливості для реєстрації та
отримання всіх даних, пов'язаних з онлайн - активністю і
операціями між користувачами платформ. Зростання цифрових
платформ безпосередньо пов'язано з їх здатністю збирати і
аналізувати цифрові дані, проте їх інтереси і методи роботи в
значною мірою залежать від того, як вони монетизують ці дані
для отримання доходу. Цифрові платформи спрощують
здійснення операцій, формування мереж зв'язків та обмін
інформацією. З точки зору підприємств трансформація всіх
сфер і ринків під впливом цифровізації може сприяти
підвищенню якості товарів і послуг при зниженні витрат. Крім
того, цифровізація трансформує ланцюжок створення вартості
самим різним чином, відкриваючи нові можливості для
збільшення доданої вартості і більш широких структурних змін.
Працівники з недостатнім рівнем знань в цифрових
технологіях виявляться в невигідному положенні в порівнянні з
тими, хто краще пристосований до цифрової економіки,
традиційні місцеві компанії зіткнуться з жорсткою
конкуренцією з боку вітчизняних і зарубіжних компаній, що
використовують цифрові технології, а різні види діяльності
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просто зникнуть в результаті автоматизації. Остаточний
результат буде залежати від рівня розвитку і готовності України
та її економічних суб'єктів до впровадження цифрових
технологій. Перетворення даних в «цифровий інтелект» це
ключ до успіху. Дані стали новим економічним ресурсом,
необхідним для створення вартості і отримання вигод. здатність
контролювати дані має стратегічно важливе значення, оскільки
це дозволяє перетворити їх в «цифровий інтелект». Практично
в будь-якому ланцюжку створення вартості здатність збирати,
зберігати, аналізувати і перетворювати дані підсилює вплив на
ринку і створює конкурентні переваги. Цифрові дані лежать в
основі всіх стрімко розвиваються цифрових технологій, таких
як аналітика даних, штучний інтелект, блокчейн, хмарні
обчислення і всі надані через Інтернет послуги.
Не дивно, що бізнес-моделі, засновані на даних,
використовуються не тільки цифровими платформами, а й все
більшою мірою провідними компаніями в самих різних
секторах.
Еволюція
цифрової
економіки
вимагає
нестандартного економічного мислення і аналізу. При розробці
відповідних стратегій необхідно враховувати процес
розмивання кордонів між секторами в зв'язку з повсюдним
підвищенням ролі послуг, а також серйозні труднощі при
застосуванні національних законів і регулюючих положень
щодо транскордонної торгівлі цифровими послугами та
продуктами. Вони повинні також сприяти появі нових
можливостей для створення вартості і отримання вигод на
місцевому рівні, а також для здійснення подальших
структурних перетворень за допомогою цифровізації.
ВУЗам слід приділяти більше уваги сприянню процесу
формування підприємницьких знань за допомогою програм
наставництва, професійної підготовки, виробничої практики та
стажувань, навчальним таборам або значимим проектам (таким,
як технологічні парки). формам підготовки фахівців для
вирішення конкретних завдань. Наставництво, налагодження
контактів і надання прикладів успішної професійної діяльності
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можуть сприяти подоланню типових невпевненостей молодих
спеціалістів, що обмежують їх можливості в прагненні
впевнено починати або реалізовувати проекти. Слід також
розглянути можливість співпраці з приватним сектором з
метою розширення навчальних програм по використанню
цифрових платформ для отримання вигід від цифрової
економіки та зміцненню цифрового сектора.
Перелік використаної літератури
1. 107 інтернет-статистика 2020. Режим доступу:
https://techblog.sdstudio.top/107-internet-statistika-2020
2. Доклад о цифровой економике за 2019 год:
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию // ООН, UNCTAD/DER/2019 (Overview)
Новінський В.П.
доцент
Кафедра АСОІУ ФІОТ НТУУ КПІ
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ДОДАТКІВ АРХІТЕКТУРИ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Метою цієї роботи є дослідження побудови моделі
додатків в рамках дисципліни Архітектура підприємства (АП).
АП визначимо: «підхід який визначає погляд на підприємство і
його системи як на ціле, в якому всі компоненти гармонійно
відповідають один одному, він забезпечує комплексний і
цілісний погляд на потреби суб'єктів і плани їх задоволення, на
існуючі системи, що визначають обмеження і перспективні
можливості застосування ІТ» [1]. АП як напрямок розвитку був
визначений в 80-х, 90-х роках Дж.Захманом [2,3] і
застосовується до цих пір як прикладна методика АП.
Виникнення АП як дисципліни пов'язано з розширенням
використання ІТ-рішень в бізнесі, коли особливо сильно стали
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рости
труднощі
створення
великих
інтегрованих
інформаційних систем (ІС) [5].
В АП основна увага приділена створенню та підтримки
бізнес моделей. SADT (Structured Analysis and Design
Technique) і BPM (Business Process Management), разом з
технологіями моделювання DFD (Data Flow Diagram), IDEF0,
IDEF3, BPMN та інші закривають потреби моделювання.
Побудова моделей інформації - інфологічне і логічне
моделювання забезпечені методиками побудови ERM (EntityRelationship Modeling) і реляційного моделювання даних.
Технологічне ІТ моделювання як найбільш ранній вид
моделювання також досить розвинене. Чого не можна сказати
про побудову моделей додатків – опису функціональності
інформаційних систем. Рівень додатків по забезпеченості
методиками, технологіями, прикладними інструментами
виявляє «їх недостатню присутність». Абревіатур аналогічних
за рівнем опрацювання та практичного застосування,
наприклад, як SADT, BPMN, ERM ми на цьому рівні не
зустрінемо.
Тому напрямок нашого дослідження є - звузимо предмет
розгляду до рівня Архітектури додатків промислового
підприємства, розглянемо модель промислового підприємства,
дамо
опис
стандартного
набору
функціональності
корпоративної інформаційної системи.
Основний операційний цикл підприємства (рис.1)
визначимо як циклічно виконувану послідовність операцій
(процесів), необхідну для отримання результату діяльності
підприємства - отримання прибутку.
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Склади
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Рис.1 Узагальнена модель промислового підприємства.
Основний операційний цикл, включає наступні основні
процеси
Закупки (забезпечують виробництво всім необхідним
сировиною, матеріалами та комплектуючими)
Виробництво (перетворює матеріали в продукти)
Продажі (реалізують готові продукти на ринку)
Сервіс (надає послуги із супроводу продуктів на ринку)
Маркетинг (просуває продаж продуктів на ринку)
Розробка нових і зміна продуктів (забезпечує
дослідження, технічні дослідження реалізації змін)
Створення і зміна виробництв і технологій (реалізує
зміни в конструкції та технологіях виготовлення продуктів)
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Допоміжні процеси (сателіти) включають: процеси
управління персоналом, контролю якості та інші. Модель
додатків включає наступні класи систем.
ІС класу MRP II (Manufacturing Resource Planning Управління ресурсами виробництва). На рис.1 це «Закупки»,
«Виробництво» і «Продажі».
ІС класу ERP (Enterprise Resourse Planing - Управління
ресурсами підприємства у вузькому сенсі - 90-ті роки). На рис.1
це «Фінанси» (та області MRPII).
ІС класу HRM (Human Resource Management - Системи
управління персоналом). На рис.1 це «Персонал»
ІС класу LIMS (Laboratory Information Management
System - Лабораторні управляючі інформаційні системи). На
рис.1 це «Контроль якості».
ІС класу WMS (Warehouse Management System - Системи
управління складом). На рис.1 це «Склади».
ІС класу ТМ (Transport Management - Управління
транспортом). На рис.1 це «Транспорт».
ІС класу PM (Plant Maintenance - забезпечення заводу, у
вітчизняній термінології - системи технічного обслуговування і
ремонту обладнання (ТОРО). На рис.1 це «Обладнання».
ІС класу CRM (Customer Relationship Management Управління взаємовідносинами з покупцями). На рис.1 це
«Продажи» та «Маркетинг».
ІС класу PLM (Product Lifecycle Management Управління життєвим циклом продукту). На рис.1 це «Розробка
нових і зміна продуктів» і «Створення та зміна виробництв і
технологій»
ІС класу ERP (Enterprise Resourse Planing - Управління
ресурсами підприємства в широкому сенсі, відповідно
редакціям словника APICS 10-й і 11-й редакцій [6]). На рис.1
системам це всі області.
Висновки. Архітектура підприємства як дисципліна має
методичні прогалини на рівні опису моделі додатків.
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Для їх усунення область дослідження визначим на рівні
промислового підприємства та його загальної моделі у вигляді
основного операційного циклу.
Системи класів MRP II, ERP, HRM, LIMS, WMS, TM,
PM, CRM, PLM складають базову основу для формалізації
моделі додатків АП для підприємств даного класу.
Даний підхід може бути застосовано в АП для інших
галузевих областей, наприклад, торгівлі, зв'язку, транспорту,
фінансів. Досить сформувати опис основного операційного
циклу і визначити перелік класів систем, які «закривають»
підтримку діяльності по всім областям цього циклу.
Перелік використаної літератури:
1.
Зиндер Е. Архитектурный подход на пространстве
от политики и стратегии до тактики / Е.Зиндер //
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ В
СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Автоматизація організації виробничого процесу (сфери
послуг) завжди дає ефект, але, зазвичай, використовується
автоматизація робочих місць, що дозволяє певним
співробітникам працювати значно ефективніше. Щоб роботу
зробити більш ефективною, потрібно всі робочі місця об’єднати
в єдину систему. Така система називається «єдиний
інформаційний простір». Інформація, яка потрапила в систему,
буде доступна кожному підрозділу, який її потребує [6, 7].
Проведені дослідження дають можливість констатувати факт кожний навчальний заклад індивідуально підходить до
постановки завдань на основі яких формується процес
автоматизації роботи приймальної комісії. Переваги і недоліки
доцільно вивести на основі порівняння можливостей кожної
автоматизованої системи.
Прийом документів від абітурієнтів під час роботи
приймальної комісії Київського кооперативного інституту
бізнесу і права обмежений у часі та вимагає контролю роботи
технічних секретарів, перевірки дійсності документів
абітурієнтів,
своєчасної
і
якісної
підготовки
супроводжувальних документів. Після апробації результатів
спільної праці дана програма зайняла належне місце в
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організації роботи приймальної комісії і використана з метою
оптимізації часу роботи інспектора приймальної комісії в
період вступної компанії. Даний продукт дозволяє
автоматизувати практично усі операції, які виконують технічні
секретарі та Відповідальний секретар приймальної комісії (рис.
1).
Слід
наголосити,
АРМ
«Приймальна
комісія» автоматизує роботу приймальної комісії та забезпечує
зберігання особових справ вступників, а також інформації про
результати вступу для використання в підрозділах навчальної
установи. Система забезпечує оптимізацію трудовитрат членів
приймальної комісії, при цьому гарантує актуальність
і достовірність інформації з можливістю в будь-який момент
часу змінити (уточнити) її, а також використовувати
інформацію у внутрішній мережі навчального закладу.
Проведені дослідження свідчать про те, що дана система
забезпечує підвищення продуктивності праці членів
приймальної комісії (табл. 1).
Як свідчать результати проведеного аналізу, таке
запровадження дало, по-перше, повну автоматизацію з
організації приймання документів і створення електронного
архіву за роками вступу; по-друге, підвищити продуктивність
організації роботи приймальної комісії; по-третє, скоротити
чисельність технічних працівників (членів) приймальної комісії
з 8 ос. до 5 ос. (на 37%); по-четверте, надало можливість
налагодити належний оптимальний графік роботи членів
приймальної комісії шляхом чергування / взаємозаміни.
Іншими словами, запровадження АРМ "Приймальна комісія" в
Київському кооперативному інституті бізнесу і права, для
приймання документів від 120 вступників забезпечило:
скоротити технічних працівників приймальної комісії на 3 ос.,
зменшити витрати часу на приймання документів від одного
вступника на 19 хв. (63%); збільшити кількість
укомплектованих особових справ на 9 од. і відповідно
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скоротити загальні витрати часу на приймання документів від
вступників з 7,5 год до 4,5 год. (на 40%).
ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ АРМ "ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ"

КИЇВСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ
формування електронних особових справ вступників (з урахуванням пільг
і особливих категорій абітурієнтів та оперативного їх друку)
обробка інформації про поточний стан прийому документів від
абітурієнтів (з урахуванням подачі заяв на різні спеціальності) з подальшим
групуванням за заданими ознаками
повна автоматизація формування договорів про надання освітніх послуг
ККІБП з абітурієнтами
автоматизація всіх типових форм документів для роботи приймальної
комісії ККІБП, затверджених Міністерством освіти України
формування електронного архіву особових справ вступників за роками

вступу
єдина online -система електронних особових справ Приймальна комісія Відділення - Деканат з можливістю наступного редагування даних впродовж
навчання
оперативна статистична інформація структури поданих документів за:
ОС, ОКР, спеціальностями, місцем проживання вступника тощо

Рисунок 1. Функціональні можливості АРМ "Приймальна комісія"
Київського кооперативного інституту бізнесу і права (узагальнено
авторами)

Таблиця 1. Аналіз роботи приймальної комісії Київського
кооперативного інституту бізнесу і права на основі
використання АРМ "Приймальна комісія"
Приймання
Приймання
документів за
Показник
документів допомогою АРМ
вручну
"Приймальна
комісія"
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Кількість особових справ
оформлених за робочий день
одним технічним секретарем
(середньоденний показник за
липень 2020 р.), Q, одиниць
Чисельність технічних
секретарів (інспекторів)
приймальної комісії, (T) осіб
Витрати часу на приймання
документів від одного
вступника, хвилин
Загальні витрати часу на
приймання документів від
вступників за день, W, годин
Пропускна потужність
приймальної комісії з
оформлення особових справ за
день, S (Q x T), одиниць

15 од.

24 од.

8 ос.

5 ос.

30 хв.

11 хв.

7,5 год.

4,5 год.

120 од.

120 од.

Хочемо зробити наголос на тому, що дана комп'ютерна
система показала себе із позитивної сторони. Вона легко
встановлюється, має можливість оперативного втручання та
внесених відповідних змін які стосуються в першу чергу
макрорівня - Міністерства освіти і науки України, підлягає
легкому засвоєнню і може використовуватись працівником
приймальної комісії без особливих витрат часу на навчання.
Таким чином, на сучасному ринку інформаційних
продуктів досить багато таких, які створено для автоматизації
певних функцій роботи приймальної комісії. Ці продукти
дозволяють виконувати певні завдання. Наприклад, формувати
реєстр вступників, групувати інформацію тощо. Але недоліком
цих програм є те, що вони носять індивідуальний підхід
кожного закладу освіти - виходячи із його технічних і
фінансових можливостей та поставлених завдань. По-друге, всі
вони не взаємопов’язані між собою. Іншими словами на рівні
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приймальної комісії формується база вступників, яка не в
повній мірі може задовільнити навчальний відділ,
організаційний відділ тощо. Слід зауважити, що в закладів
освіти відсутнє суцільне online-подання документів на основі
Internet технологій (це стосується зокрема вступників на базі
БЗСО 9 кл.) та необхідністю яка виникла в 2020 р. (карантинні
обмеження). Такий стан речей не дозволяє ефективно керувати
процесом роботи приймальної комісії, що в майбутньому
зумовлює створення єдиного інформаційного простору закладу
вищої освіти. Окрім цього, деякі користувачі звертають увагу
на вартість програмних продуктів. На нашу думку, такий стан
сформований виходячи із фінансових можливостей кожного
закладу освіти (загальновідомі програми коштують недешево),
а також із індивідуальних потреб закладу освіти.
Перелік використаної літератури:
1. Положення про приймальну комісію вищого
навчального закладу - режим доступу: https://zakon.rada. gov.ua/
laws/show/z1353-15 - Text
2. Нові форми документів у закладах вищої (фахової
передвищої) освіти - режим доступу: https://www.budgetnyk.
com.ua/news/3101-nov-formi-dokumentv-u-zakladah-vishchofahovo-peredvishcho-osvti
3. АСУ «ВНЗ» Автоматизована система керування ВНЗ
всіх рівнів акредитації - режим доступу: http://stservice.com.ua/
index.php/29-ask-vnz/82-2016-08-09-09-39-47
4. Автоматизована система управління навчальним
процесом НТУ «ХПІ» (АСУ НП) - режим доступу:
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/wpcontent/
uploads/sites/2/2018/05/ ASU_presentation _site_25-04-2018.pdf
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№ 78334 «Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче
місце "Приймальна комісія вищого навчального закладу" /
Овчарик Р.Ю., Камінська Т.Г., Охріменко І.В.
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6. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В. В.
Пасічник, В. А. Резніченко. — К. : Видавнича група BHV, 2006.
─ 384 с.
7. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології
в управлінні трудовими ресурсами / Т. А. Писаревська. ─ К.:
КНЕУ, 2000. — 279 с.
Омельченко І.А.
магістрант
Дмитрієва О.А.
д.т.н., професор
Донецький національний технічний університет (м.
Покровськ)
ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС ГРУПОВОЇ
ВЗАЄМОПІДТРИМКИ ВИКОНАННЯ ПОТОЧНИХ
ЗАВДАНЬ
Проблема виконання поточних завдань постає особливо
гостро, якщо розглядати її у контексті сучасного
перевантаженого інформацією світу, у світі постійних змін,
нових можливостей, що змушує користувачів прагнути до
нових досягнень. Але на цьому фоні маємо величезну кількість
людей що не можуть ефективно організувати щоденну рутину
[1]. Ринок також йде за трендом, тож з’являється велика
кількість завдань тайм менеджменту (методи керування
справами та часом), і, відповідно, набір інструментарію для
організації особистих поточних завдань. Самі по собі
інструменти з організації особистих справ не є чимось новим,
але їх поєднання з використанням аспекту соціалізації є досить
відкритою темою для подальшого вдосконалення, на що й
націлено дану роботу.
У роботі проведено аналіз існуючих програмних рішень,
як суто для організації поточних справ, так і таких, що в тій чи
іншій мірі залучують соціальний аспект. На основі проведеного
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аналізу в роботі запропоновано концепт сервісу, що поєднує
найкращі аспекти з досліджених сервісів. Метою є розробка
розподіленої системі сервісу групової взаємопідтримки
виконання особистих завдань у форматі веб-застосунку з
використанням технологій горизонтального масштабування
навантаження зі сторони сервера та розробки клієнтської
частини у форматі SPA.
Програмну систему розроблено з використання
сучасного підходу розробки клієнтських веб-інтерфейсів SPA у
форматі веб-застосунку, що може бути потенційно доступним
на будь-якому пристрої. Побудовано розподілену архітектуру
сервера з використанням публічних хмарних сервісів, таким
чином є можливість одночасної обробки великої кількості
запитів. При цьому основна увага приділена візуалізації
прогресу, що надає як додаткове підтвердження завершення
завдання (сам момент викреслювання або відмічання завдання
як виконаного у переліку завдань), так і огляд вже виконаних
завдань в сукупності, що підсилює мотивацію продовжувати. В
якості механізмів візуалізації використовуються:
 простий чек-лист як сам по собі, так і виведений зі
структури завдань перелік на день (що реалізує todoist.com);
 статистика дотримування поставленого графіка –
кількість «перемог» поспіль, статистика успішних днів на
місяць (особливо для щоденних звичок);
 графік змін деякого параметра за днями (наприклад, при
боротьби із зайвою вагою);
 рейтинг (наприклад, в питанні вивчення іноземних мов,
як в сервісі clozemasters.com).
Загальна архітектура сервісу поділяється на серверну та
клієнтську частини з подальшими розбиттям на окремі
мікросервіси для масштабування, що дозволяє сфокусуватися
на втіленні основних функціональних вимог. Серверна частина
складається з програми сервера на базі програмної платформи
fastAPI, що обробляє як загальні HTTP запити (як то реєстрація,
редагування завдань, пошук проектів) так і WebSocket
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з’єднання для чату. Скрипт сервера комуніціює з базою даних
MongoDB, а також зі стороннім поштовим сервером. Для
обробки запитів на статичні файли (зображення, файли стилів
та скриптів) використовується сервер Nginx. Задля додаткової
гнучкості та централізації налаштування роботи з запитами, а
також більш простого встановлення шифрування, сервер Nginx
також використовується у ролі Reverse-Proxy сервера як для
HTTP, так і для WebSocket протоколу.
Основу клієнтського інтерфейсу утворюють реактивні
компоненти Vue, а для забезпечення обміну даними між
компонентами використано бібліотеку керування станом Vuex,
що забезпечує єдине джерело даних. У окремий модуль
виведено набір запитів до API сервера, для яких
використовується бібліотека Axios. Для збереження, обробки та
управління даними використовується база даних NoSQL.
В процесі роботи проаналізовано сучасні програмні та
інструментальні платформи, визначено підходи до візуалізації
прогресу в завданні сервісу групової взаємопідтримки, та
фактори, які впливають на досягнення цілей. Проведено
порівняльний аналіз існуючих сервісів допомоги. Спроектовано
архітектуру розроблюваного сервісу, визначено структуру
особистого профілю користувача. Розроблено систему
автоматичного підбору користувачів, календар завдань,
систему обміну повідомленнями. Програмним результатом
роботи є веб-застосунок, що складається з клієнтської частини
у вигляді SPA і розподілене серверне забезпечення з
функціоналом балансування навантаження (горизонтальне
масштабування). Практичне значення роботи полягає у
можливості використання отриманого веб-застосунку для
рішення особистих завдань користувачів, що мають проблеми у
аспектах мотивації, встановлення цілей та планування.
Перелік використаної літератури:
1.
Цель и целепологание в теории социальной
организации [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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https://cyberleninka.ru/
article/n/tsel-i-tselepolaganie-v-teoriisotsialnoy-organizatsii/viewer
Омеляненко Г.М.
викладач І категорії
Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського
національного університету міського господарства імені
О.М.Бекетова
ЦИФРОВА ЕКОНОМІЧНА ГРАМОТНІСТЬ СТУДЕНТА
Сучасна економічна концепція розвитку суспільства
вимагає активного і практично безперервного навчання теорії і
практиці ринкової економіки. На жаль, система економічної
освіти що склалася, часто не справляється з завданнями,
поставленими перед нею суспільством, одна з яких - підготовка
економічно грамотних фахівців. Система професійної освіти
довгі роки була орієнтована на підготовку фахівців для
масового, стабільного, з рідко змінною технологією і
номенклатурою продукції, виробництва. Сучасний стан
економіки України характеризується затребуваністю у всіх
галузях виробництва фахівців, що мають досить високий рівень
економічної освіченості із застосуванням інформаційнокомп’ютерної грамотності.
Цифрова економіка - це система економічних,
соціальних і культурних відносин, заснованих на використанні
цифрових інформаційно-комунікативних технологій (далі ІКТ).
Цифрова економіка сьогодні вже є даністю. Це те, що нас
оточує в прямому і переносному сенсі: смартфони, мобільний
інтернет, спілкування в соціальних мережах, електронна
комерція, електронні платежі, віртуальне робоче місце та інше.
Слід зазначити, що цифрова економіка, яку ми бачимо - це лише
інфраструктурна надбудова над реальним сектором економіки,
покликана спростити взаємодію учасників виробничого
процесу на підприємстві, а також взаємодія різних суб'єктів в
351

процесі управління виробництвом і торгівлею. Ця
інфраструктурна надбудова не може замінити собою реальне
виробництво і кардинально вплинути на ефективність
технологічних процесів. Умовно кажучи, для того щоб щось
продавати за допомогою електронної комерції, треба спочатку
цей товар зробити. Таким чином, якщо впровадження цифрових
технологій буде проводитися без паралельного розвитку
«традиційного» виробництва, загальний економічний ефект від
нього не буде мати вирішального значення. Однак, замість
обрамлення існуючих процесів програмним забезпеченням
необхідно почати будувати їх заново.
Світ увійшов в епоху прискорення технологічних змін,
які супроводжує радикальна трансформація змісту багатьох
професій, відмирання частини з них, поява зовсім нових.
Сьогодні в технологічно розвинених сегментах час життя
професії вже стає меншим, ніж час життя професіонала, і термін
цей продовжує скорочуватися. Темпи змін в епоху цифрової
трансформації будуть настільки стрімкими (з'являться нові
галузі промисловості), що для оволодіння новими знаннями і
навичками потрібно вкрай швидко навчатися.
Професійна освіта і постійне підвищення кваліфікації в
галузі застосування ІКТ - ось два важливих елементи, що
допомагають окремим людям або цілим країнам домогтися
успіху в глобальній інформаційній економіці. Причому, краще,
якщо навчання буде проходити не в тепличній обстановці
навчального закладу, а в «бойових» умовах практичної
професійної роботи.
Перелік використаної літератури:
1.
К.В. Ковтонюк, «Цифрова трансформація світової
економіки». – Вчені записки Університету «КРОК». – 2017. –
Випуск 47 Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/
library/category/statti/vzuk-47-2017_70-76.pdf
2.
Цифрова економіка. Про нові можливості для
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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https://nv.ua/ukr/
opinion/kubiv/tsifrova-ekonomika-pro-novimozhlivosti-dlja-ukrajini-2282520.html
Павлик А.Й.
викладач економіки
Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя»
Могильська В.В.
студентка 4-го курсу
Відокремлений структурний підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя»
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД
КОРОНАВІРУСУ
Початок
третього
тисячоліття
характеризується
стрімким розвитком інформаційних технологій, і відповідно
відкриває нові можливості та перспективи для навчання та
розвитку бізнесу. Однак ніхто не сподівався, в який час ми
опинимось і як будемо жити, навчатись та працювати.
Епідемія коронавірусу в Україні і світі змусила все наше
професійне та приватне життя вийти в Інтернет.
В зв’язку з поширенням епідемії COVID-2019 і
введенням карантину, навчальні заклади змушені перейти в
онлайн простір, використовуючи при цьому доступні
технологічні інструменти.
Дистанційна освіта набула широкого поширення у
багатьох країнах світу і щороку актуальність її зростає. Ця
концепція була створена близько 100 років тому, але в умовах
сьогодення набула нового змісту. Але якщо придивитися до
дистанційної форми навчання, то можна знайти декілька
переваг:
1. інтерактивні можливості дозволяють налагодити та
стимулювати зворотній зв’язок;
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2. вибір зручного для себе часу та місця навчання;
3. отримання доступу до комплекту необхідних
навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді;
4. індивідуальний та диференційований підхід до
організації навчання;
5. економія часу та коштів;
6. доступна для молоді з обмеженими можливостями;
7. самоорганізованість, яка дозволяє самостійно
планувати час та дотримуватися розпорядку дня.
Також можна виділити недоліки, що виникають в
процесі дистанційного навчання:
1. повільна швидкість інтернет зв’язку та його покриття;
2. низький рівень контакту з групою студентів в режимі
реального часу;
3. недостатня кількість викладачів, належним чином
підготовлених до онлайн навчання;
4. відсутність сучасної техніки у студентів та викладачів;
5. посилене навантаження на органи зору. Для цього
необхідно урізноманітнити види дистанційного навчання.
Відокремлений
структурний
підрозділ
«Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя» здійснює
підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Сьогодні у навчальний процес активно впроваджуються
інноваційно-комунікаційні технології, які відповідають
вимогам діджиталізації суспільства, успішно поєднуються
традиційна форма навчання з технологіями системи управління
навчанням «Moodle».
Впровадження дистанційних технологій в освітній
процес ВСП «ТФК ТНТУ ім. І. Пулюя» реалізовано з 2014 року
на платформі ATutor, а з 2018 р. — платформі Moodle. За цей
час викладачі використовували дистанційні курси для
тестування студентів, отримання виконаних студентами
завдань та розміщення додаткового навчального матеріалу.
У середовищі Moodle студенти отримують:
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1)
доступ до навчальних матеріалів (тексти лекцій,
завдання до практичних/лабораторних та самостійних робіт;
презентації, відеоматеріал, додаткові матеріали (книги,
довідники, посібники, методичні розробки) та засобів для
спілкування і тестування (рис.1);

Рис.1. Фрагмент курсу «Бухгалтерський облік» з
ресурсами теоретичного і методичного характеру
2) засоби для групової
відеоконференція (рис. 2);

роботи:

форум,

чат,
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Рис.2. Онлайн захист курсової роботи в системі Moodle
3) можливість перегляду результатів проходження
дистанційного курсу, тесту, спілкування з викладачем через
особисті повідомлення, форум, чат;
4) можливість завантаження файлів з виконаними
завданнями, використання нагадувань про події у курсі [1].
Впродовж квітня 2020 року адміністрація коледжу
проводила моніторинг ефективності використання технологій
дистанційного навчання шляхом електронного опитування
викладацького персоналу за допомогою анкети «Дистанційні
технології навчання в освітньому процесі коледжу в період
карантину». Загалом отримані показники засвідчили
позитивний результат, близько 46% опитуваних вважають, що
обрані технології дозволяють якісно здійснювати дистанційне
навчання. Рейтинг найбільш популярних технологій
дистанційного навчання: Viber (91,4%), Moodle (82,9%), е-mail
(71,4% ), Zoom (28.6%), Google Classroom (14.3%), Skype (5,7%)
та інші. До основних каналів спілкування з студентами під час
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карантину слід віднести: Viber (97,1%), мобільний телефон
(82,9% ), соціальні мережі (88.6%), e-mail (80,0%), Zoom
(15.2%), сайт «На урок» (5%) та інші. Найвагомішими
перешкодами в ефективному впровадженні дистанційного
навчання, на думку опитаних, є: проблеми зв’язку через
слабкий сигнал інтернету та відсутність технічних засобів
навчання.
Отже, дистанційна форма навчання не може замінити
очну форму, адже для якісного засвоєння матеріалу потрібно
живе спілкування. Якщо розглядати дистанційну форму, як
самостійну форму навчання, то вона має шанс стати
ефективною системою підготовки фахівців різноманітних сфер
та галузей.
Перелік використаної літератури:
1. Система електронного навчання ВНЗ на базі Moodle.
Веб-сайт. URL: https://businessviews.com.ua/ru/tech/id/hmaridlja-biznesu-2003/ (дата звернення 24.01.2020)
Панкова О.В.
магістрантка спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»
Державний університет «Житомирська політехніка»
Свінцицька О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри
комп’ютерних наук
Державний університет «Житомирська політехніка»
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ ВНУТРІШНІХ
КОМУНІКАЦІЙ В ПРОЕКТНИХ КОМАНДАХ
Анотація. Актуальність теми дослідження зумовлена
світовими тенденціями в сфері розвитку ІТ-технологій та
переорієнтацією вітчизняних ІТ-компаній на новий тип
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управління, що заснований на сучасних інформаційних
технологіях та інструментах проектного менеджменту.
Інформаційні технології дозволяють не тільки успішно
виконувати завдання управління проектами, а й забезпечувати
ефективну комунікацію між членами проекту. Це пов’язано з
тим, що під час здійснення комунікацій між учасниками
проектних команд виникає багато різних непередбачуваних
ситуацій, викликів та загроз, які потребують реакції з боку
керівників проекту та тімлідерів команд.
Наукова новизна полягає в поглибленні теоретичних
положень, а також розробці практичних рекомендацій щодо
пошуку оптимальної інформаційної технології в проектному
управлінні на основі аналізу внутрішніх комунікацій та
процесів в ІТ-проектах.
Практичне
значення.
В
результаті
аналізу
інформаційної технології, що застосовується в системі
внутрішніх комунікацій в управлінні ІТ-проектами було
сформовано ряд переваг впровадження програмного
забезпечення Jira.
Ключові слова. Комунікації, програмне забезпечення, ІТпроект, Jira, інформаційні технології.
Для правильного реагування на виклики, які виникають
під час комунікацій, необхідно сформувати в ІТ-компанії
систему комунікаційної діяльності, яка б сприяла ефективній
організації розроблення програмного забезпечення. Завдяки
інформаційним технологіям комунікація між учасниками стає
стійкою, виявляти та реагувати на відхилення від плану
простіше, документування всіх етапів проекту здійснюється без
зайвої трати часу, контроль стає оперативним.
Питання
розробки
інформаційних
технологій
досліджуються багатьма науковцями. Деякі аспекти
розроблення інформаційних технологій під час управління
проектами досліджували такі науковці, як Ю. М. Тесла, Б.
Коско, Є.К. Корноушенко, В. І. Прангішвілі, В. І. Максимов, О.
О. Кулінич, Р. Аксельрод, В. Б. Силов, а також А. Кофман, Т.
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Сааті, Л. А. Заде, М. Свамі, Н. Є. Кунанець, Т. М. Басюк, О. Г.
Тімінський та ін. Аналіз результатів досліджень вказує на
відсутність в них науково обґрунтованого, комплексного
вирішення проблеми побудови ефективних комунікацій в
процесі управління ІТ-проектами.
Аналізуючи існуючі інформаційні технології в
управлінні проектами, можна відзначити їх різноманітність та
адаптивність та різного типу проектів, що в своїй більшості
можуть задовольнити запити будь-якої компанії. Поряд з цим, в
сфері ІТ-бізнесу найбільш популярні системи управління
проектами не реалізовують, або реалізовують лише частково
функціонал, пов'язаний з аналізом та передбаченням ходу
проекту. На нашу думку, це може бути пов'язане з тим, що під
час проектних робіт в командах виникає багато різних
непередбачуваних ситуацій, викликів та загроз, в тому числі в
процесі комунікаційної взаємодії в команді, які потребують
індивідуальних, специфічних для конкретного проекту рішень з
відповідними інструментами підтримки. Все це здатне занадто
ускладнити систему, переобтяжуватиме її інтерфейс та знизить
успішність проекту.
Найкраще програмне забезпечення для побудови
ефективних внутрішніх комунікацій в проектних командах
повинно:
 допомогти відслідковувати роботу команди;
 дозволяти оперативно отримувати та реагувати на
зміну даних без мікроконтролю команди;
 підтримувати спільну роботу в режимі реального часу
та забезпечувати автоматичне сповіщення при виконанні
ключових завдань;
 позначати стан усіх активних завдань та тих, які
відстають або прострочені;
 забезпечувати правильний рівень видимості для всіх
відповідних зацікавлених сторін, (наприклад, налаштовані види
панель для команди);
 автоматизувати
та
упорядкувати
низькоцінні
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завдання;
 централізувати розмови в єдиному спільному
робочому просторі;
 зберігати всю комунікацію у контексті конкретних
проектів, завдань чи файлів;
 підтримувати збір зворотного зв'язку та обробку
схвалень;
 збирати всі файли та відгуки в одному місці з
прив’язкою до пов’язаних із ними проектів чи завдань
 створювати
можливість
візуальної
розмітки
документів для мінімізації неоднозначних відгуків та дозволяти
учасникам бачити зміни один одного;
 підтримувати інтеграцію з вже існуючими
інструментами (наприклад, щоб файли можна було
завантажувати безпосередньо з документів Google, Box, Gmail,
Slack та інших інструментів управління активами)
 створювати шаблони та зберігати загальні завдання,
ініціативи та структури, звіти та ін.
 мати
можливість
налаштувати
сервіси
під
індивідуальний стиль роботи та вподобання проектної команди,
тобто підтримувати: процеси та робочі процеси, які вже
використовуються в організації; оновлення статусу проекту та
завдань; ієрархії та структури для підтримки стратегічного
управління та звітності; вимоги до затвердження змін,
наприклад бюджету, обсягів або графіку проекту та ін..
Отже, наведемо три базові категорії інструментів, які
допоможуть керувати як завданнями, так і командною роботою:
A. Інструмент швидкого обміну повідомленнями в
режимі реального часу.
B. Інструмент бази знань.
C. Інструмент обміну файлами.
Найкращим рішенням буде вибір одного інструменту,
який може виконати все вищезазначене. Крім того, коли
компанія росте та змінюється, а проекти прогресують,
з’являються нові та масштабуються існуючі, відстежувати та
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керувати проектами може бути важко без допомоги потужного
інструменту, що відповідає цілям вже окремо взятого портфеля
проектів.
Jira є дуже потужним програмним забезпеченням для
планування і управління проектами. Jira розроблена для ІТкоманд, підходить як для розробників програмного
забезпечення або керівників, що працюють над програмними
проектами, так і для інших видів бізнесів, в т.ч. і сервісного
обслуговування.
Переваги Jira:

пропонує локальне рішення та на основі хмарної
версії;

дозволяє відстежувати час виконання проекту,
бачити виникаючі помилки і використовувати інструменти
створення управлінської звітності;

пропонує
сотні
інтеграцій
з
іншими
інструментами та сервісами;

повністю налаштовується інструмент управління
командою і проектами для компанії;

для підтримки ефективних комунікацій має
простий і зручний трекер часу, детальність звітів, візуалізацію і
велику кількість налаштувань фільтрації.
Отже, під системою внутрішніх комунікації ІТ-проекту
розуміють сукупність взаємопов’язаних елементів процесу
комунікацій проекту, які забезпечують збір, обробку,
зберігання та обмін інформацією, за допомогою яких
здійснюється взаємодія з внутрішніми цільовими групами.
Програмне забезпечення Jira для управління проектами
призначене для реалізації всіх цих функцій. На платформі Jira
створені чотири продукти: Jira Software, Jira Service Desk, Jira
Ops і Jira Core.
Список використаної літератури:
1. Atlassian JIRA 6.2: Быть лучше, чем вчера [интернет
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2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і
технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М.
Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац.
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3. Дані з офіційного сайту компанії Atlassian. – Режим
доступу: https://www.atlassian.com/ru/company.
4. Длугунович Н. А. Система комунікаційної
діяльності в ІТ-компаніях / Н. А. Длугунович, Ю. В. Форкун //
Вісник Національного університету «Львівська політехніка».
Серія: Інформаційні системи та мережі. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2017. – № 872. – С. 131–138.
5. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. / за
наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ,
«ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
Петришена О.Д.
аспірант
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,
Майстер в\н
Державний навчальний заклад «Хмельницький
центр професійно-технічної освіти сфери послуг»
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ
ГОТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ПО АВТОМАТИЗАЦІЇ
БІЗНЕСУ
У сучасних умовах швидкого старіння професійних
знань, умінь і навичок здатність персоналу до навчання і
можливість організації навчання є одними з найважливіших
факторів автоматизації бізнесу. [1, с. 34].
Ключовим елементом управлення сучасним закладом
професійно-технічної освіти на сьогоднішній день є
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, навчання
працівників в вищих навчальних закладах та методичних
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центрах. Ця тенденція набула широкого розмаху протягом двох
останніх десятиліть і є основним показником безперервної
роботи керівників, що впливають на всі показники роботи
навчального закладу.
Основні фактори що впливають на роботу навчально
професійно-технічного закладу: [1, с. 44].
Використання
в
своїй
роботі
майстрів
виробничого
навчання
нової
інноваційної
техніки,
інноваційних технологій володіє новими технологіями що
відповідає кваліфікації базової освіти;
Бізнес з високим рівнем конкуренції – заклади
професійної освіти в яких педагогічні працівники безперервно
ознайомлюються та навчаються, а їх випускники є лідерами на
ринку праці міста та країни.
Закладу
професійно-технічної
освіти
є
ефективним і економічним підвищення кваліфікації
працюючого персоналу на основі їх безперервного навчання,
ніж залучення нових працівників.
У XXI столітті професійне навчання педагогічних
працівників з закладах професійно-технічної освіти набуває
особливого значення і стає невід'ємною умовою успішного
роботи навчального закладу. [2, с. 5].
Специфіку українського бізнесу що знаходиться в не
стабільному економічному середовищі де швидкі і часті зміни,
як зовнішніх умов підприємства, так і внутрішніх, можна
констатувати, що розвиток системи професійного навчання
визначає не тільки успішність розвитку бізнесу, але і його
виживання.
Важливість
професійного
навчання
майбутніх
кваліфікованих
робітників
згідно
кваліфікаційних
характеристик повинні вміти та знати необхідним обсягом
знань, умінь і навичок, що забезпечить високу продуктивність
та якість праці при раціональному використанні матеріальних
ресурсів.
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Характерна
особливість
сучасного
бізнесу
у
використанні
комп'ютерної
техніки,
автоматизація
технологічних
процесів,
що
вимагає
подальшого
вдосконалення підготовки кадрів до оволодіння цим
устаткуванням. [3, с. 34].
Для успішного ведення бізнесу важливою проблемою є
якісна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників іх
вміння роботи з новітньою технікою, що потрібно для
підвищення ефективності виробництва. Завдяки таким
потребам бізнесу змінюється процес підготовки робітничих
кадрів відповідно до потреб розвитку виробництва його
постійного технічного обновлення, повинна бути розрахована
на те, щоб впливати на кожного працівника протягом всієї його
трудової діяльності. Всі ступені навчання мають бути
продовженням попередньої і найбільшою мірою відповідати як
здібностям і можливостям кваліфікованих працівників та
педагогічних працівників, що працюють в закладах професійнотехнічної освіти.
Прискорений розвиток науково-технічного прогресу і
швидке старіння професійних знань і навичок є не єдиними
чинниками, що визначають значне зростання ролі професійного
навчання - допомагає фірмі відповідати жорстоким вимогам
ринку. [2, с. 53].
Позитивні наслідки ефективності навчання педагогічних
працівників закладів професійної освіти та кваліфікованих
робітників у сфері бізнесу:
розкриття потенціалу працівників, згуртування та
поліпшення соціально-психологічного клімату колективу;
зростання мотивації;
зміцнення відданості співробітників організації;
забезпечення наступності в управлінні;
залучення нових співробітників;
формування бажаних зразків поведінки та
відповідної організаційної культури, що сприяє успішному
досягненню організаційних цілей, і т.д. [4, с. 340].
364

Як показує досвід кращих компаній, реалізація в ході
навчання цих «додаткових» завдань не менш важлива, ніж
комплекс завдань, пов'язаних з передачею слухачам знань і
розвитком необхідних професіональних навичок.
Розвиток педагогів професійно-технічних закладів
освіти та кваліфікованих робітників (випускників) - це
керований професійний, особистісний і кар'єрний ріст.
Кінцевими цілями даного процесу є підвищення професійного
рівня працівників відповідно до цілей організації і формування
внутрішнього кадрового резерву. Основоположними при
плануванні кар'єри і створення кадрового резерву є наступні
характеристики: наявність необхідних знань, умінь і навичок та
необхідних особистих якостей.
На думку С.В. Шекшня, такі фактори можуть мотивувати
співробітників на активну участь навчанні [3, с. 40].
- Прагнення зберегти роботу, залишитися на займаній
посаді;
- Бажання отримати підвищення або зайняти нову
посаду;
- Зацікавленість у збільшенні заробітної плати;
- Інтерес до самого процесу оволодіння новими знаннями
і навичками;
- Бажання встановити контакти з іншими учасниками
програми.
Види (форми) навчання персоналу
До основних видів навчання належать:
1) навчання на робочому місці;
2) навчання поза організацій: у вузах, бізнес-школах,
3) внутріфірмове навчання;
4) стажування [3, с. 41].
Отже, ефективний процес навчання - основа про
культуру навчального закладу і підприємства що сягатиме
кожного працівника, а саме інформація чітко огранізована та
без спотворень. Головними важелями у стимулюванні
навчатись педагогічних працівників і кваліфікованих
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робітників є фактори наведені на думку С.В. Шекшеня і
визначені основні види навчання для педагогічних працівників
професійно-технічних закладів та кваліфікованих робітників.
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Завідувач відділення, викладач вищої категорії
ВСП «Сумський фаховий Коледж СНАУ»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» ТА
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
В інформаційній системі підприємства система
бухгалтерського обліку посідає важливе місце, тому підготовка
фахівців у закладах фахової передвищої освіти неможлива без
навчання їх сучасним інформаційним технологіям та вмінню
працювати за обраною спеціальністю з використанням
обчислювальної техніки і відповідних систем обробки
інформації.
Важливими
показниками
ефективності
фахової
передвищої
освіти
залишаються
професіоналізм
та
конкурентоспроможність майбутніх фахівців. Формування
професійних компетенцій дає випускникам можливість швидко
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адаптуватися на робочому місці і визначає напрями їх
саморозвитку в майбутній професійній діяльності. Повний
зміст базових компетентностей майбутніх фахівців з обліку і
оподаткування у закладі освіти представлено в Освітньопрофесійній програмі, де зазначаються інтегральна, загальні,
фахові компетентності та програмні результати навчання.
До фахових компетентностей можна віднести: уміння
складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку
документів, вести синтетичний й аналітичний облік; здатність
до складання фінансової, податкової та іншої звітності,
передбаченої
стандартами
бухгалтерського
обліку і
законодавством України; здатність здійснювати облікові
процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних
систем і комп’ютерних технологій. До програмних результатів
– вміти застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю та
оподаткування;
використовувати
прийоми
створення,
збереження, накопичення та інтерпретації даних з
використанням сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій для виконання професійних завдань та прийняття
професійних рішень.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій
та інформатизації усіх соціально-економічних процесів,
актуальним є застосування інформаційних систем для
підготовки фахових молодших бакалаврів з обліку і
оподаткування. ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського
національного аграрного університету» тісно співпрацює з
Спілкою автоматизаторів бізнесу і у 2020 році підписав
Меморандум про співпрацю, одержав найновіше сучасне
ліцензійне програмне забезпечення: продукти лінійки BAS, UA
Бюджет
та
його
підтримку
для
підготовки
висококваліфікованих фахівців.
Однією з важливих фахових дисциплін за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» є дисципліна Інформаційні
системи і технології в обліку. Викладання дисципліни
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орієнтовано на формування компетентностей щодо ведення
бухгалтерського обліку з використанням програмного продукту
BAS Бухгалтерія. Практичні роботи передбачають виконання
студентами основних господарських операцій з обліку
грошових коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами,
запасів, необоротних активів, розрахунків за виплатами
працівникам заробітної плати, за податками і платежами,
власним капіталом, процесами постачання, виробництва та
збуту, визначенні фінансових результатів та формування
звітності.
Практика студентів є невід’ємною складовою частиною
навчального процесу і має велике значення в підготовці
висококваліфікованих фахівців. Мета навчальної практики з
інформаційних систем і технологій в обліку зі спеціальності 071
«Облік і оподаткування» – розширити і закріпити теоретичні
знання зі спеціальних дисциплін; формувати у студентів на базі
одержаних теоретичних знань професійні уміння з організації
та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах; збагатити
практичним досвідом та прищепити навички організаторської
та самостійної роботи на посаді бухгалтера; навчити
систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати в практичній роботі.
Завдання навчальної практики:
– вивчити порядок приймання, перевірки та обробки
первинних і зведених документів, відображення їх даних у
відповідних облікових регістрах; методику складання звітності;
– формування навичок практичної роботи з програмними
продуктами, призначеними для автоматизації обліковоаналітичних робіт, закріплення практичних умінь і навичок з
організації бухгалтерського обліку на підприємстві з
використанням комп’ютерних інформаційних технологій, а
саме
конфігурації
Бухгалтерія
сільськогосподарського
підприємства ред. 2.0;
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– поглибити знання з дисциплін «Бухгалтерський облік»,
«Фінансовий облік», «Контроль і ревізія», «Податкова
система», «Економічний аналіз».
Під час навчальної практики, яка проходить в лабораторії
«Навчальна бухгалтерія», студенти відображують операції
господарської діяльності підприємства ТОВ «За мир» у
конфігурації
«Бухгалтерія
сільськогосподарського
підприємства» та складають форми фінансової та податкової
звітності. Навчальна група поділяється на дві підгрупи по 12-15
чоловік; тривалість робочого дня студента не перевищує 6
навчальних годин. Навчальна практика з інформаційних систем
і технологій в обліку проводиться після навчальної практики з
фінансового обліку, на якій студенти виконують завдання за
журнально-ордерною формою.
Результатом такого підходу до викладання дисципліни
Інформаційні системи та технології в обліку та проведення
навчальної практики в коледжі є сформовані уміння складати
первинні і зведені документи, перевіряти та обробляти їх,
складати бухгалтерську звітність, проводити інвентаризацію
різних облікових об’єктів і оформляти її результати за
допомогою інформаційних систем; уміння відображати в
конфігурації
«BAS
Бухгалтерія»
та
«Бухгалтерія
сільськогосподарського підприємства» ред. 2.0 вхідні залишки
на початок звітного періоду та наведені в завданні практики
господарські операції з обліку в рослинництві, тваринництві,
транспорту і техніки, розрахунків за паями, ведення кадрового
обліку. Розширені можливості з розрахунку заробітної плати по
окладу, тарифних ставках, відрядних роботах, лікарняних,
відпускних; виплата заробітної плати як через касу
підприємства, через картку банку, так і послугами, готовою
продукцією; уміння формувати та зберігати стандартні і
регламентовані звіти дозволить в майбутньому працювати в
різних програмних продуктах.
Успішне проходження навчальної практики дає
можливість брати участь та мати високі досягнення у
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Міжнародній студентській Олімпіаді в сфері інформаційних
технологій
«IT-Universe»
конкурс
«Використання
автоматизованих
систем
обліку
та
підвищує
конкурентоздатність випускників коледжу на ринку праці. Під
час проходження виробничої практики окремі студенти
надавали
допомогу
фермерським
господарствам
у
впровадженні
бухгалтерської
програми
конфігурація
«Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства».
Полторак А.С.
доктор економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та
страхування
Миколаївський національний агарний університет
Жовта Н.А.
здобувач вищої освіти обліково-фінансового факультету
Миколаївський національний аграрний університет
КІБЕРГІГІЄНА У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Кожного дня інформаційні технології все стають
невіддільною частиною життя сучасної людини. Сьогодні
більшість громадян має смартфон з доступом до Інтернетмережі, що дозволяє завжди бути онлайн. У будь-який момент
існує можливість перевірити пошту чи месенджер, купити
квиток в кіно чи забронювати житло для відпустки, здійснювати
платежі, не звертаючись до відділень банку. Всі ці дії в
Інтернеті передбачають обмін певною особистою інформацією
чи конфіденційними даними, які у разі неуважності або
недостатнього рівня цифрової грамотності можуть опинитися в
руках зловмисників.
Кількість інтернет-шахрайств, фактів втручання в
особистий інформаційний простір, поширення неправдивих
відомостей нині набуває рис епідемії, особливо у сфері фінансів
та банкінгу. Отже, поняття «кібергігієна» є актуальною темою
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сьогодення, що може забезпечити кращий захист користувача
від кібератак і витоків даних.
Для забезпечення захисту персональних даних під час
роботи
в
Інтернет-мережі
спеціалісти
ESET
рекомендують дотримуватися основних правил кібергігієни.
Своєю чергою, кібергігієна – це заходи безпеки, розроблені для
захисту пристроїв користувача від інфікування шкідливим
програмним
забезпеченням
та
можливого викрадення
конфіденційної
інформації [1].
Сьогодні
досить
розповсюдженими є кібератаки на сервіси банкінгу та
клієнтські бази з повними даними про особу. Саме тому
дотримання елементарних правил кібергігієни є обов’язковим.
До основних правил кібергігієни для покращення
захисту даних належать:
1. Перевірка безпеки активних акаунтів (облікових
записів електронної пошти та акаунтів в соцмережах). Існують
веб-сайти, що допоможуть з’ясувати, чи був пароль до
електронної пошти викрадений зловмисниками.
2. Аналіз програм. Це правило полягає у ґрунтовному
аналізі вже завантажених додатків, видаленні непотрібних та
контролі встановлення кожної програми. Також під час
завантаження додатку варто звертати увагу на дозволи, які ви
надаєте.
3. Регулярне оновлення. Для запобігання інфікуванню
шкідливими програмами варто здійснювати своєчасне
оновлення операційної системи та окремих додатків, яке
передбачає виправлення вразливостей та помилок в
програмному забезпеченні.
4. Надійний пароль, встановлений з метою запобігання
несанкціонованому
доступу
до
пристроїв.
Важливо
переконатися у надійності ваших паролів завдяки створенню
складної комбінації, яка містить не менше 12 символів, великі
та малі літери, цифри та символи. Крім цього, для кожного
акаунта варто використовувати унікальний пароль.
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5. Додатковий рівень захисту. Для покращення безпеки
облікових записів доцільно застосовувати двофакторну
аутентифікацію, яка передбачає підтвердження особистості під
час входу в певний акаунт.
6. Регулярне резервне копіювання, яке сприятиме
відновленню потрібних даних у разі їх шифрування програмоювимагачем
або
видалення
шкідливим
програмним
забезпеченням.
7. Надійний захист від різних загроз, зокрема програмвимагачів, шпигунських програм, вірусів, троянів та фішингатак [1].
Дотримання цих правил, на нашу думку, ускладнює
процес використання гаджетів, але профіт від дотримання
кібергігієни з легкістю нівелює будь-який дискомфорт.
Користувачі характеризуються важливою роллю в
забезпеченні безпеки цифрового суспільства, підвищуючи його
інформованість і практикуючи забезпечення «кібергігієни».
Кваліфіковані фахівці і підприємства в області кібербезпеки
повинні співпрацювати, підвищувати обізнаність користувачів
про кібербезпеку.
Краща стратегія захисту – знати заздалегідь, звідки саме
чекати загрози, та який алгоритм дій необхідно застосувати для
уникнення зустрічі з нею. Так, досвідчений користувач ніколи
не видасть свій пароль зловмиснику, тому що знає, що легітимні
працівники банківських установ ніколи не здійснюють
подібних запитів.
Сьогодні саме уряд формує стратегію кібербезпеки в
цілому, визначає рівень об’єктів критичної інфраструктури та
державних корпорацій, які передусім потребують захисту, а
також рівень приватних компаній та груп, що мають відчувати
підтримку держави та водночас дотримуватись правилами та
нормами інформаційної безпеки, наявними у законодавстві.
Така схема організації розгалуженого захисту країни є
достатньо ефективною та дозволяє: розподілити пріоритети
захисту, виявити та нейтралізувати потенційні уразливості у
372

інфраструктурі вищого рівня, розподілити повноваження: який
орган і що має захищати, формувати законодавчо-нормативну
базу, здатну відповідати сучасним умовам.
В Україні намагаються підвищити ступінь цифрової
грамотності за допомогою освітньої платформи Міністерства
цифрової трансформації України Дія.Цифрова Освіта. На даній
платформі розміщено освітній серіал про правила кібергігієни
для державних службовців, який складається з 9 серій
тривалістю 3-7 хвилин. Створено даний серіал за підтримки
Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та було представлено
26 січня 2021 року на заході в Києві.
Генрік Вілладсен, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні
зазначив: «Сучасне урядування неможливе без інформаційних
технологій, але ці технології створюють нові ризики, оскільки
злочинці або терористи прагнуть знайти та використати
вразливості цифрових технологій, щоб пошкодити чи порушити
роботу державних інформаційних систем. Масштаб можливого
збитку від злочинів, скоєних за допомогою інформаційних
технологій, надзвичайно зріс за останні роки. Інформувати
посадовців про ці ризики та про те, що вони можуть і повинні
зробити для підвищення цифрової безпеки своїх установ, є
ключовим кроком у формуванні стійкості країни до сучасних
загроз» [2].
Дані освітні матеріали сприятимуть підвищенню рівня
цифрової грамотності стосовно: правил кібергігієни на роботі й
у повсякденні; безпечного користування браузером та загалом
мережами Wi-Fi; розмежовування використання особистої та
службової поштових скриньок; використання програмного
забезпечення; відповідального поширення інформації у
соціальних мережах; правил безпечної роботи з мобільними
пристроями; видів маніпуляцій з інформацією у кіберсфері і т.д.
[3].
Отже, кібергігієна як спосіб захисту має вищу ієрархію
та більшу цінність, ніж різноманітне антивірусне програмне
забезпечення. Ефективнішим рішенням є недопущення
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зараження власного пристрою шляхом дотримання простих
правил безпеки (відмова від завантаження невідомих файлів без
підпису та видавця, ігнорування фішингових сторінок і т.д.),
ніж боротьба з наслідками цього зараження, покладаючись на
потужність антивірусного програмного забезпечення.
Перелік використаної літератури:
1. Основні правила захисту даних – кібергігієна для
активного
Інтернет-користувача.
URL:
https://eset.ua/ua/blog/view/38/osnovnyye-pravila-zashchitydannykh-kibergigiyena-dlya-aktivnogo-Internet-polzovatelya#
(дата звернення: 01.02.2021).
2. Освітній серіал, створений за підтримки ОБСЄ,
популяризуватиме кібергігієну серед держслужбовців України.
URL:
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5. Полторак А.С., Баришевська І.В., Мельник О.І.,
Боднар О.А. Кібернетична безпека банківського сектора в
системі фінансової безпеки держави. Сучасні тенденції
розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика :
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Попіль О.М.
спеціаліст другої категорії
Відокремлений структурний підрозділ «Заліщицький
фаховий коледж імені Є.Храпливого НУБіП України»
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
Якість життя і освітній потенціал українського
суспільства багато в чому визначається рівнем освіти і культури
населення, його світоглядною орієнтацією і духовним
розвитком,
можливістю
систематично
отримувати
і
використовувати необхідну інформацію. Ці чинники впливають
на ступінь включенності українського суспільства в
національні і світові загальнолюдські процеси прогресивного
розвитку. Освіта, що відповідає сучасним потребам суспільства
і ринку праці, виступає могутнім адаптивним потенціалом у
швидкоплинному трансформуючому суспільстві до сучасних
соціоекономічних реалій, що стає найважливішою умовою
успішного і стійкого суспільного розвитку [1].
В умовах сьогодення людина розглядається як суб’єкт,
який активно і свідомо використовує інформаційні технології
для здобуття знань і навичок. На думку Дубасенюк О. А.
система освіти створюється для людини, функціонує і
розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку
творчої особистості. За дослідженнями Дичківської І.М освіта
за своїм змістом, формами і методами є змінною, оскільки вона
має реагувати на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії,
враховуючи тенденції, перспективи розвитку людства,
національного буття народу.
Термін “інновація” (із пізньолатинської іnnоуаtio оновлення, новизна, зміна) означає нововведення, тобто
цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище впровадження
нові стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід
системи з одного стану до іншого.
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Стосовно педагогічного процесу інновація означає
введення нового у цілі, зміст, методи і форми навчання і
виховання, організацію спільної діяльності викладача і
студентів
Сучасну систему інновацій у вищій освіті складають:

Технологічні інновації, до яких належать нові
технології навчання, освітні програми; терміни навчання,
критерії набору студентів, навчально-методичні матеріали та ін.

Педагогічні інновації, що включають в себе нові
методи викладання і навчання, нові форми та організацію
навчальних занять: застосування інтерактивних форм та
мультимедійних
засобів
навчання,
використання
телекомунікаційних методів конструювання знань та ін.

Організаційні інновації, які передбачають появу
нових організаційних структур і інституціональних форм в
галузі освіти: типів і видів навчальних закладів та установ,
реорганізацію структури системи вищої освіти та ін.

Економічні інновації, які складаються з нових
економічних механізмів у сфері освіти: диверсифікація джерел
фінансування освітніх установ відповідно до завдань
інноваційного розвитку, запровадження нових форм оплати
освітніх послуг; розробка сучасних механізмів податкових та
кредитних зобов’язань, нові механізми оплати праці в сфері
освіти та ін. [2].
Метою інновацій в освітній системі є удосконалення
процесу навчання, полегшення сприйняття інформації,
підвищення конкурентоспроможності випускників вишів на
ринку праці, підвищення конкурентоспроможності самих ВНЗ
в порівнянні з іншими вузами, тощо
Бухгалтерський та податковий облік відіграють провідну
роль в процесах створення надійного і достовірного
інформаційного забезпечення для цілей прийняття економічних
рішень, а професійні бухгалтерські організації займають вагоме
місце серед світових гравців, що регулюють економічні та
фінансові потоки.
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Підприємства різних форм власності, на сьогоднішній
день, потребують висококваліфікованих спеціалістів з
бухгалтерського обліку, які обізнані з нормативно-правовими
актами, що регулюють діяльність підприємств в Україні та
вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді
і готові вдосконалювати свої професійні навики.
Зміна підходів до ролі та місця бухгалтера у сучасному
інформаційному суспільстві зумовила розширення його
функцій відповідно до вимог сучасної економіки. Бухгалтери
перестають бути фіксаторами здійснених подій, а стають
активними учасниками управління підприємством.
Забезпечення здійснення високоякісної професійної
практичної діяльності бухгалтерів не можливе без належної
підготовки таких фахівців у закладах освіти. Під час навчання
студенти оволодівають навичками свідомого, обґрунтованого
формування облікової політики підприємства та ефективної її
оптимізації; дослідження закономірностей розвитку і
управління податковими процесами, бюджетними відносинами
держави відповідно до законодавчих і нормативних актів
України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням
здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік;
вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.
Важливими аспектами навчальної діяльності є формування
високого професійного рівня спеціалістів із глибоким знанням
гуманітарних,
фундаментальних,
загальноекономічних,
фахових дисциплін, а також можливістю професійної адаптації
в умовах ринкових економічних відносин.
Контроль якості знань є невід’ємною частиною процесу
освіти та професійної підготовки спеціалістів у різних галузях.
На думку Захарченко С. М. він є взаємопов’язаною діяльністю
викладача та суб’єкта навчання - студента, абітурієнта, учня
тощо. Контроль і оцінка знань виконують одночасно функцію
перевірки засвоєння і практичного застосування суб’єкта
навчання одержаних під час навчального процесу знань, а
також функцію стимулювання, морального заохочення за
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рахунок участі в своєрідному інтелектуальному змаганні [3].
Комп’ютерне тестування, як один із методів контролю
знань, полегшує роботу викладача із систематизації і оцінки
якості знань студентів та дозволяє студенту самостійно оцінити
рівень своїх знань. Такий спосіб контролю дає можливість:
організовувати зворотній зв’язок між студентом і викладачем з
використанням мережі Інтернет; отримання об’єктивної оцінки
з виключенням людського фактору; формування узагальнених
статистичних оцінок результатів контролю та інше.
Одним з реальних шляхів підвищення якості професійної
підготовки майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку,
активізації навчально-пізнавальної і науково-дослідної
діяльності студентів, розкриття їхнього творчого потенціалу є
розробка і впровадження в навчальний процес комп’ютерноорієнтованих методичних систем навчання фахових дисциплін,
в основу яких покладено web технології.
На разі, коли освітні стандарти передбачають значне
збільшення часу на самостійну роботу студентів у навчальному
процесі, такі інноваційні технології як електронне, дистанційне
та мобільне навчання відкривають широкі можливості для
вирішення завдань з організації самостійної роботи студентів та
дозволяють їм отримати доступ до навчальних матеріалів в
будь-якому місці та у будь-який час, що робить процес
навчання більш привабливим та комфортним і стимулює до
самоосвіти.
Перелік використаної літератури:
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Україні: розгортання проблеми та засадницькі орієнтири / Є.В.
Сірий // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки
: збірник наукових праць. - К., 2010. - С. 65 - 77.
2.
Мельникова О.В. Інновації у вищій освіті як
чинник формування національної економіки знань/ О.В.
Мельникова // Збірник наукових праць Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.
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Ю. Ковальчук // Матеріали XLVI науково-технічної
конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24
Посвятовська О.Б.
викладач комп’ютерних дисциплін
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ
На даний час беззаперечним є факт, що цифрова
трансформація в наслідок пандемії коронавіруса і ряду інших
чинників суттєво коригує діяльність у всіх сферах.
Найважливішим фактором для підприємств і установ в цих
умовах є готовність оперативно впроваджувати інновації для
підвищення ефективності і конкурентоспроможності з
урахуванням
непередбачених
ситуацій.
Яскравим
відображенням цього є освітній процес.
Основою затребуваних інновацій в освітньому
середовищі, зокрема, постало забезпечення гнучкості при
побудові освітньої траєкторії навчання студентів. Це дає
можливість задовольнити освітні потреби особистості та
суспільства.
У даних реаліях велику вагу має неформальна освіта, яка
сприяє збільшенню професійної компетенції. [1] Сама пособі
вона не є противагою чи альтернативою формальній освіті, а є
її
якісним
доповненням.
Важливим
фактором
її
результативності та ефективності є свідомий та зважений підхід
до вибору її виду та напрямку. Значну роль тут відіграє
співпраця з стейхолдерами, долучення до різноманітних заходів
від провідних фірм та установ галузі.
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Вдалим прикладом цього є ініціатива «IoT Step by Step
2020» Мережевої Академії Cisco за підтримки ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» [2].
З метою реалізації засад дослідно-орієнтованого
навчання, поглибленого вивчення профільних предметів та
забезпечення умов для набуття здобувачами освіти ключових
компетентностей, Галицький коледж імені В’ячеслава
Чорновола традиційно долучається до різноманітних ініціатив
Мережевої Академії Cisco. [3]. Дана ініціатива викликала
особливу зацікавленість, оскільки була довготривалою та
багатоетапною Заплановані в рамках ініціативи «IoT Step by
Step 2020» заходи були анонсовані заздалегідь, що дало
можливість проаналізувати умови участі на кожному з етапів та
спланувати участь у них. Все це разом з анонсованими
заохоченнями за результатами участі зацікавило групу
здобувачів освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки»
На початковому етапі в умовах дистанційного навчання
вони пройшли онлайн-курс «Вступ до Інтернету речей» [2].
Структура курсу передбачала наступні вивчення логічно
поєднаних між собою розділів: «Все може бути з’єднано», «Все
стає програмованим», «Все навколо генерує дані», «Все може
бути автоматизовано», «Все має бути захищено», «Можливості
для навчання та побудови бізнесу» [2]. Кожен розділ включав
лабораторні роботи, які надавали змогу закріпити отримані
теоретичні знання. Усі завдання реалізовувалися в середовищі
Cisco Packet Tracer. Окрім доступу до необхідних навчальних
матеріалів оргкомітет ініціативи надавав додаткові навчальні та
мотивуючі відеоматеріали.
Для отримання персонального сертифікату потрібно
було виконати тренувальні вправи, пройти поточні контрольні
та лабораторні роботи, скласти фінальний іспит у формі тесту
та написати відгук про курс. Студенти, що виконали всі умови
даного етапу ініціативи та пройшли на належному рівні
тестування
отримали
персональні
сертифікати,
які
підтверджують отримані результати. Окрім цього, за активну
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участь студентів нашого навчального закладу в І етапі даної
ініціативи Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола був
відзначений спеціальним сертифікатом та отримав запрошення
до участі в наступному етапі ініціативи.
Під час участі у ІІ етапі даної ініціативи відбулось
вивчення студентами курсу «Основи IoT: З’єднання речей».
Цей поглиблений курс включав вивчення наступних розділів:
«Речі та зв’язки», «Датчики, виконавчі механізми та
мікроконтролери», «Програмне забезпечення є скрізь»,
«Мережі, туманні та хмарні обчислення», «Діджиталізація
бізнесу», «Програми IoT у бізнесі», «Створи IoT рішення». Як і
в попередньому курсі кожен розділ включав лабораторні
роботи. Однак, їх виконання потребувало спеціального
лабораторного обладнання: одноплатні комп’ютери Raspberry
Pi, мікроконтролери Arduino та цілу низку різноманітних
сенсорів та актуаторів. Завдання реалізовувалися в
середовищах програмування Arduino IDE, Python IDLE та PLApp. Також використовувалися онлайн-сервіси Google, IFTTT
та Webex Teams.
В результаті проходження курсу студенти навчилися та
вдосконалили навички:

створювати інтелектуальні об’єкти;

об’єднувати інтелектуальні об’єкти між собою та
реалізовувати між ними обмін інформацією;

реалізовувати взаємодію інтелектуальних об’єктів
з навколишнім середовищем та людьми;

реалізовувати захист інформації в системах
інтернет речей;

програмувати мікроконтролери;

розробляти веб-сервіси для контролю віддалених
об’єктів;

працювати у команді.
Кожен, хто успішно пройшов цей курс також отримав
персональний сертифікат, що засвідчував результативне
навчання.
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Варто зауважити, що додатковою передумовою участі в
даному етапі ініціативи була спеціальна підготовка викладачівінструкторів, яка включала онлайн-навчання, практичні очні
заняття з використанням апаратного обладнання та успішну
здачу фінального іспиту. Кожен навчальний заклад, викладачі
яких пройшли дану підготовку та виконали всі умови участі в
ініціативі, отримав у якості заохочення комплект спеціального
обладнання для виконання лабораторних робіт.
В якості заключного етапу відбувся всеукраїнський Cisco
онлайн-Хакатон з ІоТ, тематика якого була - «Інфекційні
хвороби: ІоТ для запобігання та профілактики». Три дні
напруженої роботи: мозковий штурм, виготовлення прототипу,
бізнес-обґрунтування проекту, підготовка до презентації
проекту. Результатом злагодженої роботи команди стала
автоматизована
система
обліку
кількості
пасажирів
громадського транспорту для запобігання та профілактики
поширення інфекційних захворювань, яка в загальному
підсумку отримала ІІ місце [3]
Аналіз результатів участі у цьому, як в інших заходах від
Мережевої Академії Cisco, підтвердив забезпечення наступних
переваг при реалізації завдань освітніх програм:
1. Взаємодія з зовнішніми стейкхолдерами.
2. Залучення професіоналів-практиків з галузі до
освітного процесу.
4. Реальне дієве підвищення кваліфікації викладачів та
покращення практичної підготовки здобувачів освіти з
заявлених освітніх програм.
Можна впевнено стверджувати, що така співпраця дає
багато можливостей і перспектив. Навчальні матеріали, що
надаються включають в себе велику кількість практичних і
лабораторних робіт за всіма напрямами підготовки.
Мережева Академія Cisco являє собою приклад
взаємовигідного співробітництва між IT-індустрією і
навчальними закладами у розрізі неформальної освіти. Варто
зауважити, Мережева Академія Cisco при виконанні певних
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умов, всіляко сприяє інтеграції навчальних матеріалів, що
надає, у освітній процес в якості компонента формальної освіти
у закладах, де викладають сертифіковані інструктори
Мережевої Академії Cisco. Програми Мережевих академій
забезпечує життєво важливу технологічну підтримку та
відповідні засоби, що є істотним доповненням до обмежених
ресурсів
багатьох
освітніх
установ.
Студенти
Мережевої Академії Cisco отримують можливість набути або
поглибити відповідно до потреб практичні знання та навички,
необхідні для впровадження та підтримки у належному стані ІТ
у бізнесі, чим підвищують свою конкурентоспроможність та
затребуваність.
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Пронь М.Б.
викладач
ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого
НУБіП України
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Аграрна промисловість постійно потребує
моніторингу стану полів та посівів для запобігання втрати
врожаю та збільшення прибутку. Однак, через велику площу
полів, яку неможливо щоденно фізично контролювати, виникає
потреба у використанні технічних засобів контролю. Саме тому,
почали масово використовувати найсучасніші технології, а
саме, безпілотні літальні апарати, які модернізують та
розвивають аграрнний бізнес .
Безпілотний літальний аппарат (БПЛА) – це
літальний апарат, який злітає, літає та сідає без фізичної
присутності пілота на його борту, але який знаходиться під
постійним дистанційним контролем пілота або пілотів і
призначений для повернення на аеродром та для подальшого
повторного використання. Безпілотники оснащені такими
технологіями, як: рушійні системи, інфрачервоні камери, GPS
та навігаційні системи, програмовані контролери та
автоматизоване планування польоту. Крім того, за допомогою
спеціального програмного забезпечення для обробки даних
будь-яка зібрана інформація може бути негайно використана
для вирішення виникаючих питань. Порівняно із традиційними
аерозніманнями безпілотні літальні апарати мають свої
переваги. Це можливість зйомки місцевості на малій висоті,
вибірковість зйомки, зйомка там де це технічно неможливо
зробити
іншими
способами,
легке
трансортування
безпілотників, непотрібність спеціального злітного майданчика
та екологічність.
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Безпілотники в аграрній сфері можуть виконувати
різноманітні операції:
- Аерофотозйомка - для виявлення лисин, загибелі
врожаю після впливу природних факторів і інших дефектів, які
потребують своєчасного усунення. Аерофотозйомка з дрона
значно краще зйомки з супутника за своєю детальністю, за
рахунок невеликої висоти польоту.
- Відеозйомка - продуктивність літального апарату при
відеозйомці досягає 30 км за 1 годину, що істотно знижує часові
та фінансові витрати в порівнянні з використанням наземної
техніки.
- 3D моделювання - дозволяє визначати перезволожені
або посушливі території, виїмку ґрунту, грамотно створювати
плани і карти зволоження або осушення ґрунту, рекультивації
ділянок або меліорації земель.
- Тепловізійна зйомка - здійснюється із застосуванням
усього спектру інфрачервоного випромінювання: ближнього,
середнього і далекого діапазону. Дослідження дає можливість
визначити терміни диференціювання точок зростання, що
безпосередньо впливає на врожайність і збереження
продуктивних властивостей рослин зі збереженням спадкових
можливостей сорту.
- Лазерне сканування - застосовується для аналізу
місцевості на важкодоступних або недоступних територіях.
Даний метод забезпечує отримання точної моделі високої
щільності з детальним відображенням рельєфу навіть при
роботі в умовах сильної загущеності насаджень.
- Оприскування - завдяки можливості дооснащення,
дрони використовують для точкового оприскування рослин і
плодових дерев. Такий підхід дозволив фермерам обробляти
тільки хворі рослини, виключаючи попадання хімікатів на
решту урожаю.
- Посадка насіння - практикується порівняно недавно і
ще не отримала широкого поширення, однак деякі компанії
ставлять експерименти, висаджуючи насіння рослин за
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допомогою
безпілотників.
По
суті,
виробники
експериментують
зі
специфічними
системами,
які
запрограмовані розкидати насіння в підготовлений ґрунт. Ця
технологія допомагає мінімізувати необхідність в особистій
присутності для посадки рослин в обраній місцевості, що часом
стає дорогим і енерговитратним завданням. Та ж сама
технологія безпілотників може бути адаптована і застосована до
багатьох типів фермерських господарств, скорочуючи час
посадки і витрати на оплату праці[3 ].
Безпілотні літальні апарати поступово стають
незамінною складовою сучасного аграрного бізнесу, їх
застосовують передові агрохолдинги світу та України.
Основними напрямами їх використання є:
1. визначення площі полів, посівів - дає точні дані про
розміри полів. Ця інформація допомагає визначити
найефективніші схеми посадки, управління посівами, надає
можливість підрахунку необхідної кількості насіння, добрив,
пестицидів витрат паливно-мастильних матеріалів, що значно
скорочує витрати.
2. створення карт полів – створюється картографічна
основа, з точними координатами всіх об’єктів, на яку
наносяться векторні шари: поля, об’єкти інфраструктури,
дороги. Це дозволяє розраховувати точні площі, відстані.
3. моніторинг стану і розвитку посівів, прогноз
урожайності - дозволяє точно спрогнозувати врожай і терміни
його збору, а також виявити та усунути можливі проблеми:
хвороби рослин, пошкодження шкідниками, посушливість,
необхідність внесення добрив, забур'яненість.
БПЛА дає змогу агроному коригувати кількість та
час обробок і підживлень, оптимізувати витрати насіннєвого
матеріалу та агрохімікатів, своєчасно спланувати пересівання
частини площ у разі значних пошкоджень рослин, оптимізувати
витрати води на зрошування земель, виявити та виправити
недоліки проведення обробітку ґрунту, сівби чи збирання
рослин.
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Використання безпілотників допомагає економити
втрати на паливно-мастильних матеріали, насіння та
агрохімікати, а також підвищити врожайність та прибуток за
рахунок рівномірного посіву, контролю та коригування
врожаю. Дані, отримані за допомогою БПЛА використовують
для
автоматизації
обліку
на
сільськогосподарських
підприємствах. За допомогою цих даних фермери відстежують
не тільки сходження рослин, але і можуть спостерігати за
роботою працівників, відхиленням техніки від заданого курсу
польових робіт віддалено.
Отже, використання безпілотних літальних апаратів
дозволяє отримувати актуальну і ефективну інформацію а її
накопичення дозволяє аналізувати динаміку усіх процесів
аграрного бізнесу.
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2 .Станкевич С.А. Застосування сучасних технологій
аерокосмічного знімання в аграрній сфері /Станкевич С.А.,
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викладач спеціальних економічних дисциплін
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
Петрів О.С.
викладач спеціальних економічних дисциплін
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Фахівці з вищою економічною освітою відіграють у
сучасному суспільстві особливу роль. Саме вони покликані
здійснювати інновації в економічній сфері, які, зрештою,
перетворюють і весь устрій нашого життя загалом. Оскільки
зміст вищої освіти визначається соціальним замовленням, то
відповідно до змін, яких зазнає сучасне суспільство, мають бути
переглянуті основоположні принципи, цінності, моделі,
зокрема й у сфері вищої економічної освіти, що потребує, перш
за все, наукового соціально-філософського обґрунтування.
Сучасні
фахівці-економісти
повинні
ефективно
працювати як у межах власної країни, так і в міжнародному
глобальному просторі, володіючи знаннями, вміннями та
навичками, характерними для професії, та максимально
сприяти розвитку сучасного ринку праці. Саме ринок праці
посідає центральне місце серед інших ринків. Його основу
становлять дві головні дійові особи – роботодавці й наймані
працівники. Останні пропонують свою робочу силу за певну
плату, а роботодавці формують попит на неї та оплачують її.
Отже, на ринку праці, як і на інших ринках, мають місце
пропозиція, попит і ціна у вигляді заробітної плати. У такий
спосіб, ринок праці в ринковій економіці – це ринок найманої
праці, де роботодавець і найманий працівник є юридично
рівноправними особами [1].
Ринок праці України як елемент економічної системи з
одного боку формується в специфічних умовах під впливом
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явищ, процесів і тенденцій їх розвитку в економічній і
соціальній сферах та соціокультурних особливостей
українського суспільства, а з іншого – впливаючи на соціальноекономічний розвиток, визначає ефективність економіки, її
конкурентоспроможність.
Водночас
сучасний
український
ринок
праці
характеризується низкою серйозних проблем, найголовнішою з
яких досі залишається дисбаланс у професійній підготовці
фахівців економічної галузі та попитом на ринку праці.
Роботодавець сьогодні де-факто віддалений від процесу
формування та контролю такого суспільного інституту як
«державне замовлення», не бере участь у формуванні змісту
освіти. У зв’язку з цим ринок недоотримує певних необхідних
йому кваліфікованих фахівців або їхня кваліфікація не
відповідає вимогам роботодавців.
Економічна освіта здійснюється на всіх етапах
професійного навчання та спрямовується на формування
грамотного фахівця, що володіє досить великим обсягом
економічних знань, які дають йому можливість успішно діяти в
умовах товарно-грошових відносин [2]. Разом із тим, якщо
економічна освіта розуміється як передача, засвоєння й уміння
оперувати загальними економічними знаннями, необхідними
для здійснення різних видів трудової діяльності, то і цілі її
розуміються по-іншому, а саме: завдання системи економічної
освіти Професійна підготовка фахівців економічної галузі у
закладах вищої освіти всіх її щаблях передбачає збагачення
особистості знаннями, які будуть необхідні для розуміння суті
мікро- та макроекономічних процесів, для формування навичок
і вмінь, які дали б змогу приймати відповідальні та науково
обґрунтовані рішення в процесі її життєдіяльності.
У Законі України «Про вищу освіту» вища освіта
визначається як 27 Розділ 1 сукупність систематизованих знань,
умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої
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освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти (Розділ 1.
Стаття 1) [3].
«Освіта вища (англ. higher education, пол. studia wyzsze)
– згідно з рішеннями міжнародних організацій такою освітою
вважаються всі варіанти навчання, що визнаються «вищими»
законодавством чи іншими офіційними актами певних країн»
[4, с. 126].
Порівнюючи поняття «професійна підготовка» із
поняттям «вища освіта», забезпечує цілеспрямовану й системну
професійну підготовку для формування висококваліфікованих
професійних кадрів, здатних до розв’язання широкого кола
професійних завдань. Професійна підготовка – процес здобуття
людиною певної професійної кваліфікації за відповідним
напрямом чи спеціалізацією, у результаті чого ця людина
опановує певну професійну діяльність, стає здатною до її
реалізації [5, c. 13]. Отже, професійна підготовка розглядається
як основний зміст і призначення вищої освіти. Українські
науково-педагогічні джерела поняття «економічна освіта»
трактують у двох аспектах: економічна освіта і як професійна
підготовка економістів усіх спеціальностей, і як комплекс
певних економічних знань, якими володіє особистість [2].
Відповідно вирізняються також цілі економічної освіти. Так,
зокрема, економічна освіта як професійна підготовка
передбачає отримання спеціальних економічних знань у межах
фахової підготовки економістів усіх спеціальностей, що дають
змогу випускнику навчального закладу успішно виконувати
роботу за набутою професією. Саме в такому контексті
економічну освіту доцільно розглядати як сукупність
фундаментальної економічної підготовки та спеціальних знань.
Економічна освіта розглядається як освіта, спрямована
на аналіз і висвітлення зв’язків, які існують у ринковій
економіці між людиною, родиною й державою, вивчення
ключових економічних концепцій і законів, розуміння
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основних впливів економічного середовища на діяльність
підприємця,
формування
особистісної
та
фахової
компетентності. Економічна освіта як складник загальної освіти
населення має провідне значення в умовах ринкових
перетворень і демократизації суспільства, оскільки без
глибоких економічних знань, належної підготовки фахівців
країна не може досягти динамічного розвитку [8, с. 250].
Формування професійних умінь і навичок майбутніх
економістів у процесі вивчення інтегративних фахових
дисциплін дотримання яких сприятиме ефективному процесу
вивчення інтегративних фахових дисциплін [6]:
--процес навчання стимулюватиме усвідомлення
студентами суперечностей між вимогами професійної
підготовки до знань і умінь економіста і ступенем оволодіння
цими знаннями;
--зміст навчання передбачатиме розгляд цінностей,
способів ефективної професійної діяльності з урахуванням
міждисциплінарних
зв’язків
(економіки,
психології,
математики, менеджменту);
--методи, форми і прийоми навчання будуть реалізовані
на засадах діяльнісного підходу до засвоєння економічного
досвіду [6, с. 13].
Професійна підготовка майбутнього економіста, має
забезпечувати органічне поєднання фахової підготовки з
комунікативною, відтак сприяти всебічному професійному
розвитку
особистості.
Ефективність
формування
комунікативної компетентності залежить від цілісності
комунікативної підготовки [7, с. 6 – 7]. Психолого-педагогічні
засади підготовки студентів економічних спеціальностей до
інноваційної діяльності. Актуальним для ефективної
професійної підготовки стає інтеграція – поєднання різних
підходів освітньої діяльності в єдиній моделі. В якості такого
інтегративного підходу у вищій професійній освіті, інноваційно
зорієнтований підхід, в якому провідне значення надається
підготовці особистості до життя в змінних умовах, реалізації
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інноваційної діяльності, розвитку її інноваційних властивостей
[5, с. 14]. Використання інноваційно зорієнтованого підходу
особливо вагомим стає у професійній підготовці майбутніх
економістів, що складає важливу умову запровадження в
Україні інноваційної моделі економічного розвитку.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕДУМОВИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Одним з ключових пріоритетів, спрямованих на
розширення можливостей розвитку підприємств за допомогою
інформаційних технологій нового покоління, є підготовка у
закладах вищої освіти (ЗВО) підприємців і менеджерів,
спроможних приймати науково обґрунтовані управлінські
рішення в умовах викликів ери цифрового бізнесу. Трансфер та
активне застосування інформаційних інновацій в управлінні
розвитком підприємств неможливе без наявності у менеджерів і
підприємців необхідних цифрових компетенцій. Ці компетенції
мають бути достатніми для того, щоб швидко опановувати
інформаційні інновації, пов’язані з обміном даними та прийняттям
управлінських рішень, у т.ч. щодо вибору стратегій розвитку,
вирішення проблем ресурсозабезпечення цього розвитку тощо.
Звичайно якісна підготовка у ЗВО кадрів з високим рівнем
цифрових компетенцій – важлива, але не єдина передумова
забезпечення впровадження прогресивних інформаційних
інновацій в управління підприємствами. Для цього потрібно
реалізувати стратегію створення єдиного цифрового простору, що
буде передбачати як цифровізацію управління бізнес-процесами
всередині підприємства, так і за його межами. Фактично потрібно
спрямовувати діяльність різних організацій і структур на розвиток
єдиного цифрового ринку у межах як одної країни та її регіонів,
так і в масштабах декількох країн, ЄС і т.п. Стратегія формування
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єдиного цифрового ринку – не простий процес, в основу якого
мають бути покладені такі три основні принципи:
1) доступу споживачів і підприємств до цифрових товарів і
послуг або створення умов для покращення цього доступу;
2) навколишнього середовища, сутність якого полягає у
створенні рівних умов для процвітання цифрових мереж та
інноваційних послуг;
3) відповідності економіки та суспільства, спрямованого на
максимізацію потенціалу для зростання цифрової економіки.
Цифровізація систем управління підприємствами (СУП) як
за кордоном, так і в Україні позначилася на їх інноваційних змінах.
У відповідь на постійно зростаючі вимоги споживачів продукції
та / або послуг підприємств відбуваються зміни у СУП шляхом
розробки та впровадження відповідних інформаційних та смарттехнологій. Діджиталізація бізнес-процесів (у т.ч. логістичних), як
свідчить практика, прискорює децентралізацію систем управління
підприємствами. Зменшення завдяки цифровізації обсягів
рутинних операцій, зростання кваліфікації співробітників, які
повинні вміти користуватися новими інформаційними
технологіями і т.п. чинниками, визначає у наш час характер
управління як такого.
Поява внаслідок створення корпоративних інформаційних
систем, що, як правило, потребують накопичення / обробки /
передачі дуже великих обсягів інформації про постачальників,
споживачів / клієнтів підприємства, його партнерів, зазвичай
вимагає використання інноваційних технологій, що стають
ключовими факторами успіху. Для збору, зберігання та
використання накопиченої інформації в будь-який момент часу та
простору в сучасних умовах розвитку інформаційних систем
розповсюджується використання хмарних технології. Це сприяє
створенню єдиного інформаційного простору СУП, в якому
охоплюються всі рівні управління з метою генерації управлінської
інформації та централізованого доступу до неї [1]. Останнє, у свою
чергу, прискорює та підвищує якість процесу прийняття
управлінських рішень.
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У ході нашого дослідження нами був проведений аналіз
того, яким чином до інформаційних інновацій, що сприяють
результативному управлінню розвитком підприємства, варто
підходити менеджерам сфери роздрібної торгівлі. Було
встановлено, що перед керівником підприємства торгівлі завжди
постає питання щодо необхідності вибору способів розробки
та / або використання інформаційних систем і технологій. За
результатами опитування у січні 2021 р. керівників і менеджерів
діючих в Україні підприємств торгівлі, визначена прийнятність
застосування трьох різних способів розробки та впровадження у
діяльність підприємства інформаційних інновацій:
1) власними силами, коли до інформаційних новацій були
залучені тільки працівники підприємства;
2) адаптація «чужого» готового продукту (спеціального
програмного забезпечення) під потреби власного підприємства,
використовуючи власний внутрішній потенціал підприємства
(тобто його ресурси та можливості);
3) аутсорсинг, що передбачає делегування виконання
завдання іншій – сторонній організації, що, як правило,
спеціалізується на розробці інформаційних продуктів. Підприємці
та менеджери для цього намагаються скористатися послугами
відомих постачальників інформаційних технологій, які мають
численні позитивні відгуки від тих, хто вже користувався цими
технологіями.
Перевагою першого з вище перелічених способів є певна
свобода дій, що дає можливість самостійно організовувати процес
розробки інформаційного забезпечення і вести план його
виконання застосовуючи авторський (внутрішньо корпоративний)
підхід до створення СУП, що враховує всю необхідну специфіку
бізнес-процесів на підприємстві. Серед недоліків варто назвати
такі: ймовірність збільшення часу реалізації; перепони на шляху
обміну досвідом і т.п.
До переваг адаптації (тобто 2-го способу) має сенс, у першу
чергу, віднести відносно низьку собівартість порівняно з іншими
способами. Залучення співробітників самого підприємства до
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удосконалення інформаційного забезпечення з урахуванням
внутрішньої специфіки діяльності підприємства. До недоліків
часто відносять низький рівень можливостей для високоякісного
доопрацювання. Крім того, цей спосіб вимагає додаткових знань
від співробітників підприємства поза сферою його основної
операційної діяльності. До переваг цього способу доцільно
віднести договірний базис взаємовідносин між підприємством
торгівлі та розробниками інноваційного інформаційного
забезпечення. Недоліком є ймовірність неглибокого розуміння з
боку розробника управлінських проблем підприємства. Вузьким
місцем також є необхідність тестування ще часто «сирих»
інформаційних технологій безпосередньо у діяльності діючого
підприємства торгівлі. Бути на практиці добровільним
тестувальником ймовірно далеко не оптимального для
підприємства програмного забезпечення та ще й за власні кошти
ніхто не хоче.
Отже, згідно наших досліджень вище, а також результатів
аналізу попередніх наукових пошуків [2; 3 та ін.], існує декілька
передумов забезпечення інформаційних інновацій в управлінні
розвитком
підприємства,
починаючи
від
підготовки
менеджерських кадрів у ЗВО і закінчуючи правильністю вибору
того чи іншого способу розробки та / або використання
інформаційних систем і технологій на підприємстві, застосування
інноваційних стратегій розвитку. На сам кінець зауважимо, що
міжнародний досвід зі сфери інформаційного менеджменту
знайшов відображення в CobiT (скорочення від англ. Control
Objectives for Information and Related Technology)
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ЗУНУ
ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТИ ТА ІТ-БІЗНЕСУ
Взаємодія бізнесу, виробництва та освіти, - це необхідна
умова ефективного розвитку суспільства,.
Питання підготовки потрібних економіці фахівців
можливе лише за тісної взаємодії навчальних закладів і бізнесу.
Вуз — виробник, а підприємство — споживач фахівців. Саме
тому від ефективності зв'язків між ними залежить ступінь
відповідності якості з підготовки спеціалістів побажанням
роботодавця,
Бізнес є споживачем не тільки випускників освітнього
закладу, аспірантів, слухачів курсів перепідготовки та
підвищення кваліфікації, а й замовником науководослідницьких робіт.
Бізнес зацікавлений у отриманні практично всіх видів
освітніх послуг, наданих вищим закладом.
Сьогодні підприємству, яке хоче домогтися і втримувати
лідируючу позицію на ринку, послуги ВНЗ потрібні постійно,
тому необхідні тривалі і стійкі стосунки.
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1. Освіта та наука повинні визначати пріоритети
технічного прогресу.
Вища школа з боку держави фінансується за залишковим
принципом.
Недержавні
підприємств
не
квапляться
фінансувати розвиток вітчизняної науки й освіти, бо не
мотивовані державою із-за недосконалості механізму
державного регулювання національної економіки.
На жаль, із-за обмеженого державного фінансування
технічна оснащеність підприємств є кращою ніж ВНЗ.
Навчальні заклади оснащені застарілим обладнанням. Бізнесструктури передають ВНЗ те обладнання, яке морально
застаріле та ними не використовується. Бракує освіті і
ліцензійного програмного забезпечення, яке мають ІТ- фірми.
Технічний прогрес вимагає від освіти розробки нових
технологій, напрямів, програмного забезпечення, сучасного
обладнання з метою впровадження на виробництві.
Тому, бізнес-структури, якщо вони бажають бути
лідерами на ринку та мають перспективні плани свого
подальшого розвитку, повинні йти назустріч освітнім
установам і допомогти їм в оснащенні новим обладнанням і
програмними продуктами, які відповідають сучасним вимогам.
2. Для отримання прибутків бізнес відбирає найкращих
випускників ВНЗ. Для цього, як правило, підприємства
пропонують претенденту на робоче місце достатньо складну
тестову задачу, вирішити яку можуть окремі випускники. Ті, що
не пройшли тестування, шукають роботу не за спеціальністю.
Українські вищі навчальні заклади щорічно випускають
понад 16 тис. фахівців у сфері інформаційних технологій, але
тільки 4-5 тис. з них працевлаштовуються за фахом.
Вчорашні студенти часто не готові до норм поведінки у
бізнес-середовищі, до роботи, оскільки мало знайомі з
практичною стороною своєї спеціальності.
Важливо,
щоб
підприємства
організовували
короткострокові програми практичної підготовки для того, щоб
випускник ВНЗ став затребуваним на ринку праці.
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Якщо велика корпорація може за свій рахунок доводити
випускників вузів до власних стандартів, то для середніх і
малих підприємств такі витрати часто є невиправданими. В
цьому випадку можливо об’єднання зусиль кількох бізнесструктур.
3. Між стандартами вищої школи та вимогами
роботодавців досі існує величезний розрив.
Сучасна ситуація в народному господарстві України
дотепер відчуває суттєвий розрив між тим, кого та чому вчать
вищі заклади освіти, і тим, чого потребує ринок праці. Вище
зазначене визиває необхідність вирішення проблеми взаємодії
та взаємозв’язку ринку праці й ринку освітніх послуг.
Бізнес-структури, які добре знають ситуацію на ринку
праці, разом з ВНЗ повинні визначати політику у ліцензуванні
освітніх послуг.
Але ВНЗ при цьому не можна перетворювати в
утилітарне кадрове бюро, що обслуговує окремі підприємства.
ВНЗ і бізнес-структурам необхідно разом визначити потреби в
кадрах для регіону.
4. Сучасний бізнес орієнтований на виробництво
виробів, що розроблені на даний момент, реалізація яких на
ринку відразу дасть прибуток. Наука є більш консервативною.
Вона потребує більш тривалого часу на досягнення результату.
Якщо бізнес не буде фінансувати науку, то незабаром буде
досягнуто виснаження архіву готових напрацювань, що,
безумовно, відобразиться, через кілька років, на розвитку
бізнесу. Бізнес повинен орієнтуватися на перспективні
розробки, без науки яких неможливо отримати.
Для підвищення ефективності проведення наукових
робіт і заходів поряд з вузівськими аудиторіями та
лабораторіями необхідно використовувати матеріальнотехнічну базу підприємства.
Доцільно створити кластерні структури, які включають
освітянські, наукові та бізнесові структури. Кластери
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створюються для реалізації конкретно мети, для чого
можливості партнерів об’єднуються.
Стійке об'єднання кількох фірм різних розмірів з
університетами при спільному фінансуванні та використання
матеріально-технічної бази суттєво підвищить ефективність
наукових
робіт
і
дасть
можливість
розробити
конкуренттноздатну продукцію. , з розробки й модернізації
продукції (освітньої програми).
5. Для задоволення потреб бізнесу необхідно
змінити дещо змінити структуру наданих освітніх послуг,
збільшивши акцент на перепідготовку, на підвищення
кваліфікації, другу вищу освіту та нові неконтактні форми
навчання.
Співробітникам сучасних підприємств необхідно
постійно підвищувати кваліфікацію. Це можливо шляхом
створення при ВНЗ відповідних центрів, які акумулюють
найкращі світові досягнення. Один із можливих шляхів –
створення спеціалізованих лабораторій відомих світових
лідерів. Так, наприклад, у ВНТУ на кафедрі програмного
забезпечення функціонує лабораторія фірми AUTODECKсвітового лідера в галузі автоматизованого проектування. Не всі
сьогодні знають, що продукти цієї фірми по зовнішньому
вигляді виробу автоматично генерують всю документацію для
виготовлення протягом кількох хвилин. У нас є також
лабораторії фірм MOTOROLA, SCHNEIDER ELECTRIC
Зрозуміло,
що
такі
лабораторії
будуть
обслуговувати не окремі підприємства, а їх комплекси.
6. При відповідному фінансування бізнес-структури
можуть замовляти ексклюзивних фахівців, орієнтованих на
конкретне підприємство, а ВНЗ мати полігон, яким у процесі
навчання зможе «випробувати» якість і рівень своїх студентів.
Така підготовка можлива при комплексному залученні
викладачів ВНЗ і фахівців з підприємств. Зрозуміло, що така
підготовка найбільш доцільна не для окремих осіб, а для цілої
групи.
400

У ВНТУ є досвід проведення таких занять, наприклад, з
фірмою РІА. По закінченню курсів фірма РІА провела
тестування і запросила кращих студентів до себе на роботу.
7. ВНЗ України надають своїм студентам універсальні
знання, що дає їм можливість легко адаптуватися до потреб
виробництва. Головна претензія роботодавців до вузів —
відірваність знань, отриманих молодими фахівцями, від
практики. Проявляться це може по-різному — як і невмінні
поводження з сучасним устаткуванням, і у психологічної
непідготовленості до реалій промислового виробництва, до
керівництва робітниками, до норм поведінки у бізнессередовищі. Виходом із ситуації може бути, по-перше,
збільшення термінів і навіть поглиблення змісту виробничої
практики, по-друге, поповнення викладацьких кадрів
фахівцями з реального бізнесу і виробництва: найчастіше самі
викладачі погано обізнаний із станом справ у тієї галузі,
спеціалістів якому вони готують.
8. За даними Асоціації IT Ukraine, щорічно наші вузи
випускають близько 20 тис. ІТ-фахівців. Кожен з працюючих
ІТ-фахівців e середньому забезпечує зайнятість 11 осіб в інших
галузях.
У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що
ринок ІТ в Україні збільшиться вдвічі за два роки. Кількість
робочих місць в ІТ сфері зросте до 450 000 за 3-4 роки, тобто
удвічі.
Однак державні навчальні засади не успішно
застосовуються в повному обсязі для адаптації навчальних
планів в умовах змінни інших технологій.
Темпи розвитку ІТ вражають. 2012 року внесок ІТ
в економіку країни становив 0,8% ВВП України, а нині — уже
4%. На сьогодні експорт ІТ-послуг України приносить більше
як 5 млрд доларів на рік, тоді як 2013 року ця позначка ледь
сягала 2 мільярдів
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ВНЗ України готують висококваліфікованих ІТфахівців,, що спроможні перетворити державу в одного з ІТлідерів Європи.
Основними замовниками послуг з розробки ПЗ в Україні
виступають компанії з США і Європи. Сьогодні ІТ-фахівці
України серйозно піднімають економіку закордонних країн,
розробляючи по їх замовленню унікальні продукти , які потім
Україна їх купує для своїх потреб. На жаль, Експорт ITпродуктів в Україні в 24 рази менший порівняно з США. Ми
сьогодні програємо навіть Малайзії та Філіппінам
Сьогодні важливо, щоб ІТ-бізнес переорієнтувався на
внутрішній ринок. Сьогодні ВНЗ в стані розробити для своєї та
зарубіжних країн конкурентоспроможні програмні продукти.
Як показує досвід таких країн, як Ірландія, Ізраїль, Індія,
Малайзія і Китай, стимулювання розвитку галузі передбачає
пріоритетне розвиток напрямів, які мають високий експортний
потенціал, а також залучення провідних світових виробників у
сфері IT для розміщення на території країни своїх науководослідних і виробничих центрів.
В Україні діють філії понад 100 R&D центрів світових
компаній з різних галузей. Важливо, щоб вони безкоштовно
передали в навчальний процес свої ліцензійні програмні
продукти. Зрозуміло, що випускники ВНЗ використають
вивчені сучасні програмні продукти в бізнес структурах.
Пропонуються такі основні заходи.
Для забезпечення швидкого зростання якісних ІТ
фахівців необхідно виділити основні напрямки в ІТ відповідно
до структури ринку праці та збалансувати держзамовлення у бік
найбільш затребуваних напрямків.
При розробці стандартів освіти керуватися відповідними
міжнародними стандартами в нормативній частині навчального
плану та регіональними потребами у виборній частини НМК в
стандартах освіти для пріоритетних ІТ спеціальностей
передбачити поглиблене вивчення англійської мови .
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Включити представників ІТ бізнесу в експертні комісії
для акредитації та подальшого ліцензування ІТ спеціальностей.
Рекомендувати НМК замінити вивчення застарілих мов
програмування в навчальних програмах, що є найбільш
необхідними для ІТ індустрії.
Потребує розвитку система прискореного перенавчання
на базі раніше отриманої вищої освіти з метою отримання нової
кваліфікації в ІТ. ВНЗ ширше використовувати можливості
спеціалізації, як форми післядипломної освіти людей, що мають
інженерну, технологічну, фундаментальну або іншу базову ІТ
освіту. ВНЗ ширше використовувати можливості підготовки
для отримання другої вищої ІТ освіти.
Ввести доплати викладачам за наявність спеціальних
сертифікатів від визнаних лідерів ІТ індустрії чи міжнародних
професійних співтовариств. Розширити мережі спеціалізованих
класів шкіл з підвищеною математичною і комп'ютерною
підготовкою.
Розробити нормативно-правові норми поглиблення
взаємодії вищих навчальних закладів з роботодавцями на всіх
етапах отримання вищої освіти (цільова підготовка, проведення
практик, працевлаштування випускників тощо).
Цільову підготовку проводити шляхом виконання
найбільш підготовленими. Дозволити ВНЗ самостійно
розпоряджатися
наявними
коштами,
отриманими
з
позабюджетних джерел фінансування, зокрема, від ІТ бізнесу в
рамках цільових програм. Застосовувати економічно
обґрунтоване пільгове оподаткування ІТ компаній, які готові
направляти кошти на розвиток ІТ освіти.
Доручити ВНЗ розробити дистанційні курси для
підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з ІТ (за аналогією
з Массачусетським технічним університетом, США).
Передбачити можливість співпраці в області підвищення
кваліфікації з провідними міжнародними ІТ корпораціями, які
у значній мірі визначають розвиток технологій.
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Сьогодні пропонується така форма взаємодії освіти та
бізнесу - формування ендаументов (цільових капіталів)
університетів. Ця форма набуває форму законопроекту і
обговорюється вузівським співтовариством. Перспектива їх
використання: бізнес передає вільні кошти університету, який в
свою чергу вкладає їх в акції або цінні паперу і витрачає
отримані відсотки на свої потреби. Таким чином, капітал
бізнесменів працює на майбутнє, створюючи постійне
підживлення університету.
Враховуючи нові умови формування та розвитку
державного устрою освітні установи повинні активно вивчати
професійні особливості бізнесу, підтримувати прямі контакти з
працедавцями, уточнювати їх потреби в кадрах і в навчанні,
організовувати
виробничу
практику,
а
згодом
і
працевлаштування випускників з урахуванням інтересів
конкретних компаній.
Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що освіта
неспроможна повною мірою розвиватися тільки на державних
засадах. Для того, щоб фінансувати не процес, а результат,
необхідні також цільові приватні інвестиції в освіту і науку
Істотний тягар витрат на освіту має нести бізнес, оскільки
процес виконання вузом своїх статутних функцій орієнтований
на досягнення громадського блага, споживання якої є
загальним.
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ЗУНУ
ПАКЕТИ СТАТИСТИЧНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ТА ОБРОБКИ ДАНИХ
Підприємства визнають важливість доступу та
об'єднання всіх важливих для бізнесу даних, для того, щоб
краще розуміти, як працює компанія. Підключення
розроблених систем забезпечення збору даних є трудомістким
процесом, але після цього підприємство використовуватиме
рішення для статистичної аналітики на основі методів аналізу
даних. Це допомагає візуалізувати та інтерпретувати дані
зрозумілим способом. Рішення на основі даних забезпечують
значну перевагу та допомагають розвивати бізнес. Інструменти
статистичної аналітики в кінцевому підсумку використовують
як основу для таких рішень на основі отриманих даних і
формують подальші моделі розвитку галузі [1].
Середні та більші компанії зазнають безпрецедентні
проблемами при управлінні та аналізі даних. В основному такі
проблем полягають в експоненційному зростанні обсягу
корпоративних даних і його зростаючої складності,
обумовленої новими технологіями, такими як соціальні
мережі та Інтернет [1].
Для вирішення цих проблем компаніям необхідно
збирати та аналізувати більші обсяги даних, як структуровані,
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так і не структуровані, з різних джерел. Вони повинні знаходити
тенденції та закономірності в історичних даних, одночасно
виявляючи майбутні можливості та ризики. Передові
статистичні процедури і візуалізація забезпечують надійну,
зручну й інтегровану платформу для розуміння бізнес-даних і
вирішення складних бізнес- і дослідницьких питань.
Ключові переваги програмного забезпечення для
статистичного
аналізу:
1)
Дозволяє
підприємствам
переконатися, що дані аналізуються правильно, а результати є
остаточними. 2) Користувачі можуть проводити аналіз, щоб
згрупувати дані та виконати важкий статистичний аналіз, такий
як регресія, прогнозна аналітика та аналіз тимчасових рядів. 3)
Дає користувачеві можливість аналізувати причину та наслідки
між змінними показниками [2].
ВНЗ, промислові компанії або охорона здоров’я у даних
сферах ймовірно, що задіяні ціні дані. Користувачі з галузі
вищої освіти використовують інструменти статистичного
аналізу для аналізу даних, швидкого отримання аналітичної
інформації та пошуку відповідних тенденцій у даних.
Дослідники формують статистичний аналіз для
вирішення проблемних дослідницьких питань. Вони можуть
використовувати ці інструменти, щоб вивчити їх результати
дослідження та знайти історичні тенденції.
У медичній сфері дані програмні засоби застосовують
для кращого розуміння стану пацієнта, підвищення
ефективності роботи медичного закладу, слідкуванням за
тенденцією розвитку нових захворювань [2].
До передових статистичних пакетів для збору та
організації даних відносяться такі програмні продукти:
SPSS (IBM) - статистичний пакет для соціальних наук є,
найбільш широко використовуваним пакетом програмного
забезпечення для статистики в дослідженнях поведінки
людини. SPSS пропонує можливість легко збирати описову
статистику, параметричний і непараметричний аналіз, а також
графічне зображення результатів через графічний інтерфейс
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користувача (GUI). Він також включає в себе можливість
створення сценаріїв для автоматизації аналізу або проведення
більш алгоритмізованої статистичної обробки даних [2].
R - це безкоштовний статистичний пакет програмного
забезпечення, який широко використовується як в
дослідженнях поведінки людини, так і в інших областях.
Набори інструментів (плагіни) доступні для широкого спектру
додатків, які можуть спростити різні аспекти обробки даних.
Хоча R є дуже потужним програмним забезпеченням, для
повноцінного застосування потрібно писати програмний код.
Підтримується малим колом активного суспільства, які
займаються створенням та покращенням R, тому він не
підходить для обробки важливих масивів даних [3].
MatLab - це аналітична платформа і мова програмування,
який використовується інженерами і вченими. Як і у випадку з
R, для використання усіх функцій потрібно застосовувати
спеціалізовану мову програмування. Також є безліч
інструментів, які допоможуть відповісти на дослідницькі
питання (наприклад, EEGLab для аналізу даних ЕЕГ
(електроенцефалографія)). Хоча MatLab є важким у
використанні для новачків, він пропонує величезну гнучкість з
точки зору того, що ви хочете зробити із вхідними даними [3].
MS Excel - не є передовим рішенням для статистичного
аналізу, але він пропонує широкий спектр інструментів для
візуалізації даних і простої статистики. Даний програний
продукт дозволяє легко генерувати зведені метрики і
налаштовувати графіки та інформацію, що робить його
придатним для використання інструментом для багатьох, хто
хоче організувати свої дані. Оскільки багато людей і компанії
володіють і знають, як використовувати Excel, це також робить
його доступним варіантом для тих, хто хоче почати роботу зі
статистикою [3].
SAS - це платформа статистичного аналізу, яка пропонує
варіанти використання графічного інтерфейсу користувача або
створення сценаріїв для більш прогресивного аналізу. Це
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преміум-рішення, яке широко використовується як в бізнесі, так
і в охороні здоров'я, і в дослідженнях поведінки людини. Можна
проводити розширений аналіз і створювати масштабні
публікації, графіки та діаграми. Але для отримання потрібних
результатів без потрібно застосовувати знання програмування,
тому даний програмний застосунок важкий для більшості
користувачів [3].
Таблиця 1.1 – Порівняння статистичних пакетів (2020
рік) [3]
Продукт

Ціна

Вимоги

Зберігання
даних

Платформа

SPSS
(IBM)

від 5300
грн

4 із 5

Сервер

Java

R

безкоштов
но

3 із 5

Локально

MatLab

від 2600
грн

5 із 5

Локально,
сервер

MS
Excel

Від 2000
грн

2 із 5

Локально,
хмарне
сховище

Windows,
mac os

SAS

Від 225 000
грн на рік

Сервер

Windows,
IBM,
Linux,
OpenVMS

5 із 5

Windows,
Linux, mac
os
Windows,
Linux, mac
os

Отже, є ряд програмних інструментів, кожен із них
пропонує особливості, що відрізняється для користувача. Для
правильного вибору пакету програм потрібно розглянути
дослідницькі питання, знання статистики та володіння
спеціалізованими мовами програмування. Для того щоб
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отримати точні обчислення, потрібно правильно та якісно
виконати дослідження, які потребують певних знань зі сторони
користувача.
Перелік використаної літератури:
1.
Statistical Tools You Need to Make [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/0ks6DK2.
2.
Statistical Analysis Software [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/3ks5u9t.
3.
Best Statistical Analysis Software [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://cutt.ly/yks5a00
Рочняк О.В.
Жукова Ю.А.
викладачі економічних дисциплін
Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський
фаховий коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
ІНТЕГРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕНЕДЖЕРІВ
Глибокі структурні зміни, що відбуваються в сучасному
світі, потребують розвитку нових підходів до побудови
професійної підготовки фахівців. Головна мета професійної
освіти – підготовка кваліфікованого спеціаліста відповідного
рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, який
вільно орієнтується в різних галузях діяльності та здатний до
ефективної праці за фахом на рівні світових стандартів.
Ці стандарти висуває суспільство, в якому інформація
перетворилася на стратегічний ресурс, а технології для її
обробки стали засобами професійної діяльності спеціалістів
різних галузей. Значною мірою це стосується і майбутніх
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управлінців, які у своїй роботі використовують інформаційні
технології (ІТ) з метою підвищення її ефективності. [3].
Для успішної роботи з обраної спеціальності сучасний
молодий фахівець поряд із глибокими теоретичними знаннями
повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх
застосування на практиці. Досягається це шляхом практичної
підготовки студентів у процесі навчання. Отже, практична
підготовка поряд з навчальними заняттями та самостійною
роботою є однією із важливих форм організації навчального
процесу, від якості якої залежить конкурентоздатність
випускників на ринку праці. [1].
З
досвіду
підготовки
фахівців
менеджерів,
бінарна практика - є практичним відображенням інтегральної
технології навчання і являє собою форму навчання з реалізації
міждисциплінарних зв’язків.
Такий підхід створює оптимальні умови для розвитку та
самореалізації студента шляхом формування цілісних знань про
об’єкт, що вивчається [2], коли для вирішення однієї проблеми
застосовують знання різних дисциплін.
Мета проведення бінарної практики - створити умови
мотивованого практичного застосування знань, навичок та
вмінь, дати студентам можливість побачити наслідки
змодельованих власних управлінських рішень, прийнятих на
різних етапах проходження практики.
Така форма проведення дозволяє формувати завдання
практики комплексно, глобально, не обмежуватися однією
дисципліною, що максимально наближує ситуацію до
реального життя. В такому випадку студенти усвідомлюють, які
питання необхідно доопрацювати, а викладачі можуть оцінити
рівень підготовки студента, як майбутнього фахівця.
Перевага бінарної практики полягає в тому, що вона
сприяє підвищенню мотивації навчання, розвитку мовлення,
формування вміння порівнювати, узагальнювати, робити
висновки, організовувати колективну роботу, формувати
економічне мислення майбутнього спеціаліста, адаптувати
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студента до реальних умов майбутньої професії, діагностувати
професійну придатність студента до роботи за фахом.
Для проведення інтегрованої бінарної практики
цикловою комісією економічних дисциплін розроблено
наскрізне комплексне інтегроване завдання. Детально
сформовано умови та система показників для інтегрування
результатів практик. Студенти поетапно вирішують поставлену
комплексну задачу в процесі проходження практики з
конкретної дисципліни. Знайомляться з порядком підготовки
інформації, складання економічної, облікової, аналітичної,
аудиторської та іншої документації, створюють таблиці,
проводять відповідні розрахунки, формують звіт та висновки.
Такий формат проведення практик став можливим
завдяки використанню спеціального програмного забезпечення
«1С:Підприємство 8» різних конфігурацій.
В кінцевому результаті у студента формується цілісне
уявлення про особливості організації та функціонування
сучасного суб’єкта підприємницької діяльності з усіх
дисциплін та питань, що вивчалися протягом усього періоду
навчання.
Таким чином, при проходженні наскрізної бінарної
навчальної практики майбутні управлінці набувають фахові
компетентності, необхідні для подальшої успішної професійної
діяльності.
Перелік використаної літератури:
1.
Балабан П. Ю., Балабан М. П., Іванов Ю. В.
Практична підготовка як важлива складова навчального
процесу [Електронний ресурс]: дис. – 2015. – с. 228-230. Режим
доступу:
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3663/1/selection.pd
f.
2.
Пшенична О.С., Модель підготовки майбутнього
менеджера організацій до застосування інформаційних
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технологій/ [Електронний ресурс] О.С. Пшенична // Вісник
Запорізького національного університету. - 2012. - № 2(18). - С.
3.
142-147. Режим доступу:
https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/ped-2-2012/142-147.pdf.
4.
Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні
технології: навчальний посібник. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016
– 583 с.
Рудник В.І.
Викладач спеціальних економічних дисциплін
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Перехід
національної
економіки
на
новітній
технологічний
устрій,
спричинений
глобальними
економічними та технологічними процесами, активне
поширення інформаційних систем актуалізують потребу
удосконалення змісту фахової підготовки майбутніх
спеціалістів, здатних здійснювати професійну діяльність і бути
конкурентоспроможними на сучасних ринках праці.
Забезпечення якісної підготовки фахівців для успішної
самореалізації в умовах сучасного ринку праці є однією з
ключових проблем розвитку освітньої галузі української
держави. Важливу ланку в освітній системі займає фахова
передвища освіта [1]. Сучасні коледжі повинні готувати
спеціалістів нового рівня, нових можливостей, здатних до
ефективної трудової діяльності в умовах активного
впровадження новітніх технологій.
Серед основних завдань професійної підготовки у
закладах фахової передвищої освіти- орієнтація на практичну
діяльність майбутніх випускників в умовах сучасного
виробництва і сфери послуг. Сучасний ринок праці не має
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бажання навчати фаховим навикам практичної діяльності
молодих спеціалістів. Він потребує фахівців, готових
повноцінно виконувати виробничі функції з першого для
професійної діяльності. Особливо це стосується фахівців з
бухгалтерського обліку.
Швидкість розвитку інформаційних технологій ставить
питання про відповідність знань і компетентностей новим
рівням ведення бухгалтерського обліку. Робота з
інформаційними системами бухгалтерського обліку повинна
обов'язково передбачати такі професійні компетентності, як
вміння управляти інформаційними потоками організації з
метою контролю і оцінки ефективності її діяльності, а також
вміння готувати і використовувати вихідну інформацію для
проектів автоматизації інформаційної системи в бізнесструктурах. Низький рівень компетентностей бухгалтера в
області
інформаційних
технологій
може
обмежити
використання широких можливостей аналітичної обробки в
автоматичному режимі та стати гальмом на шляху
професійного зростання фахівців [2].
У ВСП “Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
серед програмних продуктів, які впроваджені у навчальний
процес для підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і
оподаткування», в рамках дисциплін «Фінансовий облік» та
«Інформаційні системи і технології в обліку», застосовується
сучасна технологічна платформа – "1С:Підприємство 8" і
розроблена на її основі типова конфігурація "Бухгалтерія" за
редакцією 2.0. У даній програмі студенти працюють на
практичних заняттях, також проходять навчальну практику у
навчальній лабораторії «Бухгалтерія», що дає можливість
наблизити навчальний процес до майбутньої практичної
діяльності.
Усі завдання, що пропонуються студентам, розроблені у
формі наскрізних задач, що дає можливість зрозуміти та
опанувати усі бухгалтерські процедури, починаючи від
настроювання програми для конкретного підприємства згідно
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умов його діяльності, формування початкового балансу,
первинних документів за кожною господарською операцією і
завершуючи розрахунком фінансових результатів діяльності
підприємства, складанням фінансової звітності та оцінкою
результатів господарської діяльності.
Важливим аспектом підготовки сучасних фахівців з
бухгалтерського обліку із застосуванням програмних
продуктів відіграє співпраця закладів освіти з бізнесом та
розробниками таких продуктів. У результаті такої співпраці
заклади освіти отримують додаткові можливості, а саме:
заходи щодо інсталяції програмних продуктів;
заходи з модернізації програмного забезпечення;
заходи з підготовки і перепідготовки викладачів;
організація стажування викладачів;
тренінги та майстер-класи.
Отже, у результаті впровадження програмних продуктів
у навчальний процес підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку у Бережанському фаховому коледжі, студенти отримали
можливість набувати практичні навички і вміння у застосуванні
програмного забезпечення, що відповідає запитам сучасного
бізнесу. Також, вирішується основне завдання закладу освіти з
випуску фахівців, максимально готових до практичної
діяльності.
Перелік використаної літератури:
1.
Беззуб І. Закон про фахову передвищу освіту:
зміст
та
очікування.
URL:
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4483:zakon-pro-fakhovu-peredvishchu-osvitu-zmist-taochikuvannya&catid=71&Itemid=382.
2.
Кузьменко О.С., Тимошенко Ю. І. Інтеграція
програмних продуктів для автоматизації бізнесу в освітній
процес закладів вищої освіти. Новітні інформаційні технології
управління бізнесом: зб. тез ІІ Всеукр. наук. – практ. конф. Київ,
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2019.
URL:http://www.andriystav.cc.ua/Downloads/Thesis/%D0%97%D
0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1
%82%D0%B5%D0%B7.pdf
Руснак С.Г.
викладач-методист
ВСП Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого
НУБіП України
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ
Під час впровадження змішаного навчання виникає
потреба у проведенні тестування. Сьогодні великого
поширення набуло використання тестів у різних галузях
наукових знань. Застосування тестового контролю є цікавим,
ефективним та має перспективи.
Актуальність даної теми обумовлена тим, що у педагогіці
важливе місце належить контролю за результатами навчання.
Метою є розкрити питання організації тестового
контролю знань у сучасних технологіях навчання, розглянути
специфіку і проблеми організації тестового контролю
студентів.
Предметом даного дослідження є інструментальні засоби
створення тестів за допомогою різних програм під час вивчення
дисциплін природничого циклу.
Завдання тестового контролю полягає в тому, щоб з
мінімальним числом завдань, за короткий час, швидко і якісно
та з найменшими затратами оцінити знання якомога більшої
кількості студентів.
Переваги використання тестових завдань полягають у
високій інформативності, створенні однакових умов для всіх
студентів, зменшенні впливу на результат сторонніх факторів,
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простоті та доступності, однозначності системи обробки
результатів та їх інтерпретації.
Тому, тестовий контроль як сучасний інструмент,
повинен стати дієвим засобом кожного викладача, який
викладає дисципліни природничого циклу.
Сучасний рівень інформаційних систем та технологій
дозволяє використовувати програмні засоби для контролю
знань студента з усіх предметів, які він вивчає. Доцільно
розробити структуру системи контролю знань, яка дозволяє
зберігати результати контролю знань кожного студента з усіх
тем, предметів, які введені в систему.
Один з найпростіших і зручних сервісів – Google Forms.
Перед тим, як створювати тест Google Forms пропонують
включити 3 опції :

Показувати індикатор проходження тесту.

Дозволити проходити тест тільки 1 раз для
кожного користувача

Перемішувати питання..
Після того, як завдання створені їх можна надіслати.:
через електрону пошту, посиланням, або через HTML-код.
Майстер-Тест - це безкоштовний освітній Інтернет-сервіс, що
дозволяє створювати педагогічні тести. На сторінках сайту
немає зайвої інформації, яка буде відволікати користувача від
проходження тесту. Основна ідея цієї програми - проводити
інтерактивне тестування знань студентів
Сайт ProProfs пропонує нам багато шаблонів для
створення вікторин, опитувань, флеш-карток, опитувань та
навіть тренінгів. Обираємо варіант опитування, можемо обрати
форму опитування. Тут є можливість створення веб-форм,
орієнтовних опитувань, опитувань у бічних панелях,
спливаючих опитувань. Опитування створюємо з нуля.
Опитування можна додати на власний сайт чи блог.
EasyTestMaker - онлайн-тестовий генератор, з
допомогою якого можна не тільки створювати, до запитання
можна додати зображення, а також керувати своїми тестами,
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друкувати та публікувати тести в Інтернеті. EasyTestMaker
полегшує ідеальне форматування декількох типів запитів,
друку альтернативних версій та публікацію в Інтернеті для
тестування в Інтернеті. Онлайн тести автоматично оцінюються!
Однак безкоштовний тариф дозволяє створювати
тестування лише з двадцяти п’яти питань.
Online Test Pad – це простий і зручний онлайн
конструктор тестувань, кросвордів, логічних ігор. На сайті ми
можемо створити не лише тестування, але й ребуси,
сконвороди, судоку, загадки, вправи та складання слів із букв та
багато чого іншого.
Необхідно відмітити, що використання різних форм
тестування, особливо комп’ютерних форм, значно посилює
мотивацію навчання серед студентів.
Особливістю дисциплін природничого циклу є
спрямованість змісту навчального матеріалу на використання
знань, умінь і навичок у житті. Тому вивчення цих дисциплін у
кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й
сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими
навчальних досягнень студентів є не тільки володіння
навчальним матеріалом та здатність його відтворювати, але й
уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати
її, застосовувати в стандартних та нестандартних ситуаціях.
Тому тестовий контроль з цих дисциплін включає
перевірку рівня володіння теоретичними знаннями, вміння
використовувати їх під час розв’язування завдань різного типу
– розрахункових, експериментальних, якісних.
Тести як інструмент вимірювання якості знань сьогодні
використовується в більшості країн світу, там накопичено
великий досвід використання тестів для оцінювання
навчальних досягнень. Проте до тестів ставляться по-різному:
частина науковців і практиків сприймають їх як дійовий засіб
контролю, інша частина - називає такий підхід деструктивною
технологією масового впливу на інтелектуальний і духовний
розвиток.
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Серед противників тестів відомий педагог Ш.
Амонашвілі. Він вважає, що “Тести – це штучно й
протиприродно утворений сумбур так званої інформації…”.
Доктор педагогічних наук , міжнародний експерт з
питань освіти І.П. Підласий перекунує, що тест перевіряє
знання фактичного матеріалу та вимагає однозначної відповіді.
Звичайно, основним недоліком тестового контролю з
дисциплін “ природничо – математичного циклу є те, що тестові
завдання дають можливість перевірити обмежену область знань
і умінь студентів. За результатами тестування викладач не може
перевірити уміння студентів вирішувати комбіновані задачі,
здатність грамотно і логічно висловлювати свої думки. Не
завжди у тестах, які пропонують альтернативні варіанти
відповідей, можна з’ясувати, як саме було знайдено правильний
результат.
Тому поряд з тестовим контролем знань не повинні
зникати і такі види контролю як усне опитування, щоб у
студентів розвивалися здібності пояснювати і огрунтовувати,
завдання на побудову і доведення, завдання , що містять аналіз,
побудову графіків та діаграм.
Використання тестів у процесі навчання повинно
розглядатися як одне із раціональних доповнень до методів
перевірки знань, умінь та навичок студентів.
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Державний заклад «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР
ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Зростаючі вимоги до якості знань випускників вищих
навчальних закладів є неминучим наслідком науково-технічного
прогресу, в умовах якого не може залишатися незмінним освітній
процес. Особливої актуальності набуває завдання підготовки кадрів
нової формації в сфері економіки і фінансів. У зв'язку з цим питання
процесу взаємодії вищої школи і підприємницьких структур
викликає особливий інтерес. У процесі навчання в університеті у
здобувача вищої освіти повинні бути сформовані саме ті професійні
вміння та навички, з якими він буде затребуваний в сучасному
суспільстві [1]. Урахування запитів зовнішнього середовища,
зокрема запитів бізнесу і підприємств дозволяє університетові
обрати правильну траєкторію в процесі навчання здобувачів вищої
освіти, щоб отримати на виході випускника, що володіє переліком
професійних умінь і навичок, які затребувані на ринку праці [2].
Взаємодіючи на інституціональному рівні, університети та
підприємницькі структури сприяють оптимізації дій один одного в
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різних напрямках (освітньому, економічному, виробничому,
соціокультурному, виховному), досягаючи таким чином
синергетичного ефекту.
Звернемося до зарубіжного досвіду організації системи
взаємодії бізнес-структур і закладів вищої освіти. Важливим
стимулом для активізації зусиль по встановленню співробітництва з
підприємствами є ініціювання державних програм, в яких наявність
партнерів в реальному секторі економіки є обов'язковою умовою
виділення державних коштів університету для здійснення науководослідницької діяльності. Так, наприклад, в Австралії для того, щоб
акцентувати увагу університетів на встановленні зв'язків з
можливими зовнішніми замовниками наукових послуг, в першу
чергу - з промисловими підприємствами, була розроблена нова
формула розподілу державних коштів на науково-дослідницьку
діяльність університетів - схема інституційних грантів (Institutional
Grants Scheme). Відповідно до цієї схеми, в ряду використовуваних
критеріїв успіхам університету в залученні коштів з промисловості і
від інших зовнішніх замовників надається найбільша вага - 60%. Два
інших критерії розподілу державних коштів - це залучення
аспірантів, а також якість і кількість наукових публікацій, вони
мають набагато меншу вагу, 30% і 10% відповідно [3].
Великобританія є прикладом плідної співпраці бізнесструктур і установ вищої освіти. Так, наприклад, університет
Ланкастеру, де знаходиться Міжнародна спілка з охорони
навколишнього середовища, заснована для просування
наукомістких видів бізнесу в сфері природоохоронних послуг і
технологій.
Система вищої освіти в Німеччині об'єднує понад 440
навчальних закладів, що пропонують величезний вибір предметів і
навчальних програм. Більшість вузів є державними (близько 360) [4].
Близько третини німецьких студентів обирають вищу школу або
інститут прикладних наук (Fachhochschule). Ці ж інститути
прикладних наук вибирають 38% іноземних студентів в Німеччині.
Термін навчання в них 3-4 роки, навчання більш практичне.
Обов'язковою умовою є річне стажування на фірмах даного
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профілю. Створена в Німеччині система технічних університетів і
університетів, що мають прикладний характер, сьогодні тісно
пов'язана з виробничими процесами на малих і середніх
підприємствах. Одне з перших місць в рейтингу займає Берлінський
університет прикладних технічних та економічних наук (Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin), в якому створено і успішно
функціонує коопераційний центр «Наука-практика» [5]. Завдяки цієї
взаємодії здійснюється впровадження створених студентами
університету технологій, працевлаштування студентів на
підприємства за профілем науково-освітньої діяльності [6]. З боку
підприємств здійснюється підтримка інноваційних розробок
студентів і формується замовлення на інноваційні продукти і
технології. Магістерські роботи формуються як проекти для
реалізації на конкретному підприємстві малого або середнього
бізнесу, і однією з умов успішного захисту проекту, є його
впровадження в практичну діяльність підприємства, на якому
студент-магістрант проходив практику. У більшості випадків саме
малі та середні підприємства з різних галузей охоче вдаються до
консалтингових послуг студентів. В рамках своєї консультаційної
діяльності студенти вже застосовують отримані під час навчання
знання на практиці, отримуючи при цьому цінний досвід, який вони
можуть використовувати в своїй подальшій професійній діяльності
[7].
Для американського типу вищої освіти більш характерне
залучення бізнесу в систему адміністрування, коли представники
найбільших фірм стають безпосередніми розробниками і
керівниками освітніх програм і курсів. Основою такої політики є
визнання факту певного типу знання, яким володіють представники
бізнесу. Також в США створюються спеціалізовані центри
трансферту продукції інтелектуальної праці на світові ринки.
Подібні центри зазвичай функціонують самостійно, але значаться в
якості структурних підрозділів університетів. Центри трансферту
відбирають найбільш перспективні проекти, забезпечують правовий
захист авторських прав, захищають національні інтереси США в
ході реалізації наукомісткої продукції на світовому ринку.
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Зарубіжні вузи відрізняються своєю практикоорієнтованістю.
На базі провідних зарубіжних університетів Австралії,
Великобританії, Німеччини, США, а також університетів інших
країн реалізовано вже багато успішних проектів на замовлення
підприємств малого і середнього бізнесу, розроблені спеціалізовані
програми з залучення студентів до взаємодії з представниками
бізнес-спільноти.
Одним з перешкод успішної взаємодії вищих навчальних
закладів і бізнесу в Україні є людський чинник: вчені та викладачі не
завжди інформативно залучені в проблеми бізнес-структур, оскільки
між ними відсутній тісний контакт. Необхідно переймати досвід
бізнесу, представлений досвід інших країн і розробляти теоретичну
основу для вирішення практичних бізнес-задач.
Для побудови ефективної системи взаємодії бізнес-структур і
вищих навчальних закладів необхідно вирішення наступних
практичних питань: підвищення професіоналізму у взаємодії бізнесу
і освіти; створення центральної бази даних з метою розширення
сфери взаємодії та розвитку зв'язків з потенційними замовниками;
організація чіткої системи реєстрації бізнес-контактів і системи
управління клієнтською базою; централізована координація роботи
по виконанню замовлень підприємств для надання повних і
послідовних відповідей на запити клієнтів, а також створення і
підтримання позитивного іміджу університету як надійного і
відповідального партнера для бізнесу. Реалізація всіх цих
практичних заходів матиме велике значення, оскільки робота
університету буде сприйматися в даному випадку як відповідна
реальним потребам бізнесу. Успіх налагодження співпраці
починається з сприйняття того, що діяльність університету адекватна
потребам підприємницьких структур і бізнес-спільноти.
Перелік використаної літератури:
1. Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. Актуальные инструменты
формирования предпринимательских компетенций в сфере высшего
образования // Человеческий капитал и профессиональное
образование. — 2015. — № 4. — С. 66-71.
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4. Образование за рубежом [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://academconsult.ru/obrazovanie-v-germanii
5. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
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Савченко Н.М.
кандидат економічних наук, доцент
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОБЛІКОВИХ
ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Основою прийняття управлінських рішень є облікова
інформація. В сучасних умовах мінливого середовища
важливим є одержання інформації в необхідному об’ємі,
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оперативно та своєчасно. Так як праця облікових працівників
передбачає опрацювання великого обсягу інформації стосовно
діяльності підприємства, вивчення змін в нормативно-правових
актах, що регулюють господарську діяльність, дослідження
ринку, на якому функціонує підприємство необхідним є
використання професійного програмного забезпечення. Тому
підготовка майбутніх бухгалтерів має включати в
обов’язковому порядку детальне вивчення професійного
програмного забезпечення в межах автоматизованої форми
ведення обліку.
Уміння працювати з інформацією є одним із пріоритетів
сучасної людини. Навіть стан суспільного розвитку країни іноді
характеризують як рівень інформаційної компетентності
громадян. Такий рівень визначають за раціоналізацією
інтелектуальної діяльності у глобальних масштабах, а
рушійною силою вважають виробництво інформаційного
продукту [3, с.239].
На сьогодні спостерігається високий попит роботодавців
на облікових працівників. При цьому на початковому рівні (під
час навчання у вищому навчальному закладі або одразу після
закінчення навчання) роботодавцями на перший план
висувається вимога до потенційного співробітника-обліковця
не наявність професійного стажу, а володіння знаннями із
автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу, бюджетування
та ін. Викладачами випускових облікових кафедр потрібно
співвідносити теоретичний матеріал, практичну підготовку із
професійними програмним забезпеченням.
Професійна
підготовка
фахівців
економічних
спеціальностей вимагає особливої уваги щодо їх здатності до
швидкої та якісної професійної автоматизації обліку на
підприємстві, адже саме на цьому етапі у майбутніх економістів
відбувається формування первинного рівня їх професійної
компетентності – здатності забезпечити на високому рівні
економічну та організаційну діяльність підприємства,
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самостійно вирішувати полісистемні економічні проблеми в
умовах зовнішньої та внутрішньої нестабільності [1].
Інформаційну модель викладання облікових дисциплін
можна розглядати як системну інновацію, що допомагає
інтегрувати теоретичні, методологічні та практичні засади
педагогічного процесу. Водночас усі складники цього процесу:
цілі, зміст, діяльність студентів та викладачів, контроль і
оцінювання навчальних результатів – зазнають певних змін.
Процес викладання облікових дисциплін, який ґрунтується на
інформаційних технологіях, вимагає чіткої постановки цілей і
контролю їх реалізації. Відповідно до вимог комп’ютерних
програм спосіб досягнення цілей під час викладання облікових
дисциплін повинен бути покроковий, ієрархічний з
урахуванням інформаційних засобів, методик, за допомогою
яких будуть визначені цілі та які будуть реалізовані на певному
етапі навчання й у визначений термін [2].
В ході підготовки облікових спеціалістів необхідно
слідкувати за тим, щоб у студентів формувалося системне
мислення,
усвідомлення
необхідності
використання
програмного забезпечення в управлінському та облікових
процесах, проведенні аналітичних дослідження, вивченні
складних економічних явищ, складання звітних форм.
Актуальним є також набуття студентами знань стосовно
методів захисту даних в локальних мережах та системах
комунікацій. Адже окрема інформація, що акумулюється в
обліковій системі носить конфіденційний характер.
При цьому важливим є набуття здобувачами вищої
освіти знань, щодо технічних та інформаційних можливостей
програмного забезпечення та обчислювальної техніки.
Використання інформаційних технологій в навчальному
процесі, на сьогодні, є вимогою розвитку суспільства,
конкурентної
боротьби,
науково-технічного
розвитку,
технологізації всіх видів діяльності. Необхідність вивчення
програмного професійного забезпечення передбачено також
Стандартами вищої освіти України першого (бакалаврського)
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та другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 071
«Облік і оподаткування». Ці положення закладені у загальних
компетенціх до стандартів та відображені у програмних
результатах навчання.
Застосування програмного забезпечення при підготовці
облікових працівників у вищих навчальних закладах
передбачає моделювання студентами господарської діяльності
підприємства. При цьому вони мають змогу створювати різні
види документів, відображати операції за допомогою
бухгалтерських рахунків, формувати різні види звітів і в
кінцевому підсумку форми звітності змодельованого ними
суб’єкта господарювання. Програма дозволяє оперативно
виявляти помилки, що допустили студенти, знаходити шляхи
виправлення та проводити їх аналіз. Тобто під час навчання
студент звільняється від рутинної трудомісткої діяльності, як то
групування даних, підбиття підсумків, заповнення окремих
даних в бухгалтерських документах та звітності (наприклад,
назва підприємства, юридична адреса, код ЄДРПОУ та ін.)
Студенти отримують практичні навички роботи не
тільки як оператори по введенню даних, але і як фахівці, які
зможуть проводити аналіз існуючої бухгалтерської інформації
й готувати обґрунтовані рекомендації для оптимізації бізнеспроцесів і мінімізації витрат компаній-роботодавців у своїй
подальшій трудовій діяльності.
Вміння практично застосовувати знання щодо
програмного забезпечення бухгалтерського обліку забезпечить
гідну конкуренцію молодих спеціалістів на ринку праці, що
буде формувати позитивний імідж вищого навчального
закладу, який вони закінчили.
При цьому потрібно пам’ятати про мінливість
зовнішнього та внутрішнього середовищ. Тому майбутнім
обліковим працівникам потрібно розуміти необхідність
поглиблення своїх знань. Причинами цього можуть бути:
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удосконалення програмних продуктів, що на
перспективу будуть давати змогу підвищити релевантність
обліково-аналітичних даних;
запровадження нових інформаційних систем;
зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку
та в оподаткуванні та ін.
Для того щоб в навчальному процесі використовувалось
сучасне програмне забезпечення доцільним є налагодження
співробітництва вищих навчальних закладів із організаціямирозробниками програмного забезпечення. Таке співробітництво
дасть змогу оперативно одержувати останні версії програмного
забезпечення, буде підтримувати необхідний професійний
рівень викладачів та сприятиме популяризації програмного
забезпечення.
Перелік використаної літератури:
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ЕФЕКТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІНЯ БІЗНЕСОМ
Сьогодні єдиний інформаційний простір формується на
базі комп'ютерної індустрії знань. У ньому існують
інтелектуальні системи, освоєння яких відкриває значні
можливості користувача в професійному зростанні.
Застосування в сучасному бізнесі прогресивних
інформаційних технологій робить реальною можливість
створення різних моделей організації управління бізнесом.
Аналіз наукової літератури свідчить про широкий спектр
поглядів вчених на предмет застосування технологій у
професійній діяльності (І. Роберт, Л.П Рибалко., Макарова Г.
Ващенко, М. Приходько, Н. Денисенко та ін.).
І.В. Роберт виділяє основні функціональні можливості
засобів інформаційних технологій, що створюють передумови
для інтенсифікації процесів професійної діяльності:
 негайний зворотний зв'язок між користувачами і
засобами інформаційних технологій;
 комп'ютерна візуалізація інформації про досліджувані
об'єкти або закономірності процесів, явищ, тих, що протікають
реально і «віртуальних»;
 архівне зберігання великих обсягів інформації з
можливістю їх передачі, а також швидкого доступу до
центрального банку даних;
 автоматизація
процесів
обчислювальної,
інформаційно-пошукової діяльності, обробки результатів
експерименту з можливістю багаторазового повторення
фрагмента або самого експерименту [2].
Впровадження
інформаційних
і
комунікаційних
технологій в управління бізнесом урізноманітнює шляхи його
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ефективного розвитку. До таких програмних засобів
відносяться моделюючі комплекси, експертні системи,
пошукові, інтелектуальні, програми-тренажери професійного
спрямування, віртуальні бізнес-кабінети. Використання
перерахованих вище програмних засобів дозволить по-новому
реалізувати сучасні методи роботи, активізувати творчу
активність та розвити нові компетентності сучасного
бізнесмена.
Головне призначення прогресивних інформаційних
технологій - прискорити процес засвоєння новітніх методів
управління бізнесом, наблизитись до найбільш ефективних
характеристик, знизити ризики, збільшити прибутки, стати
конкурентоспроможними в інформаційному суспільстві.
Прикладом середніх інтегрованих систем можуть бути
системи «AVACOSOFT», «ABACUS Financial», широко
використовувані у вітчизняній практиці «Галактика»,
«ПАРУС», «1С:Підприємство».
Повнофункціональна Enterprise Resource Planning, ERPсистема - це фундамент для вирішення важливих стратегічних
й управлінських завдань, інструмент автоматизації таких
типових процесів як планування витрат та розрахунок
собівартості.
Таким чином, основними вміннями сучасного бізнесмена
виступають: уміння використовувати комп'ютер як засіб
отримання і обробки професійно спрямованої інформації;
знання про можливості застосування інформаційних систем в
громадському,
професійному
та
особистому
житті;
усвідомлення ролі інформаційних систем в забезпеченні
конкурентоспроможності економіки, в змінах на ринку праці і в
структурі робочих місць.
Підводячи підсумки, можна сказати, що використання
прогресивних інформаційних та комунікаційних технологій в
управлінні бізнесом сприяє підвищенню ефективності,
розвиває вміння результативно використовувати технології,
формує інформаційну компетентність і цифрову грамотність.
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Вважаємо
найбільш
перспективним
подальше
дослідження ролі інформаційних та комунікаційних технологій
в створенні прогресивних моделей управління бізнесом.
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НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ І ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У ВИЗНАЧЕННІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Під професійною підготовленістю розуміють насамперед
сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає змогу
працювати фахівцем вищої кваліфікації. Зміст професійної
освіти передбачає поглиблене ознайомлення з науковими
основами й технологією обраного виду праці; формування
психологічних і моральних якостей особистості, важливих для
роботи в певній сфері людської діяльності. З огляду на динамізм
соціально-економічних
процесів,
формування
змісту
професійної підготовки у закладах вищої освіти – своєрідна
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платформа для співпраці бізнесових кіл, науковців, викладачів,
колективів з розробки професійних стандартів.
На зміст професійної освіти впливають такі підходи
стосовно його добору: визначення стандарту, відповідність
застосування, вартості, прихованих потреб [1]. Значна частина
закладів вищої освіти (ЗВО) України дотримується першого
підходу, згідно з яким знання випускника ЗВО мають
відповідати Державним стандартам. Серед недоліків такого
підходу називають, по-перше, хибне уявлення про те, що якості
можна досягти шляхом інспекції, оскільки неминучі зіткнення
інтересів між тими, хто навчає студентів, і тими, хто інспектує
якість підготовки; по-друге, зневагу до потреб освітнього ринку
(стандарти не встигають за змінами вимог користувачів освітніх
послуг).
Менша частина ЗВО орієнтується на підхід
«відповідність застосування», тобто на задоволення потреб
споживача кадрів, а не тільки на виконання вимог стандарту.
Труднощі цих ЗВО очевидні: вітчизняний ринок ще чітко не
усвідомлює свої потреби, тому заклади почали звертати увагу
на підхід «відповідність вартості», намагаючись поєднувати
високу якість і низьку вартість підготовки.
Лише незначна частина ЗВО скерована на концепцію
«відповідність прихованим потребам», намагається одночасно
зменшувати витрати на підготовку фахівців і задовольняти
потреби споживачів кадрів, перш ніж вони їх усвідомлять. Для
освітнього ринку України ця концепція доволі перспективна,
тому що багато споживачів кадрів ставлять примітивні вимоги
до якості фахівців, їх потрібно інформувати про нові виміри
якості вищої освіти. Загалом система вищої освіти України ще
тільки починає орієнтуватися на перехід до більш сучасних
підходів стосовно добору змісту освіти. Конструктивне
узгодження стандартів професійної діяльності і професійної
підготовки, на нашу думку, може відбуватися під час
багатосторонніх обговорень за участю бізнесових кіл,
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науковців, викладачів, колективів з розробки професійних
стандартів, безпосередньо, здобувачів освітніх послуг.
Компетентнісний підхід зумовлює ситуацію, за якої
право визначати кваліфікацію (видання дипломів, атестатів
тощо) через формальне оцінювання (екзамени, тести й т. ін.)
переходить від навчальних закладів до ринку праці. Саме тому,
оновлюючи зміст освіти (проектуючи нові навчальні курси),
необхідно узгоджувати стандарти професійної діяльності й
стандарти професійної освіти. За висловом В. Матросова,
С. Мельника, через складність завдання в більшості країн, крім
Шотландії, не вдалося гармонізувати систему класифікації,
переведення кредитів між професійною та вищою освітою [3].
В умовах системних змін теоретичної моделі розвитку
освітніх програм, а також результатів застосування на практиці
прогностичних моделей освітніх програм тривають пошуки
інструментальних ідей, що оптимізують вбудовування моделі
розвитку освітніх програм у логіку розвитку сучасного
освітнього процесу. Це відображає вітчизняні й загальносвітові
тенденції освітньої теорії і практики, виводить процес розвитку
освітніх програм на рівень широкого праксеологічного
осмислення та реалізації. Такими властивостями, наприклад,
володіє блочно-модульна й кредитно-модульна система
підготовки фахівців.
Імплементація моделі прогнозує переосмислення
очікувань на основі аналізу мінливої соціально-політичної та
освітньої реальності, а також результатів застосування
прогностичних моделей освітніх програм в навчальних
закладах. Розвиток освітніх програм цього типу передбачає
розроблення й застосування в освітніх закладах нових форм
навчання, які мають потужний потенціал для наповнення освіти
властивостями неперервності, варіативності, маневреності.
Кредитно-модульний принцип проектування змісту
освіти вможливлює, з одного боку, неперервність,
маневреність, варіативність підготовки фахівців, а з іншого –
спадкоємність навчання в умовах багатоступеневої освіти,
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перенавчання, підвищення кваліфікації, що дає змогу
проектувати цілісну систему неперервного навчання людини.
Заснована на змістово-структурному підході кредитномодульна система підготовки фахівців являє собою гнучку
динамічну систему неперервного навчання, що легко
адаптується до потреб тих, хто навчається, і до вимог ринку
праці, зважаючи на ресурси освітнього закладу. Використання
в освітньому закладі кредитно-модульної системи підготовки
фахівців пов’язане з особливою організацією навчального
процесу,
що
передбачає
корекцію
організаційноуправлінського компонента освітніх програм. Отже,
застосування теоретичної моделі розвитку освітніх програм з
огляду на її корекцію в сучасних реаліях сприяє підвищенню
якості модельованих освітніх програм.
У руслі компетентнісного підходу ідеться про перехід від
оцінювання окремих знань, навичок і вмінь до інтегрованої
комплексної
й
міждисциплінарної
характеристики.
Компетентності повинні бути діагностичними, їх потрібно
виявляти й оцінювати в ході контролю, але контроль не повинен
бути ототожнений із традиційною формою відповіді на іспиті.
Перевірка компетентностей пов’язана не тільки зі знанням, а й
зі здатністю й готовністю розв’язувати певний набір
професійних завдань різної складності. Рівень їх сформованості
діагностують шляхом перевірки здатності до формулювання й
обґрунтування доказів, розв’язання проблем професійної
галузі, що належить до сфери вивчення. У межах кожного
модуля
формується
комплекс
взаємозв’язаних
компетентностей.
Таким чином визначення змісту професійної підготовки
у закладах вищої освіти має системний характер. Предметний
зміст (теоретичні знання, способи діяльності, досвід творчої
діяльності та емоційно-оцінного ставлення в галузі
інноваційного управління), змістове забезпечення (згідно з
педагогічними підходами, закономірностями та принципами
добору змісту освіти, забезпечення навчального процесу) і
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методичний супровід професійної підготовки майбутніх мають
відповідати вітчизняним та загальносвітовим тенденціям
освітньої теорії і практики щодо компетентнісної освітньої
парадигми, необхідності узгодження стандартів професійної
діяльності й стандартів професійної освіти, проектування
модульних освітніх програм.
Перелік використаної літератури:
1. Маматова Т. Управління на основі якості в органах
державного контролю: методологічні аспекти / Т. Маматова //
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць /
Дніпропетров. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ.
управління при Президентові України. – Дніпропетровськ : видво Дніпропетров. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ.
управління при Президентові України, 2004. – Вип. 1(5). –
С. 97–110.
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Семенюк Ю.В.
викладач економічних дисциплін
Фаховий коледж Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ
ЦІННОСТІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Основною бізнес-одиницею та бізнес-моделлю цифрової
економіки (зокрема й шерінгової економіки) є технологічні
платформи, які присутні практично у всіх сферах економіки та
виконують різноманітні функції. Більшість послуг, що
стосуються економіки спільного використання, застосовують
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цифрові платформи для досягнення більш ефективного
використання ресурсів, забезпечення відповідного попиту та
пропозиції в значних масштабах.
Цифрова платформа – це складна інформаційна система,
що забезпечує специфічний спосіб виконання певної функції та
відкрита для використання клієнтів та партнерів, включаючи
розробників додатків, мерчантів та агентів. Може
використовуватися прямо чи за допомогою додатків, створених
на її основі власниками чи третіми особами. Під «платформою»
розуміють і віртуальний торговельний майданчик, і всю
сукупність його користувачів, і програмний, апаратний та
мережевий комплекси, бізнес-модель і підприємство, що її
реалізує. Багатосторонні платформи перемагають в конкуренції
звичайні продуктові компанії – ланцюги вартості [3, c.313].
Структура цифрових платформ є досить складною, вона
налічує кілька основних складових та сукупність
багатосторонніх зв’язків між ними, а також низку
взаємопов’язаних чинників їх діяльності.
Дж. Паркер у книзі «Революція платформ» визначає
цифрову платформу як «бізнес, заснований на здійсненні
створення цінностей шляхом взаємодії між зовнішніми
виробниками і споживачами». Він забезпечує відкриту
інфраструктуру для учасників взаємодій і встановлює для них
інституційні «правила гри», тобто певні «регуляторні режими».
Основне завдання платформи – об'єднувати користувачів і
полегшувати обмін продуктами або соціальною валютою між
ними, сприяючи створенню цінності для всіх учасників [1, c.75].
Важливим маркером платформи є використання ресурсів
її користувачів замість її власних ресурсів (тобто
використовується мережева модель створення цінності замість
лінійної, наприклад Airbnb використовує для створення
цінності не власний житловий фонд на відміну від мережі
Hilton). Окрім того, кожний додатковий користувач платформи
створює корисність для інших учасників, що в підсумку
перетворюється на ресурс для саморозвитку, тобто
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проявляється так званий мережевий ефект.
Трансформація від лінійної до мережевої моделі
створення цінності передбачає перехід від максимізації
виключно цінності для споживачів до загальної цінності всієї
цифрової екосистеми.
Ключовими характеристиками цифрових платформ є
мережева структура, мережевий ефект, ресурсотворення,
внутрішня валюта, токенізація, «win-win-win-win» (виробник –
продавець – покупець – власник платформи), digital twin —
функціонування одразу у двох економічних форматах (віртуал
та аналог), платформа масштабування — Інтернет, капіталізація
даних, дані — ресурс [2, c. 5].
На практиці в Україні поширені лише деякі іноземні
шерінгові моделі, які адаптуються до реалій національної
економіки та ментальності. Існують міркування, що
спонтанність
та
неконтрольованість
розвитку таких
економічних відносин попри їх великий потенціал несе загрозу
для традиційних бізнес-моделей і потребує розробки чітких
правил гри. Водночас в Україні розвинено електронне
урядування на базі цифрових платформ, спрямованих на
надання державних і муніципальних послуг онлайн. Досвід
діяльності вітчизняних шерінгових платформ доводить про
значні перспективи та можливості розробників реагувати на
потреби локального ринку й бізнес-інновації та нижчу
конкурентоспроможність у порівнянні з глобальними
зарубіжними платформами [4, c.76].
До 2025 року в Україні планується створити наступні
напрямки розвитку цифрових платформ:
- електронна взаємодія бізнесу (e-contracting, e-invoicing,
e-docflow);
- платформи електронних послуг для бізнесу (LegalTech,
FinTech, InsurTech, зокрема з використанням технологій
блокчейн (смарт-контракти тощо);
- платформи е-supply chain та смарт-логістики;
- платформи забезпечення життєдіяльності (освітянські,
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медичні, транспортні, громадської безпеки, моніторингу
екології тощо);
- промислово-виробничі цифрові платформи (галузеві та
міжгалузеві системи управління виробничими та іншими
процесами) [1, c. 77].
Реалізація зазначених напрямків забезпечить і
передбачить
цифровізацію
міжкорпоративної,
міжорганізаційної (в деяких випадках міжгалузевої) взаємодії
як суб’єктів економічної діяльності, так і громадян. Для
прикладу, в ЄС перехід на електронний обіг рахунків-фактур (ерахунків),
платіжної
інформації,
договорів
та
міжкорпоративний документообіг збільшить сукупний ВВП ЄС
на 400 млрд євро, згідно з оцінками ініціативи «Єдиний
цифровий ринок» (Digital Single Market).
Важливим завданням для імплементацї роботи цифрових
платформ в Україні є інтенсивна (принаймні до 2022 року)
гармонізація України з ініціативою Digital Single Market, —
проектом ЄС щодо розвитку транскордонної економічної
взаємодії та комерції [1, c.78].
Проте численні недоліки та проблеми зустрічаються на
шляху цифровізації економіки. Саме тому, перед країною
стоять такі ключові завдання на шляху до побудови цифрових
платформ, особливо в частині розвитку електронної взаємодії
бізнесу (e-business):
1. Імплементація в Україні норм регламенту e-IDAS.
2. Приєднання України до Програми ЄС Interoperability
Solutions for European Public Administrations 2 (ISA2), проектів
e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи Single Digital Gateway.
3. Запровадження системи електронної взаємодії
відповідно до вимог ЄС ( European Interoperability Framework
2.0).
4. Виконання робіт щодо гармонізації документів
електронної митниці з вимогами ЄС та введення Єдиного
уніфікованого документу (SAD).
5. Організація сумісності чинної в митних органах
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України системи контролю за переміщенням вантажів із
загальноєвропейською NCTS [2, c.6].
Вітчизняна практика характеризується окремими
успішними проявами функціонування цифрових платформ, які
однак потребують належного регулювання та гармонізації із
європейськими стандартами, координації дій усіх учасників
цифрового бізнесу особливо у частині забезпечення
достовірною статистичною базою для аналітики. Визначені
особливості діяльності цифрових платформ довели, що для них
властиві ознаки як традиційного розвитку бізнесу, а також нові
риси цифрової економіки з новим капіталом даних та
правомірності їх використання і захисту.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ
Світ навколо нас змінюється, а разом з ним змінюється і
бізнес-середовище. Чи справляється з такими викликами
українська вища освіта? На це питання дає відповідь ринок
праці, дані якого свідчать, що кваліфікація випускників не
задовольняє потреб роботодавців.
Причина – відсутність налагодженої схеми партнерських
зв’язків між бізнесом і закладами вищої освіти.
За останнє десятиліття бізнес-середовище швидко
змінювалося. Як наслідок, змінилися вимоги до вмінь і навичок
працівників, їхньої освіти та професіонального досвіду. Компанії
прагнуть залучати до роботи молодих працівників, які можуть
генерувати нові ідеї і швидко адаптуватися до змін і
нововведень.
Попри високий ступінь охоплення населення освітою,
зокрема вищою, її якість, наявність науково-дослідних
розробок та рівень підготовки персоналу знаходяться у
незадовільному
стані.
За
індексом
глобальної
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму
Україна за 2015-2016 рр. посіла 79-е місце серед 140 країн,
втратила 3 позиції порівняно з 2014-2015рр. і дотепер не
досягла рівня 2012-2013рр. (73-є місце) [2].
Наявності експертного досвіду в одній-єдиній сфері вже
недостатньо для задоволення потреб сучасної економіки.
Роботодавцям наразі потрібні не просто інженери,
консультанти або фінансові аналітики, а такі нові «гібридні»
назви професій, як: «інтернет-маркетолог», «нано-медик»,
«web-дизайнер», «журналіст-блогер», «знавець наукової
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етики», «віртуальний юрист», «соціальний працівник
соціальних мереж» та ін.
Базуючись на прикладах закордонного досвіду співпраці
університетів і підприємств, а також вдалих вітчизняних
практиках відповідної колаборації, розглянемо основні стратегії
формування діалогу між індустрією вищої освіти та бізнессередовищем, що мають допомогти скорегувати наявний
дисбаланс на ринку праці України.
Яскравим прикладом співпраці бізнесу та університетів є
колаборація компанії Siemens з Університетом Лінкольна
(Велика Британія) та Трансильванським університетом
(Румунія). Задля більш плідної та ефективної взаємодії
корпорація розмістила свої штаб-квартири безпосередньо на
базі університетських кампусів, що дає змогу пристосовувати
студентів до реальних потреб виробництва, залучати експертів
компанії до викладацької діяльності, проводити конкурси,
обирати стипендіатів, надавати консультаційні послуги,
долучатися до спільної роботи з академією у сфері дослідження
і розвитку (R&D). За ініціативою Siemens магістратуру
Університету Лінкольна доповнено новою програмою з
відновлюваних джерел енергії (MSc Energy Renewables and
Power), а сам університет 2015 р. за результатами
колаборації визнано компанією
Глобальним
головним
партнером [1].
Варто зауважити, що найбільш поширеними формами
колаборації у світовій практиці є: колаборація у сфері
дослідження і розвитку (R&D); академічна та студентська
мобільність; комерціалізація результатів R&D; розробка
навчального
плану
(curriculum);
реалізація
проекту
«безперервного навчання» (LLL – lifelong learning) та інші.
В Україні ж практику колаборації звужено переважно до
більш звичної концепції студентської мобільності, тобто
надання студентам допомоги в організації виробничої практики
(можливості стажуватися) або короткостроково працювати на
базі підприємств. Останнім часом ВНЗ почали залучати
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фахівців із бізнесу (практиків) до участі у навчальному процесі,
а саме до проведення навчальних семінарів та лекцій. Інші ж
ініціативи співпраці, такі як спільні наукові розробки,
комерціалізація їх, планування навчального плану, сприяння
підприємницьким ініціативам, не поширені, а це, своєю чергою,
не дає змоги відтворити повну картину потреб бізнессередовища.
Тому, ефективна модель партнерства освіти і бізнесу в
Україні має включати такі напрями діяльності:
- з боку університетів – активне залучення експертів та
представників бізнесу до освітнього процесу; заснування
технопарків, інноваційних фірм, венчурних фондів на базі
університетів з метою проведення науково-дослідних робіт;
зменшення бюрократичної складової у їхній діяльності, що
суттєво ускладнює діалог ВНЗ із бізнесом;
- з боку бізнесу – інформування держави та університетів
щодо потреб ринку у кваліфікованих кадрах та стосовно
перспективних напрямів діяльності; переорієнтація зі швидкого
отримання прибутку на досягнення довгострокових результатів
шляхом інноваційної діяльності.
Крім того, побудова оптимальної моделі співпраці
бізнесу та університетів в українських реаліях повинна
базуватися на засадах, відмінних від закордонних, адже
автономія західних ВНЗ передбачає меншу залежність від
державного впливу з погляду фінансування і напрямів
навчальних програм. Проте, щоб підвищити якість української
вищої освіти у сучасних умовах треба активно впроваджувати
більш практичний, прикладний підхід до освіти. Надання
освітніх послуг, заснованих на досвіді та актуальних бізнеспроцесах, допоможе викорінити наявні прогалини у сфері
підготовки молодих кадрів.
Отже, побудова і розширення партнерських зв’язків між
науковими колами та приватним сектором – невід’ємна частина
налагодження цього процесу. Крім того, в такому партнерстві
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має бути зацікавлена держава, адже освіта – це найкраща зброя,
яка змінює світ.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогодні управлінський персонал будь-якого
підприємства, в умовах невизначеності і ризику, приймає такі
управлінські рішення, що змушують їх постійно тримати під
контролем усі аспекти фінансово-господарської діяльності.
Оброблена і систематизована відповідним чином інформація є
гарантією ефективного управління підприємством, а її
відсутність може навпаки привести до неправильних
управлінських рішень і, як наслідок, негативно вплинути на
фінансовий результат.
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Облік
є
інформаційною
основою
прийняття
найважливіших
управлінських
рішень
керівництвом
підприємства – внутрішніми користувачами інформації, і
оцінки діяльності підприємства з боку зовнішніх користувачів:
державних контролюючих органів, акціонерів, інвесторів,
кредиторів.
Саме від облікової інформації залежить якість прийняття
управлінських рішень, а інформаційна система бухгалтерського
обліку та звітності здійснює найбільш істотний вплив на
ефективність автоматизації управління.
Тому розробка і створення інформаційного механізму
бухгалтерського обліку є головним завданням автоматизації
управління будь-якого підприємства.
Основними
(ключовими)
можливостями
від
автоматизації облікових процесів є:
1) отримання оперативної економічної інформації;
2) автоматизація обліку праці та її оплати у відповідності
до чинного законодавства;
3) управління виробничо-господарськими процесами;
4) оперативне отримання інформації про собівартість
виробленої продукції;
5) створення системи оперативної звітності;
6) формування аналітичних (фінансово-економічних)
звітів тощо [1].
Програми з автоматизації бухгалтерського обліку
розрізняють: в залежності від розміру підприємства, за
ступенем охоплення облікових функцій, за принципам
побудови системи та ін.
Для автоматизації облікового процесу на підприємстві
можуть застосовуватися:
1. Неспеціалізовані програмні пакети, що мають
аналітичні можливості, наприклад електронні таблиці Microsoft
Excel;
2. Спеціалізовані програмні засоби для створення
інформаційного сховища облікових даних.
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3. Цілісні системи управління підприємством. Все
більшої популярності набувають саме такі програмні продукти,
що здатні вирішувати не тільки бухгалтерські завдання, а й
автоматизувати управління ресурсами підприємства в цілому,
забезпечувати аналіз та планування його діяльності.
Ринок
програмних
продуктів
безперервно
розширюється,
а
програмне
забезпечення
постійно
оновлюється та удосконалюється, і незважаючи на появу і
розвиток комплексних систем автоматизації діяльності
підприємства, систему автоматизації бухгалтерського обліку і
звітності слід обирати виходячи із завдань і наявних ресурсів.
Необхідно зазначити, що на сьогодні одним з
перспективних напрямків розвитку облікових процесів на
підприємстві є робота у напрямі розробки алгоритмів побудови
інформаційних систем за типом «штучний інтелект» або
«експертні системи». У майбутньому саме такого типу повинна
бути автоматизована система бухгалтерського обліку та
звітності.
Інтеграція світової економіки є одним із найважливіших
важливих процесів сьогодення, а це в свою чергу робить
автоматизацію облікового процесу вимогою часу і запорукою
успішного переходу на Міжнародні стандарти фінансової
звітності. Оскільки, без цього неможливий вихід на
міжнародний ринок і залучення іноземних інвестицій.
Автоматизовані системи дають змогу за одноразового внесення
первинних даних розрахувати в невеликі терміни безліч
показників і подати їх у різних формах звітності [2].
Звідси
очевидно,
що
реформування
системи
бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних
стандартів (з використання сучасних автоматизованих і
комп’ютеризованих систем в обліку та управлінні) є основою
інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними
зважених управлінських рішень [1, 3].
Необхідно зазначити, що на сьогодні автоматизація
облікового процесу на підприємствах лишається однією з
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складних та актуальних проблем. Передусім це пов’язано із
значними витратами на програмне забезпечення і наявністю
кваліфікованого
персоналу,
який
володіє
знаннями
комп’ютерної техніки та процесом ведення бухгалтерського
обліку.
Крім того, інноваційна діяльність у бухгалтерському
обліку, що пов’язана із запровадженням інформаційних систем
і технологій, потребує концепції управління та наукового
обґрунтування змін в організації, методології та трансформації
методу бухгалтерського обліку, що залишається не достатньо
дослідженим питанням [4].
Таким чином, сучасні інформаційні технології
охоплюють майже всі аспекти бухгалтерського обліку. На
сьогодні управлінський персонал будь-якого підприємства не
приймає управлінські рішення, не маючи достовірної
інформації,
наданої
автоматизованою
системою
бухгалтерського обліку.
Тому однією з головних завдань для підприємства є
автоматизація бухгалтерського обліку, що полегшить
обліковий процес та забезпечить належне виконання
необхідних операцій. Для автоматизації облікових процесів
слід обирати програмні продукти, виходячи із завдань і наявних
ресурсів підприємства.
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електрифікації сільського господарства»
ІТ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ НА
АГРОПІДПРИЄМСТВАХ
Щороку агропідприємства України несуть високі затрати
на збирання врожаю зернових культур через неефективне
використання ними зернозбиральних комбайнів. Основною
причиною цього є те, що процес використання зернозбиральних
комбайнів планується на довгий період, а сезонне навантаження
на парк техніки щорічно змінюється через зміну характеристик
виробничих планів і агрометеорологічних умов.
У результаті цього збільшуються затрати на утримання
зернозбиральних комбайнів і збирання врожаю зернових,
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зростають втрати вирощеного врожаю зернових через
несвоєчасність збирання та собівартість вирощеної продукції.
Одним із шляхів підвищення ефективності процесів
збирання
зернових
є
раціоналізація
використання
зернозбиральних
комбайнів
шляхом
обґрунтування
оптимального варіанту та оперативного розподілу комбайнів
між підрозділами агропідприємства [1].
Для цього нами було розроблено науковий підхід
управління використанням зернозбиральних комбайнів на
агропідприємствах [2] і реалізовано його у вигляді
комп’ютерної автоматизованої системи [3].
Розроблена Система орієнтована на великотоварні
сільськогосподарські товаровиробники (середні та великі
фермерські
господарства,
агрохолдинги,
виробничі
кооперативи), що мають власні парки зернозбиральних
комбайнів. Вона дає змогу за комплексним вартісним
показником (враховує затрати на збирання врожаю, вартість
зібраного врожаю та вартість втрат) обґрунтовувати
раціональні сезонні сценарії використання зернозбиральних
комбайнів
агропідприємствами.
До
функціональних
можливостей Системи належать: визначення полів із ризиком
несвоєчасного збирання врожаю; визначення періодів простою
зернозбиральних комбайнів; визначення місця, дати та термінів
«перекидки» комбайнів; оцінювання затрат на збирання і втрат
врожаю на кожному полі з ризиком втрат врожаю підрозділів
агропідприємства;
оцінювання ефективності
реалізації
обґрунтованого
раціонального
сезонного
сценарію
використання зернозбиральних комбайнів агропідприємством.
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Рисунок 1 – Початкові дані для обґрунтування
раціонального
сезонного
сценарію
використання
зернозбиральних комбайнів у ПП «Агроекологія»
Розглянемо варіанти використання ПП «Агроекологія»
«зарубіжного» та «вітчизняного» зернозбиральних комплексів
(рисунок 1) без та з реалізацією обґрунтованого раціонального
сезонного сценарію використання техніки.
Одержані результати свідчать, про наступне. Якщо
збирати
зернові
на
полях
відділень
господарства
зернозбиральними комплексами із зарубіжних комбайнів
(варіант 1) без «перекидок» – комбайни жорстко закріплені за
відділеннями, втрати врожаю високі, оскільки комбайни
використовуються не ефективно. В одних відділеннях на
конкретних полях їх не вистачає, в цей час у інших відділеннях
вони простоюють без роботи.
У результаті реалізації раціонального сезонного
сценарію
використання
зернозбиральних
комбайнів,
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обґрунтованого Системою, внаслідок визначених «перекидок»
комбайнів між відділеннями господарства, втрат зерна не буде.
Все буде зібрано вчасно, оскільки комбайни, які простоювали,
поїдуть у відділення, де на цей момент не вистачало потужності.
Затрати на збирання зменшились, оскільки залучалися більш
продуктивні комбайни.

Рисунок 3 – Аналіз ефективності використання
розробленої автоматизованої системи
Використання розробленої автоматизованої системи
агропідприємствами дає змогу знизити: кількість помилок під
час планування та виконання зернозбиральних робіт; витрати
часу на обґрунтування сезонного сценарію використання
зернозбирального комплексу господарства; непродуктивні
простої зернозбиральних комбайнів; втрати вирощеного
врожаю на 7,5-10%. Це дає змогу щосезонно зберегти врожай
вартістю 82-110 $ /га.
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Отже, розроблена автоматизована система уможливлює
автоматизацію процесу обґрунтування раціональних варіантів
використання зернозбиральних комбайнів між виробничими
підрозділами агропідприємства. Це підвищує ефективність
прийняття управлінських рішень під час збирання ранніх
зернових культур.
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ТЕРМІНОВИЙ ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Сучасні університети – це складні, економіко-соціальні
системи, які характеризуються багатофункціональністю
напрямів його діяльності. За умов сучасної глобалізації світу
змінюються традиційні та розвиваються нові функції
університетів, які виступають активними учасниками,
насамперед, економічних відносин, розширюючи їх до
міжнародного рівня. Університети як і більшість систем
претерпували не тільки зовнішні впливи та внутрішні зміни, але
й були в стадії постійної трансформації управлінських
механізмів.
Університети як соціальні системи є драйвером
соціального усвідомлення [1]. Вони стикаються з численними
викликами, перебуваючи на перехресті між різними
протиборчими силами: універсальним і національним
вимірами,
глобальною
та
локальними
культурами,
традиціоналізмом
і
сучасністю,
довгостроковими
і
короткостроковими планами, конкуренцією і рівністю
можливостей, матеріальними та духовними цінностями. Свій
вплив чинять також стрімке зростання населення і накопичення
знань, збільшення очікувань стейкхолдерів і посилення
конкуренції в освітньому просторі. У такому контексті
університети змушені нарощувати конкурентні переваги,
постійно оптимізуючи витрати і підвищуючи якість освіти, яка
розглядається експертами як ключовий фактор у неявній
конкуренції між країнами [2].
Однак у 2020 році ЗВО стикнулися з абсолютно новим
викликом, що був пов’язаний з розвитком пандемії COVID-19.
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Внаслідок цього переважна більшість університетів була
змушена перейти на онлайн-навчання. При цьому такий перехід
був дещо спонтанним та непідготовленим. Звичайно, що на
першому етапі це призвело до певного падіння якості надання
освітніх послуг. Проте вже на наступному етапі викладачі,
дослідники, керівництво ЗВО замислилися, як реалізувати
стратегію онлайн-підготовки без втрати якості, а в деяких
випадках, навіть з її підвищенням. Очевидно, що для цього
потрібно вирішити декілька важливих завдань.
По-перше, це організація дистанційного навчання, яке
здатне надати необхідну для засвоєння інформацію.
Враховуючи поширення Інтернету, розміщення такої
інформації не викликає особливих складнощів.
По-друге, це організація контролю за засвоєнням
матеріалів. В цьому аспекті виникли серйозні проблеми,
зокрема, щодо дотримання академічної доброчесності. Дійсно,
під час будь-яких контрольних заходів дуже важко моніторити
виконання всіх необхідних умов самостійності виконання
завдань. З цієї причини значна частина викладачів намагається
організувати контрольні заходи у вигляді тестів або есе. Слід
відзначити, що їх використання хоча і є поширеним, але не
гарантує самостійності виконання.
По-третє, це дотримання неперервності роботи
студентів. Дійсно, під час онлайн-занять дещо важко
контролювати чим саме зайнята людина, чи бере вона активну
участь у лекції чи семінарі.
По-четверте, це надання можливості для соціалізації
студентів у певній предметній області, пов’язаною з
відповідною дисципліною.
Ці питання вимагатимуть швидкого рішення не тільки з
причини незрозумілої подальшої довжини карантинних
заходів, але й з причини фундаментальних змін у світі, де і
роботодавці, і працівники зрозуміли, що часто набагато
економічно вигідніше працювати дистанційно, у зручний час,
не витрачати купу часу за затори та подорожі до офісу, що
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можна проводити короткі онлайн-зустрічі замість довгих
оффлайн-засідань. З цієї причини стає зрозумілим, що повного
повернення до того навчання, яке було до 2020 року, вже не
буде. Все більше і більше елементів онлайн-освіти
зберігатимуться навіть після зняття всіх обмежень.
Таким чином, необхідно вже зараз автоматизувати
процеси
навчання,
контролю,
організації
навчання.
Враховуючи той факт, що більше 95% студентів – це люди
віком до 35 років, які в першу чергу користуються
смартфонами, а не комп’ютерами, то університети мають
зайняти саме цей простір. Це означає, що вже у найближчому
майбутньому ми станемо свідками, як університети будуть
переходити у додатки на смартфонах. У цих програмах будуть
передбачені не тільки лекції, додаткові матеріали, навчальні
задачі, розбір кейсів, перевірочні тести та вправи, але й через
ігрову форму буде досягнуто постійність та самостійність
використання додатку протягом навчального періоду.
Такі додатки зможуть реалізувати функцію постійного
консультування спочатку з викладачами, а у недалекому
майбутньому – з відповідними ботами.
Слід зазначити, саме університети мають бути
зацікавлені у створенні автоматизованих платформ, де кожний
викладач з мінімальними зусиллями зможе отримати
відповідний крос-платформенний додаток відповідної якості та
наповнення. Ті заклади, що розпочнуть цю роботу першими,
зможуть витіснити з ринку освітніх послуг більш консервативні
ЗВО, особливо в частині надання заочної освіти, освіти для
іноземців та мешканців інших регіонів.
Перелік використаної літератури:
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ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Підприємствам для здійснення господарської діяльності
необхідно мати основні засоби. Щоб відображати в
бухгалтерському обліку потрібно провести їх оцінку. Існують
різні види оцінок основних засобів.
Відповідно до ПСБО 7 “Основні засоби” [1] розрізняють
такі види оцінок основних засобів: первісна, вартість, яка
амортизується, ліквідаційна, переоцінена, сума очікуваного
відшкодування необоротного активу, чиста вартість реалізації,
залишкова, справедлива.
Первісна вартість – історична (фактична) собівартість
необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої
вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів.
Вартість, яка амортизується, – первісна або переоцінена
вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної
вартості.
Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших
активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації
(ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх
корисного використання (експлуатації), за вирахуванням
витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).
Переоцінена вартість – вартість необоротних активів
після їх переоцінки.
Сума очікуваного відшкодування необоротного активу –
найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або
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теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від
використання необоротного активу, включаючи його
ліквідаційну вартість.
Чиста вартість реалізації необоротного активу –
справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням
очікуваних витрат на його реалізацію.
Залишкова вартість основних засобів визначається як
різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного
активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).
Справедлива вартість – сума, за якою можна продати
актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну
дату.
Згідно діючих нормативних документів підприємство
може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова
вартість його суттєво відрізняється від справедливої вартості на
дату балансу. Сума дооцінки об’єкта основних засобів
включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки – до
складу витрат.
В бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
використовують також інші види оцінок, зокрема поточну
(відтворювальну) собівартість, вартість реалізації (погашення),
теперішню вартість та ін.
Поточна (відновлювана) собівартість – активи
відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів,
яка була б сплачена в разі придбання такого самого або
еквівалентного активу на поточний момент.
Вартість реалізації (погашення) – активи відображаються
за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було
б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході
звичайної реалізації.
Теперішня вартість – активи відображаються за
теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих
надходжень грошових коштів, що їх, як очікується, має
генерувати стаття під час звичайної діяльності суб'єкта
господарювання [2].
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Отже, виходячи з потреб підприємства та інших
користувачів
інформації
потрібно
використовувати
відповідний вид оцінки основних засобів.
Слід зазначити, що в різних країнах існує різне
тлумачення термінів залишкова і ліквідаційна вартість.
В Україні, Росії і інших країнах колишнього СРСР
терміни балансова і залишкова вартість використовуються як
синоніми [1; 3, 4; 5; 6].
В світовій практиці ліквідаційна і балансова вартість є
різними поняттями, а залишкова вартість є іншою назвою
ліквідаційної вартості. Згідно з МСБО 16 “Основні засоби”
балансова вартість – це сума, за якою актив визнають після
вирахування будь-якої суми накопиченої амортизації та
накопичених збитків від зменшення його корисності. За цією
вартістю основні засоби відображаються в балансі
підприємства.
Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена
сума, що її суб'єкт господарювання отримав би на поточний час
від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених
витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані,
очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу може збільшитися до суми,
що дорівнює або перевищує балансову вартість активу. Якщо
це так, то амортизаційні відрахування активу дорівнюють нулю,
доки його ліквідаційна вартість не зменшиться в подальшому
до суми, меншої від балансової вартості активу [7].
В міжнародній практиці для позначення балансової
вартості використовують терміни: book value (балансова
вартість або книжна вартість), written-down value (списана
вартість), carrying value (нетто-вартість), net book value (чиста
балансова вартість), net asset value (чиста вартість активів) [8; 9;
10].
В світовій практиці залишкову вартість називають
ліквідаційна вартість. Для її позначення ліквідаційної вартості
використовують терміни: residual value (залишкова вартість),
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salvage value (ліквідаційна вартість), scrap value (вартість
брухту), disposal value (вартість вибуття) або break-up value
(вартість брухту) [11; 12].
Балансова вартість може дорівнювати ліквідаційній
вартості за умови, коли об’єкт основних засобів повністю
замортизований.
Отже, за кордоном залишковою вартістю називається
ліквідаційна вартість, а в Україні, Росії і інших країнах
колишнього СРСР ліквідаційна і залишкова вартість є різними
величинами.
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Суховірська Л.П.
в.о. завідувача кафедри медичної фізики та
інформаційних технологій № 2
Донецький національний медичний університет
Болілий В.О.
доцент кафедри інформатики та інформаційних
технологій
Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТНОСТІ У
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Модернізація та реформування освіти вимагають нової
освітньої парадигми, яка спрямована на підготовку майбутніх
фахівців, здатних використовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) для роботи з інформацією в
майбутній професійній діяльності, бути мобільними в умовах
інформатизації суспільства, розв’язувати професійні завдання.
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Майбутні фахівці повинні самостійно ставити і
вирішувати навчально-пізнавальні завдання інформаційного
пошуку, розробляти і використовувати інформаційні ресурси,
ІКТ як для моделювання і здійснення інноваційного освітнього
процесу, так і для особистісно-професійного саморозвитку.
Мета дослідження полягає у формуванні в студентів
інформаційної компетентності для задоволення основних вимог
якісної сучасної освіти.
Майбутнім
фахівцям
необхідно
сформувати
інформаційну компетентність для розуміння, можливості
вибору, формування думки, ухвалення рішень і виконання
інформованих та відповідальних дій.
Інформаційна компетентність – це компетентність
індивіда в роботі з інформацією, комп’ютерна компетентність –
уміння працювати з комп’ютером та інформаційнокомунікаційними технологіями [1; 3].
Інформаційна компетентність формує у студента
систему знань про цінність інформації у сучасному світі, про
загальні особливості організації інформаційних процесів
(збирання, зберігання, оброблення, передавання), наявність
умінь переносити наявні знання на новий зміст і вмінь
здійснювати рефлексію власної діяльності.
Формування
інформаційної
та
комп’ютерної
компетентностей у майбутніх фахівців здійснюється в
«Інтерактивному освітньому середовищі» (interactive learning
environment). Для його утворення необхідно, щоб
інформаційно-комунікаційні
ресурси
узгоджувалися
з
процесами комунікації та діяльності, інтегрувалися в єдину
систему, за допомогою якої підтримується та спрямовується
осмислене навчання [2].
Сутнісними характеристиками інноваційного освітнього
середовища є його гнучкість, відкритість, варіативність, що
означає можливість змін і корекції, творчого розвитку
студентів.
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Інтерактивне освітнє середовище є системою,
спрямованою на мотивацію, саморозвиток, професійну
самосвідомість, стимулює творчу і пізнавальну активність її
суб’єктів. Дане середовище надає можливість кожному
студентові на кожному освітньому рівні розвинути творчий
потенціал; викликає бажання в подальшому самопізнанні,
творчому саморозвитку, формує в людини об’єктивну
самооцінку.
Перед сучасною вищою освітою постає завдання
підготувати студентів таким чином, щоб рівень інформаційної
компетентності майбутнього фахівця відповідав потребам
сьогодення, дозволив забезпечити якісну освіту. Підготувати
фахівців, здатних використовувати сучасні інформаційнокомунікаційні технології для роботи з інформацією в майбутній
професійній діяльності,
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1.
Драчук М. І. Інформаційні технології в системі
професійної підготовки майбутніх фармацевтів : [дис. … канд.
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Тарасюк М.Л.
студентка
Київський національний торговельно-економічний
університет
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
РІТЕЙЛОМ
На даному етапі розвитку бізнес-процесів інновації є
двигуном економічного розвитку, появи новітніх технологій і,
як наслідок, підвищення якості товарів й забезпечення
конкурентоспроможності усіх галузей національної економіки,
у тому числі й сфери торгівлі. Впровадження інноваційних
рішень вимагає від торговельних мереж постійного
удосконалення своїх конкурентних переваг, що сприяє більш
якісному задоволенню потреб споживачів [1].
Слід підкреслити, що кілька років тому ІТ рітейл
використовував технології автоматизації кас, логістики,
складського обліку та зберігання даних, які дозволяють
підвищити ефективність управління збутовою мережею.
Сьогодні жорстка конкуренція змушує торгові підприємства
шукати нові способи боротьби за клієнтів, і актуальною стає
інтеграція інструментів маркетингу і ІТ-рішень, таких як бізнесаналітика, «хмарні», сервіси і інші інноваційні технології.
Варто зауважити, що на сьогоднішній день, онлайн
продажі складають всього кілька відсотків від всієї роздрібної
торгівлі. Так як традиційні продажі приносили бізнесу
необхідний обсяг виручки, то рітейлери до певного часу не
розвивали онлайн-канали. Але в умовах кризи COVID 19 на
ринку спостерігається зворотна тенденція. Для інтернетторгівлі потрібні бізнес-системи, які вміють профілювати
покупця, прораховувати його поведінку, і вибудовувати
індивідуальні пропозиції. Вони повинні вміти працювати зі
складом виробника і суміжними додатками постачальників.
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На сьогоднішній день особливу популярність має
вендинг –торгівля. Торгівля через автоматизовані автомати
зайняла провідні позиції у багатьох країнах світу. В Україні ця
ніша практично вільна, незважаючи на всю свою
перспективність.
Торгівля через автомати є високотехнологічним,
рентабельним і високоприбутковим бізнесом у всьому світі. В
Японії, світового лідера з розвитку вендінгового бізнесу, один
торговий апарат припадає на 23 людини, в США - на 35.
Українська індустрія автоматизованої торгівлі тільки починає
формуватися. В Україні один торговий автомат припадає на 3
400 осіб.
Слід зазначити , що особливу популярність у рітейлі має
електронна комерція. Продажі в галузі електронної комерції
зростають щорічно [2]. У 2020 році галузь рітейл і е-комерс
отримала великий стимул до розвитку нових підходів у веденні
бізнесу, процесах взаємодії з клієнтами, а також до
впровадження нових технологічних рішень для стимулювання
зростання продажів і оптимізації роботи компаній.
Тренд на проникнення цифрових технологій у бізнес
зберігається. Криза показала, що автоматизація процесів
необхідна в умовах стрімкого розвитку інформаційних
технологій в рітейлі.
Таким чином, можна констатувати, що сучасний рітейл
швидко сприймає передові інформаційні технології, що
дозволяє
торговельним
підприємствам
бути
більш
конкурентоспроможними в умовах кризи. Крім того, слід
зауважити , що у сучасному рітейлі спостерігається тенденція
до мінімізації взаємодії між покупцями та персоналом
торговельного підприємства. В умовах пандемії почала стрімко
розвиватися онлайн- торгівля , з’явилась можливість
отримувати всі дані про товар завдяки розвитку нових засобів
інформування покупців.
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ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З
ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Глобалізація економіки, зміни в соціально-економічній
сфері, переведення її на інноваційні технології ставить перед
вузами нові виклики – підготовку висококваліфікованих,
відповідних сучасним вимогам фахівців. Це в свою чергу
вимагає не тільки зміни змісту предметів, що вивчаються, а й
методів і форм організації освітнього процесу.
В даний час в світовій спільноті окреслилась тенденція,
пов’язана з переходом на інший тип освіти – інноваційний, а для
його ефективної реалізації потрібні інші освітні технології –
інноваційні. Впровадження сучасних інноваційних методів
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навчання дозволять не тільки істотно збільшити інформаційний
обмін між викладачем і студентом, а й підвищити якість освіти.
Питання
сутності
інновацій
та
використання
інноваційних методів навчання у навчальному процесі закладів
освіти досліджували науковці: Т.В. Гладких, О.В. Карпенко,
Л.М. Кіндрацька, О.В. Кравченко, Я.Д. Крупка, М.Т. Левочко,
В.К. Макарович Н.М. Малюга, М.С. Пушкар, М.І. Скрипник,
В.О. Подольська, Л.В., Н. Акімова, Г. Бенедик, Т. Вахрушева, Б.
Гриднева, Н. Горбатюк, К. Друрі, Чижевська, М.М. Шигун, О.В.
Шипунова та інші. Проте, в основному, проведені дослідження
містять лише загально-теоретичні педагогічні напрями
розвитку освіти студентів облікової спеціальності без
конкретних пропозицій щодо викладання облікових дисциплін
в умовах застосування сучасних технологій і зокрема
інформаційних. Саме тому, проблема використання технологій,
які нині стають доступними у повсякденній діяльності
суспільства, у системі забезпечення навчального процесу
потребує подальших досліджень.
Якість життя і освітній потенціал українського
суспільства багато в чому визначається рівнем освіти і культури
населення, його світоглядною орієнтацією і духовним
розвитком,
можливістю
систематично
отримувати
і
використовувати необхідну інформацію. Ці чинники впливають
на ступінь включенності українського суспільства в
національні і світові загальнолюдські процеси прогресивного
розвитку. Освіта, що відповідає сучасним потребам суспільства
і ринку праці, виступає могутнім адаптивним потенціалом у
швидкоплинному трансформуючому суспільстві до сучасних
соціоекономічних реалій, що стає найважливішою умовою
успішного і стійкого суспільного розвитку [1, с.14]. В умовах
сьогодення людина розглядається як суб’єкт, який активно і
свідомо використовує інформаційні технології для здобуття
знань і навичок. На думку Дубасенюк О.А. система освіти
створюється для людини, функціонує і розвивається в її
інтересах, слугує повноцінному розвитку творчої особистості
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[2, с.28]. За дослідженнями Дичківської І. М. освіта за своїм
змістом, формами і методами є змінною, оскільки вона має
реагувати на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії,
враховуючи тенденції, перспективи розвитку людства,
національного буття народу. Однак оновлення навчальновиховної практики нерідко відстає від темпів цивілізаційного
розвитку, соціальних вимог до неї. Тривалий час, особливо на
ранніх етапах розвитку людства, визначена проблема була не
такою актуальною, як в індустріальну і постіндустріальну
(інформаційну) епохи. Помітно актуалізувалася ця проблема у
другій половині ХХ ст., що було зумовлено значним проривом
у науково- технічному розвитку, радикальною зміною
традиційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє
цивілізації [3, с.8].
Сучасну систему інновацій у вищій освіті складають:
- Технологічні інновації, до яких належать нові
технології навчання, освітні програми; терміни навчання,
критерії набору студентів, навчально-методичні матеріали та ін.
- Педагогічні інновації, що включають в себе нові методи
викладання і навчання, нові форми та організацію навчальних
занять: застосування інтерактивних форм та мультимедійних
засобів навчання, використання телекомунікаційних методів
конструювання знань, імітаційних технологій, технології “кейсметоду”, методики відео тренінгу, комп’ютерне моделювання,
технологій віртуальної реальності.
- Організаційні інновації, які передбачають появу нових
організаційних структур і інституціональних форм в галузі
освіти: типів і видів навчальних закладів та установ,
реорганізацію структури системи вищої освіти та ін.
- Економічні інновації, які складаються з нових
економічних механізмів у сфері освіти: диверсифікація джерел
фінансування освітніх установ відповідно до завдань
інноваційного розвитку, запровадження нових форм оплати
освітніх послуг; розробка сучасних механізмів податкових та
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кредитних зобов’язань, нові механізми оплати праці в сфері
освіти та ін. [3, с.68].
Педагогічна інноватика за своєю сутністю – складне
утворення, яке охоплює такі теоретичні блоки понять і
принципів:
- створення нового в системі освіти та педагогічної науки
(нове в педагогіці, класифікація педагогічних інновацій, умови
створення нового, критерії новизни, міра готовності нового до
його освоєння і використання, традиції і новаторство, етапи
створення нового в педагогіці);
сприйняття
нового
соціально-педагогічним
товариством (специфіка сприйняття, освоєння та оцінювання,
усвідомлення педагогічним співтовариством того, що виникає в
педагогічній теорії і практиці);
- система рекомендацій для теоретиків і практиків щодо
пізнання інноваційних освітніх процесів та управління ними
(осмислення практики застосування педагогічних інновацій,
вивчення закономірностей і форм упровадження, використання
нового на засадах варіативності) [2, с.43].
Отже, прихильники інноваційного підходу в освіті
вважають, що основою сучасної освіти повинні бути не стільки
навчальні предмети, скільки способи мислення і діяльності.
Парадигма сучасної освіти – навчити студента працювати з
новою інформацією, постійно оновлювати свої знання. Адже
робота любого сучасного фахівця – це безперервний пошук
знань, вміння ефективно застосовувати їх у своїй повсякденній
діяльності. Інформаційні технології є найбільш ефективними,
які можуть бути використаними в процесі навчання для
передачі знань та забезпечення зворотного зв’язку студента з
викладачем. У процесі застосування інформаційних технологій
у студентів виробляються і переважають навички самостійної
роботи, що відіграє важливу роль для формування майбутнього
висококваліфікованого конкурентоспроможного спеціаліста
економічного профілю. Завдання закладу освіти – підготувати
майбутнього спеціаліста, готового до постійного професійного
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зростання, соціальної та фахової мобільності, здатного до
саморегуляції в сфері безперервної освіти.
Перелік використаної літератури:
1. Сірий Є.В. Інноваційний розвиток освіти в Україні:
розгортання проблеми та засадницькі орієнтири. Актуальні
проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових
праць. Київ, 2010. 77 с.
2. Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті: інтеграція
науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир
: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 128 с.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології:
підручник. 2-ге вид., допов. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
Ткаченко К.О.
к.е.н., доцент
Державний університет інфраструктури та технологій
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ONLINE-НАВЧАННЯ
Впровадження інформаційних технологій (ІТ) та
інтелектуальних технологій (ІнТ) в online-навчання дають
можливість усунути бар’єри, пов’язані з відстанями,
наблизити освіту до споживачів.
Особливо гостро проблема застосування ІКТ та ІнТ в
освіті проявилася під час пандемії, спричиненої COVID-19,
коли виникла необхідність здійснювати повномасштабне та
повноцінне навчання в online-режимі.
Online-навчання
–
сукупність
технологій,
що
забезпечують: доступ до основного навчального матеріалу;
інтерактивну взаємодію студентів і викладачів у процесах
online-навчання; надання студентам можливості самостійної
роботи із засвоєння навчального матеріалу. Оnline-навчання
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передбачає екстериторіальну навчальну взаємодію всіх його
учасників.
Організація online-навчання потребує використання
сучасних форм, методів та технологій як безпосередньо
процесів навчання, так організації та управління цими
процесами.
Відеоконференції є інструментом online-навчання,
надаючи
можливість
проведення
лекцій,
семінарів,
індивідуальних консультацій, іспитів і заліків.
З метою здійснення спілкування в online-режимі нині
використовуються програми Zoom та Skype. Основа цих систем
– безкоштовна комунікація між користувачами відповідного
ПЗ Zoom чи Skype, проте це ПЗ дозволяє студентам
зв’язуватися з іншими студентами та викладачами.
Таким чином, оnline-навчання надає можливість:
− вільного запису на навчальні online-курси;
− самостійного планування студентами свого навчання
(при цьому кожний студент має можливість вибору під час
навчання питань, тем і розділів, самостійного визначення
послідовності їх вивчення шляхом вибору можливих курсів,
тем, завдань тощо);
− самостійного вибору часу навчання (за винятком
online-занять, що відбуваються за розкладом);
− самостійного вибору швидкості навчання;
− відсутності обмеженості у часі на виконання
креатичних чи складних завдань, вивчення окремих питань та
тем курсу;
− самостійного вибору часу вивчення додаткового
навчального матеріалу, складання тестів, контрольних та
залікових робіт;
− свободи у виборі місця навчання.
Описуючи процеси оnline-навчання відповідними
моделями (семантичними, онтологічними, продукційними),
можна сказати, що оnline-навчання – це система взаємодії таких
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груп об'єктів: викладачі, студенти, аудиторії (для виконання
деякого технологічного процесу згідно з навчальним планом).
Для
фахівців
спеціальностей
121
«Інженерія
програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки» onlineнавчання не передбачає суттєвої зміни навчальних процесів, бо
основна робота у студентів цих спеціальностей відбувається у
відповідних програмних середовищах.
Сучасна методика контролю знань студентів пропонує
тест, як інструмент вимірювання рівня знань, за допомогою
якого можна не тільки виявити якість навчання, але й
оптимально та ефективно здійснювати навчання та управляти
процесом online-навчання.
Нараховується понад 20 різновидів тестів: залежно від
мети, характеру та функцій контролю, характеру і форми
відповіді. За результатами опитування 32% викладачів постійно
використовують тести для контролю, а 68% − користуються
тестами епізодично, або не користуватися ними зовсім.
Близько 80% викладачів, які використовують тестовий
контроль, працюють за власними авторськими тестами, при
цьому вони орієнтуються на стандартні тестові методи, що,
передбачають закриті тести з трьома–чотирма варіантами
відповідей.
Практика в умовах online-освіти показала наступні
переваги тестування порівняно з іншими формами моніторингу
та контролю знань студентів:
− за обмежений час може бути перевірена якість знань та
вмінь у зазначеної кількості студентів;
− можливий контроль знань на необхідному рівні;
− реальним стає самоконтроль;
− знання оцінюються більш об’єктивно;
− увага студента фіксується не стільки на формуванні
відповіді, а й на осмисленні її суті;
− створюються умови для постійного зворотного зв’язку
між студентом і викладачем.
Проте тестовий контроль знань має й недоліки:
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− висока ймовірність випадкового вибору правильної
відповіді;
− оцінка тільки кінцевого результату (правильно –
неправильно), а не процесу, що привів до нього;
− стандартизація мислення без врахування рівня
розвитку особистості;
− великі витрати часу на формування «банку» тестів;
− тести не сприяють розвитку професійної мови,
креативності, логічного виведення знань та логічного мислення.
У пошуках шляхів підвищення ефективності системи
перевірки рівня засвоєння студентами курсу «Інтелектуальний
аналіз даних» було введено систематичне тестування.
Доведено,
що
надзвичайно
продуктивним
є
використання навчальних тестів, підготовлених на основі
методу ключових ситуацій. Інформація в тесті може подаватись
у різній формі: тексту, графічного зображення, звукового
повідомлення, формули тощо. Було введено в практику
відкритість та доступність бази тестів, тобто зміст тестів
відомий студентам. При цьому тести постійно оновлюються.
Online-тестування з курсу «Інтелектуальний аналіз
даних» показало, що:
− забезпечується об’єктивність оцінки знань студентів;
− усувається суб’єктивізм оцінювання;
− формується позитивне ставлення до дисципліни та
викладача.
Після тестування, а воно може охоплювати матеріал
окремої теми, розділу або курсу в цілому, обов’язково
аналізують його результати. Аналіз необхідний для того, щоб
студент зміг перевірити, наскільки адекватно він оцінює свої
знання, повірити у власні сили і скорегувати свою підготовку.
В процесі вивчення дисципліни «Інтелектуальний аналіз
даних» використовується їх електронна форма для
забезпечення online-тестування.

470

Важливою умовою ефективності online-тестування
студентів при вивченні дисципліни «Інтелектуальний аналіз
даних» є частота його проведення.
Частота тестування залежить від дисципліни, її ролі і
місця в навчальному плані, особливостей засвоєння знань.
Необхідно зробити online-тестування звичною і зручною
формою регулярного контролю знань студентів. Слід
пам’ятати, що тестування – це не самоціль, а ефективна форма
повторення, узагальнення і впорядкування вивченого.
Для того, щоб все удосконалити і зробити всі процеси
організації online-навчання більш гнучкими створюються
спеціальні інтелектуальні навчальні системи, які сприяють
вирішенню багатьох проблем організації online-навчання
(зокрема, надання навчального контенту, контроль та
моніторинг знань студентів).
Online-навчання
поширюється,
використовуються
інтерактивні технології навчання в поєднанні з традиційними.
При цьому все більше зустрічається симбіоз різних
інтерактивних технологій навчання, що реалізують технології
online- та off-line-навчання.
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ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ
ONLINE-НАВЧАННЯ
В наш час особливо актуальними є проблеми підвищення
ефективності освітнього процесу; досягнення високого рівня
навчання в інтелектуальних навчальних системах (ІНС);
створення комп'ютерних навчальних середовищ тощо.
Вирішення цих проблем грунтується на сучасних технологіях
(інформаційних (ІТ) та інтелектуальних (ІнТ)) і відповідних
моделях.
Інтелектуалізації процесів навчання полягає у
створенні інструментарію спрощення розробки ІНС за
рахунок використання відповідних моделей (графових,
семантичних, онтологічних) процесів online-навчання.
Інструментарій DEL, запропонований авторами, для
розробки комп'ютерних навчальних курсів (систем курсів)
включає: авторську систему, засоби відображення на екрані
навчального контенту, засоби контролю знань студентів,
дизайнер сторінки, систему навігації по курсу, засоби
мультимедіа, бібліотеки навчальних модулів, інформаційну базу
(навчальний контент).
Основна мета DEL − розробка і доведення до
практичного використання такої ІНС, яка моделювала б усіх
учасників освітнього процесу (викладачів, студентів,
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менеджерів освіти, навчального контенту, стратегій, цілей та
задач навчання) і організовувала б оптимальну їх взаємодію.
Задачі ІНС можна розбити на підзадачі:
1.
Підбір навчального плану в залежності від
результатів початкового тестування студенту.
2.
Пред'явлення студенту навчального контенту.
3.
Складання протоколу навчання з результатами
навчання..
4.
Складання моделі студента, моделі процесу
навчання.
5.
Аналіз навчальної ситуації.
6.
Підбір навчальної стратегії та її наповнення
контентом.
Особливості онтологічного моделювання процесів
навчання. Використання моделей дозволяє забезпечити
представлення знань з предметної області (ПрО) – процесів
online-навчання – та їх аналіз; виявляти відсутні логічні зв’язки;
використовувати та оновлювати знання і логічні зв’язки тощо.
Серед
моделей,
які
використовуються
для
формалізованого опису процесів online-навчання, важливу роль
відіграють онтологічні моделі. Під онтологією О будемо
розуміти трійку:
O = <C, R, F>,
де С – множина концептів ПрО, R – множина відношень
між концептами, F – множина функцій інтерпретації на
множині концептів та/або відношень онтології ПрО.
Використання онтологічних моделей сприяє легкому
оновленню навчального контенту, додаванню різних елементів,
підвищенню якості засвоєння навчального контенту (за рахунок
передбаченої в онтологічній моделі індивідуалізації процесів
навчання для кожного студента).
При проектуванні будь-якої онтології важливу роль
відіграє питання несуперечливості її сутностей. Для перевірки
OWL-онтології на узгодженість використовуються так звані
машини логічного виведення (reasoner) [1].
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В OWL reasoner працюють на основі концепції Open
World Reasoning – принципу відкритості світу, на противагу
концепції баз даних, заснованих на підході замкненості світу.
При розробці онтології в Protégé 5.5 використовувалися такі
reasoner: Fact ++; HermiT 1.4.3.356; ELK 0.4.3; Pellet.
В основу розробленої онтології процесу online-навчання
були покладені основні принципи організації навчального
процесу в Державному університеті інфраструктури та
технологій. Відповідно до цих принципів була сформована
структура та виділені основні компоненти онтології. Спочатку
був сформований словник онтології, на основі якого згідно з
розробленою структурою була побудована таксономія та
розроблена база знань з виділеними класами, об'єктами,
об’єктними властивостями, властивостями даних.
Були визначені межі допустимих значень складових
онтології, сформульовані вирази для обмежень, зазначені
області існування та області значень для об’єктів та їх
властивостей.
У розглянутій ПрО (online-навчанні) створено сім класів
і підкласів: частина з яких є так званими «примітивними»
(primitive class), інші є «визначеними» (defined), які сформовані
списком індивідуалів (тобто є перелічуваними) або за
допомогою теорем еквівалентності.
В якості примітивних класів вибрано: Faculty
(Факультет), Department (Кафедра), Program (Напрям
підготовки), Discipline (Дисципліна). В якості перелічувальних
класів (defined class), заданих наборами допустимих значень
індивідуалів визначені:
− CertForm (Форма Звітності): {ДифЗалік, Залік,
Іспит},
− PartDis (Тип дисципліни): {Базова, Вибіркова},
− SciWork (Додаткове завдання): {КП –курсовий
проект, КР – контрольна робота, РГР – розрахунково-графічна
робота}.
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Властивості типу даних (owl: DataTypeProperty), які
зв’язують індивідуалів класів з деякими літеральними
значеннями також як і об'єктні властивості, були відповідним
чином організовані в ієрархії із загальною верхньою
(кореневою) властивістю owl: topDataProperty.
Для кожної властивості типу даних на відмінність від
об'єктних властивостей можна додатково ввести тільки одну
характеристику – Functional функціональна властивість).
Спроектована онтологія являє собою деякий різновид
семантичної мережі, що має вигляд орієнтованого графа,
вершинами якого є класи, дугами − властивості, що являють
собою спрямовані відносини або зв'язки між ними.
Випробування системи проводилось на невеликому
наборі даних (dataset). Наповнення онтології індивідуалами
дозволило сформувати RDF-сховище даних (triple store), яке
сприяє виявлення найбільш сильних сторін таких систем,
головним завданням яких є не стільки збереження, скільки
отримання нових знань.
Для пошуку даних у онтології існують різні мови запитів:
OWL-QL, SQWRL, SPARQL Query, DL Query. Особливо
корисними є мови, які можуть формувати нові знання. Такими
є мови OWL DL та SQWRL, які надають можливість
отримувати нові знання, використовуючи алгоритми виведення
(так звані «reasoning algorithms»). За допомогою спеціальним
чином описаних правил вони можуть автоматично виводити
нову ієрархію класів, визначати приналежність індивідуалів до
певних класів, присвоювати їм не визначені раніше значення, а
також перевіряти логічну узгодженість онтології.
Використовуючи мову OWL DL можна створити,
наприклад, класи (відносини «rdf: type») які не визначатимуться
в онтології в явному вигляді, а будуть будуватися автоматично
в процесі виконання DL-запитів.
Наприклад, за допомогою мови OWL DL (DL Query tab у
Protégé [2]) можна знайти дисципліни, які викладаються у 3
семестрі. Якщо необхідний запит буде описуватися тільки як
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перетин трьох множин: Дисципліна and (semester min 1) and
(semester only xsd: integer [> = 3]) то, виконавши його на
вкладинці «DL Query», можна побачити, що результатів не буде
знайдено. Причина відсутності результату полягає в тому, що
наявної
інформації
недостатньо
для
формулювання
однозначного висновку. Тому у запити слід чітко зазначити, що
дисципліна викладається виключно в третьому семестрі.
Перелік використаної літератури:
1.
OWL – Web Ontology Language [Electronic
resource]. – URL: https://www.w3.org/TR/owl-guide/
2.
Protégé. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://protegewiki.stanford.edu/ wiki/Ontop
Тринів І.В.
Кандидат сільськогосподарських наук, директор
Рогатинський державний аграрний коледж
ДУАЛЬНА ОСВІТА - ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
Запровадження дуальної форми здобуття освіти на рівні
фахової передвищої освіти є актуальною з огляду на швидкий
технологічний розвиток, перехід до економіки знань,
необхідність скорочення розриву між потребами ринку праці у
висококваліфікованих фахівцях із ґрунтовними теоретичними
знаннями та рівнем підготовки випускників до професійної
діяльності в секторі реальної економіки. Для закладів освіти
така форма організації здобуття освіти допоможе привернути
увагу певної категорії абітурієнтів та утримати певну частину
здобувачів на старших курсах навчання, а також реально
оновити зміст освітніх програм, отримати доступ до
матеріально-технічної бази роботодавців не тільки для
підготовки здобувачів, але й підвищення кваліфікацій
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викладачів. Крім того, воно сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності здобувачів освіти, які виходять на
ринок праці, їх фінансовій незалежності, отриманню стажу
роботи ще під час навчання, майже гарантованого отримання
першого робочого місця, полегшить процес працевлаштування
та адаптації на робочому місці.
Заклади фахової передвищої освіти разом з бізнеспартнерами працюють над формуванням навчальних планів і
програм і на цьому етапі уже виникає співпраця закладу освіти
та бізнесу.
У коледжах навчання, зазвичай, організовано для
окремих студентів та розпочинається на 3/4 курсі або на
першому курсі, якщо здобувачі освіти навчаються за
ступеневою підготовкою (ПТЗО – коледж (технікум). Графік
освітнього процесу побудовано за блочною моделлю: навчання
у закладі освіти та на робочому місці за блоками (2 тижні,
місяць, семестр).
Серед труднощів у процесі запровадження ДФЗО
виникали такі проблемні питання: юридична складова
укладання угод; підписання трудових угод із неповнолітніми
здобувачами освіти; оформлення коледжів як закладів ЗФПО
для проходження ліцензування робітничих професій».
Чому саме дуальна форма є однією із форм співпраці
бізнесу та закладів фахової перед вищої освіти? На прикладі
Рогатинського державного аграрного коледжу можна побачити,
що за два роки активної участі у пілотному проєкті з дуальної
освіти, навчальний заклад та підприємства (бізнес) активно
почали співпрацювати в даному напрямку роботи. Навчальний
заклад уклав договори співпраці із таким підприємствами, як:
ФГ «Персей Агро», ТОВ «Росан Агро», ТОВ «Goodvalley
Ukraine», Філія «Рогатинська птахофабрика», ПНВК
«Інтербізнес», ТОВ «Захід Агро МХП», ТОВ ВК «Добродій».
Така кількість залучених підприємств до співпраці із
навчальним закладом дає можливість кожному студенту усіх
спеціальностей спробувати себе в іншій ролі, а саме у ролі
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працівника. Бізнес зацікавлений у такій співпраці, адже це
дозволить підготували висококваліфікованих фахівців для
роботи на вітчизняних підприємствах.
Оптимальним терміном початку здобуття освіти за
дуальною формою студентами коледжу встановлено 6 семестр
від початку навчання (2 семестр 3 курсу). Це пояснюється двома
факторами: 1 – 2 курси студенти здобувають повну середню
освіту з мізерним обсягом вивчення спецдисциплін; більшості
студентам виповнюється 18 років протягом третього курсу, що
є вагомим чинником для укладання трудових договорів.
Знання та навики здобуті на аудиторних заняттях з
фундаментальних дисциплін в 4 - 5 семестрах дають змогу
студентам на виробництві працювати тільки на робітничих
посадах, згідно штатного розпису підприємств, з 6 семестру,
одночасно починаючи вивчати фахові дисципліни згідно
індивідуальних навчальних планів. На посади молодшого
спеціаліста, при наявності вакантних місць, роботодавці
переводять студентів на 4 курсі (7 – 8 семестри). Таким чином
йде поступове зростання фахової майстерності.
Відповідно до Концепції підготовки фахівців основними
результатами впровадження дуальної форми здобуття освіти є:
 розширення та удосконалення практичної спрямованості
освітньої програми із збереженням достатнього рівня
теоретичної підготовки;
 забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних
систем (освіта і виробництво, освіта і наука та наука і
виробництво) для впровадження важливих змін, спрямованих
на підвищення якості освіти;
 підвищення якості підготовки фахівців відповідно до
реальних вимог ринку праці та забезпечення підготовки
кваліфікованих фахівців для національної економіки;
 посилення ролі роботодавців та їх об’єднань у системі
підготовки кваліфікованих фахівців від формування змісту
освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
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 модернізація змісту освіти з метою приведення його до
відповідності сучасному змісту професійної діяльності;
 підвищення рівня конкурентоспроможності випускників
закладів освіти в умовах глобалізації та сприяння підвищенню
рівня зайнятості молоді;
 скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти
до професійної діяльності;
 розроблення
(оновлення)
професійних
стандартів/кваліфікаційних характеристик;
 підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.
Однак існує низка проблем, які сьогодні стримують
швидкість поширення дуальної форми на національному рівні:
 необізнаність бізнесу щодо можливостей соціального
партнерства із закладами освіти;
 низька мотивація до змін;
 організація навчання на робочому місці під час
карантину.
Також існує певний виклик щодо оновлення методологій
викладання, розроблення нових відповідних освітніх програм,
навчальних планів, проектування змісту фахової передвищої
освіти на основі комплексного підходу та системи дуальної
форми навчання.
Однак, не дивлячись на перешкоди, дуальна форма
здобуття освіти впроваджується та розвивається і є одним із
напрямів вибудовування соціального партнерства між
закладами освіти, здобувачами освіти та сферою бізнесу
(роботодавцями).

Перелік використаної літератури:
1. Науково-методичний центр ВФПО м. Київ, вул.
Смілянська, 11 http://nmc-vfpo.com/
2. Науково-методичний центр ВФПО
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMVtx8gXknurccY&id=
5E8999F54A87BB53%21625&cid=5E8999F54A87BB53
479

3. Рогатинський
державний
http://www.rodak.if.ua/index.php/praktik
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МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Засвоєння отриманого теоретичного матеріалу при
традиційному педагогічному навчанні, по різним оцінкам та
дослідженням, складає близько половини. Для збільшення
якості засвоєння матеріалу при підготовці фахівців
економічних
і
технічних
спеціальностей
необхідно
використовувати та застосовувати нові методики, які якісно
будуть підвищувати ефективність подачі матеріалу та
інформації в порівнянні з традиційним педагогічним
навчанням. Застосуванню збільшеного кругозору при навчанні
фахівця, особливо фахівців економічних та технічних
спеціальностей та розвитку в них стимулу самостійного пошуку
необхідної інформації, перевірці її адекватності та контролю за
засвоєнням інформації. [1]
Фахівці економічних, технічних та ІТ спеціальностей в
йдуть вже з початковим рівнем знань та починають працювати
паралельно навчанню. Тому знання та навики, отримані в на
перших курсах коледжів і ВНЗ при вивченні дисциплін грають
велику роль в становленні висококваліфікованого фахівця.
Володіння
інформаційними
ресурсами
дозволяє
виконувати підготовку фахівців за допомогою не тільки очного
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навчання, а й дистанційного. Спільно з самостійним навчанням
вони доповнюють один одного. При чому вони не замінюють
існуючу систему традиційного навчання, а разом зі
безпосереднім спілкування представляють собою поєднання
різних форм навчальної підготовки фахівців. [3]
Під новими інноваційними методиками та технологіями,
які застосовуються при підготовці фахівців розуміється процес
вдосконалення технологій, сукупності методів, прийомів і
засобів навчання. Технічний прогрес, який широко розгорнувся
наприкінці минулого століття з розвитком комп’ютерної
техніки та технологій, породив розвиток нових напрямків та
методик підготовки фахівців. Це у свою чергу допомагає
вирішенню важких проблем людства.
Автоматизація та створення інформаційних систем на
даний момент є однією з найбільш ресурсномістких напрямків
діяльності суспільства. Однією з причин активного розвитку
даної галузі є те, що автоматизація та комп’ютеризація служать
основою докорінної зміни процесів, які грають важливу роль в
діяльності людства. На сьогоднішній день існує величезна
кількість інформаційних систем, платформ, ресурсів та
прикладних програм: системи обробки даних, інформаційні
системи управління, маркетингові системи, системи
бухгалтерського обліку тощо, які використовуються в різних
підприємствах та полегшують нарахування, облік та звітність,
як обладнання, товарів, продажів, робітників так і нарахування
різних платежів та зарплат.
Експерти і методисти цих програмних продуктів щодня
відстежують зміни законодавства та розробляють методики
обліку тієї чи іншої господарської операції, обліку податків,
заповнення декларацій тощо. Потім програмісти на підставі цих
методик вносять зміни до програм, а методисти пишуть
матеріали для цих продуктів. Таким чином, всі господарські
ситуації, матеріали з податків та звітності розглядаються з двох
точок зору: з позиції законодавства та з позиції застосування
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законодавства в програмах для автоматизації бізнесу з
урахуванням методології, закладеної в ці програми.
Використовуючи інформаційні програмні продукти
фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію, економлять та
ефективно використовують свій час для вирішення щоденних
задач. Але для того щоб почати їх використовувати необхідно
по-перше, знати про ці програмні продукти, а по-друге, купити
їх та пройти найменше навчання роботі з ним. Перше та останнє
можливе та необхідне при підготовці фахівців. Тому задача
навчального закладу поєднати все вище описане та надати такі
можливості при підготовці фахівців. При цьому можна, як
відокремити, так і поєднати очне та дистанційне навчання цим
інформаційно-програмним продуктам майбутніх фахівців.
Для дистанційного навчання фахівців застосовують
різноманітні платформи, такі як Moodle, Google Classroom,
Microsoft Teams, Office 365, засоби відеозв’язку та конференцій
Zoom, YouTube, Viber, Skype тощо. Всі ці платформи мають
свої особливості та властивості використання, які
обговорюються окремо.
Навчальні заклади можуть сформувати різноманітні
методики навчання майбутніх фахівців з урахуванням
можливостей та потреб, як замовника послуг, так і закладу.
Тому на даний час інноваційна педагогічна діяльність є
одним з істотних компонентів освітньої діяльності будь-якого
навчального закладу. Саме інноваційна сучасна діяльність не
тільки створює основу для створення конкурентоспроможності
установи на ринку освітніх послуг, але і визначає напрямки
професійного зростання фахівців, його творчого пошуку,
сприяє особовому зростанню. Тому інноваційна діяльність
нерозривно пов’язана з науково-методичною діяльністю
педагогів і викладачів. [1, 2]
Такими інноваціями та нововведеннями можуть стати
застосування комп’ютерних технологій, мережі інтернет,
різних платформ навчання та зв’язку і створення на цих
платформах нових засобів спілкування та навчання. Новітні
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досягнення в технології передачі даних відкривають
необмежені можливості по передачі даних практично в будьяку точку земної кулі. Також слід враховувати те, що в
майбутньому комп’ютер стане одним з головних засобів
спілкування між людьми. [2]
Також необхідно розглядати можливість застосування
сучасних internet-технологій, як унікальних експериментальних
ресурсів, розташованих іноді на різних континентах.
Перспектива
майбутнього
це
застосування
«віртуальних» online лабораторій, в яких фахівці будуть
проводи експерименти на устаткуванні, розташованому на
іншій частині земної кулі. Застосування подібних технологій та
програмного забезпечення для створення методик навчання при
підготовці фахівців економічних, технічних та ІТ
спеціальностей забезпечить залучення широкого кола
користувачів, завдяки технічним засобам та можливості
використання в мобільних пристроях.
Перелік використаної літератури:
1. Ткачов В. С., Бровченко К. А. Інноваційні методики
та комп’ютерні технології у навчальному процесі. Проблеми
математичного моделювання: матеріали Всеукр. наук.-метод.
конф., 27-28 трав. 2020 р. Кам’янське: ДДТУ, 2020, С 156-158.
2. Ужеловский А. В., Бровченко К. А. Инновационные
методики и компьютерные технологии в учебном процессе.
Сборник статей IV международной научно-практической
конференции «Непрерывная система образования «школа –
университет». Инновации и перспективы», посвящённой 100летию БНТУ. – Минск: БНТУ, 2020. С. 391–394.
3. Фролов И.Н., Черницин А.С. Инновационные
технологии
сетевого
сотрудничества.
Инновационные
технологии обучения: проблемы и перспективы. // Сборник
научных
трудов
Всероссийской
научно-методической
конференции. Липецк: ЛГПУ, 2008.
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СПІВПРАЦЯ БІЗНЕСУ І ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Ні у кого сьогодні не викликає сумніву, що в сучасних
умовах освіта перебуває в сфері першочергових державних
інтересів. Це пов'язано з тим, що від рівня розвитку освітньої
системи залежить майбутнє України, її економічна і правова
стабільність. Крім того, право на освіту є одним з основних і
невід'ємних конституційних прав громадян України.
Багато змін в системі освіти відбуваються в процесі
міжнародного
реформування
вищої
освіти.
Україна
приєдналась до Болонської процесу і орієнтується на створення
великого загальноєвропейського освітнього співтовариства, на
підвищення якості і привабливості вищої освіти. Однак, не всі
сучасні освітні практики ми можемо сьогодні залучити у сій
досвід, в ряді випадків потрібно відшукувати свої шляхи
розвитку. Крім того, використовувати освітні моделі
зарубіжних країн слід уважніше, оскільки в цих країнах
принципово інше соціально економічне середовище і зовсім
інший менталітет суспільства.
Важливим питанням побудови ефективної освіти в
Україні виступає питання формування системи освіти у
відповідності із потребами економіки, суспільства та держави.
Цей процес визначається наступними параметрами [1]:
1. Наявність державного замовлення на навчання
студентів («бюджет»).
2. Рівень ефективності витрачання коштів МОН
визначається ефективністю включення випускників закладів
освіти (середніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти,
ВНЗ) в економку України.
Сьогодні невідомо які методи і хто використовує для
визначення потрібної кількості спеціалістів різного рівня для
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потреб економіки України, в тому числі в розрізі потрібних
спеціальностей та регіонів країни.
Для цього необхідно визначити потрібну кількість
випускників кожної зі спеціальностей для економіки України.
Для цього пропонується отримати кількісне значення для
такого показника як відсоток випускників, які не знайшли
роботи за спеціальністю (спеціалізацією) протягом 6 місяців
після закінчення ВНЗ (у розрізі: по ВНЗ, за спеціальностями, за
регіонами) [1].
Якщо менеджерів, економістів та юристів в Україні
випущено вже набагато більше, ніж потрібно, то відповідь на
запитання яких спеціальностей бракує може дати тільки вище
зазначений показник. Але для цього необхідні зміни в
державних базах даних.
Цей показник дозволить отримати реальну інформацію
як щодо стану вищої освіти, так і щодо кадрових потреб
економіки.
Зокрема, за його допомогою можна виявити [1]:
• спеціальності випускників закладів освіти, в яких
зацікавлена економіка України;
• заклади освіти, які здатні підготувати випускників на
рівні, в якому зацікавлена економіка України;
• регіони України, які потребують випускників певних
спеціальностей.
Таким чином, використання зазначеного вище показника
допоможе виявити заклади освіти які є перспективними для
вкладання у їх розвиток державних (регіональних) ресурсів.
Також можуть бути виявлені ті заклади освіти, діяльність яких
необхідно реорганізувати, тому що саме на них неефективно
витрачаються державні (регіональні) кошти.
Також важливою частиною співпраці ЗВО і бізнесу є
організація практики і відповідність компетенцій, котрі мають
випускники, вимогам ринку. Іноді теоретична програма,
складена в університеті, не завжди збігається з вимогами і
навичками, які запитують роботодавці. Виникає питання
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навіщо сидіти над книжками, багато займатися і читати, якщо
це в корені розходиться з тим, що буде потім після п'яти років
навчання в університеті? Це може спонукати абітурієнтів
шукати такі інститути, де здавалося б вчитися простіше або
грошей за навчання платити доводилося б менше.
Практика студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)
України є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою
освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована
на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час
навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь
за відповідною спеціальністю [2].
Сьогодні в ЗВО студент сам повинен знайти місце для
проходження практики, укласти договір, погодити програму
практики. І на підприємствах до цього процесу в основному
підходять формально, тобто договір на проходження практики
підпишуть, а на практику не справді не візьмуть. Але, якщо
вникне потреба у кадрах, і роботодавець звернеться на ринок
праці з метою пошуку підходящої кандидатури на роботу, то всі
бажають отримати професіонала з досвідом роботи і при цьому
молодого.
Виникає дисбаланс, який можна подолати, якщо
створити для роботодавців спеціальну інформаційну
платформу, на якій кожен бажаючий може оприлюднити
можливості проходження практики в їх компанії і необхідні
компетенції, але не тільки ті, що потрібні, але й ті, що може
отримати студент. Дана інформаційна платформа повинна бути
орієнтована не на всіх, хто шукає роботу, а на студентів, яким
потрібна практика за обраною спеціальністю.
Також потрібно при кожному освітньому закладі
створити не відділи практики, а спеціальні центри, робота яких
має бути спрямована на забезпечення студентів місцями
практики. Це може бути вигідним для обох сторін: студенти
отримують практичний досвід, а на підприємствах
приглядаються до перспективних кадрів. Але знов виникає
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запитання, як це найкраще зробити, як стимулювати бізнес
брати студентів на практику.
Вивчаючи зарубіжний досвід організації практики для
бакалаврів, на загальнодержавному рівні встановлюються
стандарти загального характеру, які більше деталізуються в
межах кожної країни [3]. В цих регламентах особливу увагу
звернено на вибір місць практики для студентів, кваліфікації
керівників практики, підготовці студентів до її проходження та
оцінювання, її тривалості та етапам.
Зацікавленість роботодавців в організації роботи з
практикантами
може
бути
стимульована
державою
спеціальними пільгами. У будь-якому випадку держава, не
зважаючи на зменшення податкових надходжень, отримає
більш професійну і досвідчену робочу силу, що не може не
вплинути на результати діяльності країни.
Перелік використаної літератури:
1. Шиян А. Інтеграція інституту вищої освіти до
світового освітнього простору: останній шанс. - Режим доступу:
http://education-ua.org/ua/articles/1107-integratsiya-institutuvishchoji-osviti-do-svitovogo-osvitnogo-prostoru-ostannij-shans
2. Рекомендації про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України. Міністерство освіти і
науки України. Державна наукова установа «Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти». - Режим доступу:
https://ifk.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/8/2018/03/recom_IZO.pdf.
3. Савчук О. М., Кондратова Л. Д. Організація практики
студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи:
закордонний досвід. НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 149.
Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С. 68-74.
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ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA
В БІЗНЕСІ
В умовах сьогодення Java є одним з найпопулярніших
мов програмування буквально за всіма з основних критеріїв і
ніким це не ставиться під сумнів.
Більшість сучасних компаній, у всіх індустріях і секторах
економіки, використовують Java. І, що важливо, будуть цією
мовою користуватися ще багато років з таких причин, як доступ
до величезної кадрової бази девелоперів для потенційного
найму, наявність фреймворків і вже написаного коду, функцій і
додатків. Понад 95% комп'ютерів в компаніях і на
підприємствах використовують Java, більше 90% взагалі всіх
комп'ютерів використовують Java, а кількість мобільних
пристроїв, де застосовується ця мова, перевищує 3 млрд. Тому
не дивно, що практично будь-яка більш-менш велика компанія
де завгодно в світі застосовує Java і бере на роботу фахівців з
цієї мови програмування.
Однією з переваг Java є мультиплатформеність і
універсальність. Гнучкість Java дозволяє запускати програми,
написані на цій мові, практично на будь-якому пристрої,
включаючи настільні ПК, мобільні телефони і навіть більшість
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інших пристроїв, від розумних машин до побутової техніки, яка
в наш час теж «розумнішає» не по днях, а по годинах.
Безумовно, своєю популярністю і сильним позиціям в
сучасному світі мова Java багато в чому зобов'язана мобільним
платформам, а точніше операційній системі Android.
Жоден додаток сьогодні не може обійтися без мобільного
версії, Android своїм існуванням має завдячити мобільним
операційним системам, а розробка під Android не може бути
без. То ж маємо, що більшість великих сучасних компаній, для
яких критично важливо мати багатофункціональні мобільні
додатки, просто жити без Java не можуть.[3]
Підтверджує лідерське становище Java і статистика. За
даними Індексу TIOBE, Java - найбільш популярна мова
програмування в світі з показником в 16%, випереджаючи С і
Python.
В Java використовується байт-код, коли на основі
вихідного тексту програми складається якийсь код (байт-код).
Для виконання алгоритму цього коду використовується
спеціальний інтерпретатор. він послідовно переводить команду
байт-коду в відповідну машинну інструкцію та виконує її, потім
переводить наступну команду байт-коду. Причому байт-код ж
оптимізований під конкретну платформу, так що б на його
виконання витрачалося мінімум часу і ресурсів. Java раніше
ніколи не була популярним інструментом для розробки
десктоп-додатків, але вона заявила про себе в мобільному
сегменті ринку.
Щоб Java-додаток працював на комп'ютерах з різними
операційними системами, вам не потрібно його переробляти.
Вам потрібно встановити дві віртуальні машини для цих самих
операційних систем. Звичайно, все не так просто. Очевидно, не
вийде запустити «важке» Enterprise-додаток на застарілому
мобільному телефоні. Проте, на цьому самому телефоні також
є віртуальна машина Java. Такий підхід суттєво спрощує
розробку.
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Через універсальність і поширеність Java, новачкам
часом буває складно зорієнтуватися в сферах застосування
мови і тому великі компанії звернулись до такого кроку, як
підтримка стартапів, що використовують Java, для яких цілей
віна найбільш корисна і чим важлива.
До позитивних ознак мови програмування Java
віднесемо:
- швидкість;
- поширеність (викладається у вишах багатьох країн);
- величезний набір бібліотек.
- А до негативних:
- важкість;
- деякі парадигми Java були створені давно і вже
застаріли;
- JDK є власником, тому Java розвивається повільно.[1]
Не зважаючи на певні недоліки, без Java практично
неможлива успішна робота цілого ряду відомих сервісів, як і
компаній, що заробляють на популярності цих сервісів
величезні гроші. Принаймні в такому вигляді, якими ми звикли
їх бачити. А значить, якщо дивитися на все це з глобальної
точки зору, можна сказати, що і весь сучасний світ неможливий
без Java. Сервіси та додатки, які змінюють наше життя,
пишуться Java-розробниками. І це тільки початок, бо
можливості для інновацій безмежні, а попит на
масштабованість, гнучкість і охоплення глобальної аудиторії
тільки зростає.
Перелік використаної літератури:
1.
Кунгурце А. Б. Основи програмування на мові
Java. Середовище Net Beans. Навч. Посібник для студентів
вищих навчальних закладів / А. Б. Кунгурцев, Т. В. Ковалюк. –
Одеса, 2016. – 183 с.
2.
Worburton R. Java 8 Lambdas Functional
Programming for the Masses / R. Worburton – Q’reilly. 2015. – 193
p.
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Моделі життєвого циклу, принципи і методології
розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://evergreens.com.ua/ua/articles/softwaredevelopment-metodologies.html
4.
Прикладний
програмний
інтерфейс
(API)
[Електронний
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Режим
доступу:https://uk.wikipedia.org/wiki/Прикладний_програмний_
інтерфейс
Чашин Д.Ю.
доцент, к.т.н.
Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ
ИНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ САПРАСУБ
Актуальність. Для забезпечення стабільного розвитку
систем
автоматизованого
проектування
(САПР)
та
автоматизованих систем управління будівництвом (АСУБ)
необхідно розробити сучасні наукові принципи інтеграції цих
систем (САПР-АСУБ) на основі комплексних інформаційних
моделей (СІМ). Основні науково-практичні вимоги щодо
розробки систем САПР-АСУБ викладені в поки ще
нечисленних публікаціях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] – які також
потрібують розвитку відповідно до вимог сучасного стану
систем САПР-АСУБ та програмних засобів.
Основні положення. Розвиток сучасних інтегрованих
систем САПР-АСУБ на основі комплексних інформаційних
моделей має базуватися на наступних основних принципах
(етапах):
1. Первинний
опис
технологічного
процесу
функціонування автоматизованої системи проектування має
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бути виконаний на основі використання цифрової моделі
будівельного об'єкта (ЦМО).
2. Опис технологічного процесу функціонування систем
автоматизованого проектування і автоматизованих систем
управління має бути виконаний з використанням технології
«цифрова модель будівельного об'єкта – укрупнений вид робіт»
(ЦМО-УВР).
3. Опис технологічного процесу функціонування
автоматизованої системи управління і системи кошторисних
розрахунків має бути виконаний з використанням технології
«укрупнений вид робіт – стандартний фрагмент» (УВР-СФ).
Новизна результатів досліджень. Дослідженнями
доведено, що для використання даних комплексних
інформаційних моделей для кошторисних розрахунків
управлінські програмні комплекси потребують модифікації з
урахуванням
організаційно-технологічних
рішень,
які
нехарактерні для завдань проектування, це: рішення щодо
організації будівельного майданчика, використання тих чи
інших технологій виконання будівельних процесів. Ці
модифікації провадяться за допомогою спеціального
програмного забезпечення, що реалізує технологію формування
переліку робіт в прив'язці до виробничих нормативів, що
використовуються для завдань календарного планування і в
прив`язці до норм ДБН для кошторисних розрахунків.
Практична значимість. Використання програмних
засобів АСУ на основі комплексних інформаційних моделей
(СІМ) зобов’язує до використання планово-облікових одиниць
будівельної продукції (ПООБП) як робіт календарного плану,
які в свою чергу служать для визначення термінів виконання
робіт, потреби в матеріалах, техніці і обладнанні на плановий
період, моніторингу фактичного виконання робіт, поставок і
фінансування, визначення фактично використаних матеріалів
для бухгалтерського обліку і фактично виконаних робіт для
взаєморозрахунків між замовником і підрядником. Сама
ПООБП в інтерпретації методики ДБН може бути представлена
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набором позицій ДБН або ДСТУ з відповідними до одиниці
виміру укрупненого виду робіт (УВР) і обсягу робіт на захватці,
фізичними об’ємами по кожній позиції. Також структурований
опис об’єкта може бути сформований спеціальними
програмними засобами САПР.
Висновки. Основою подальшого розвитку САПР-АСУБ
на основі комплексних інформаційних моделей (СІМ) є
забезпечення інтеграції програмних комплексів різного
призначення в єдину повнофункціональну автоматизовану
систему, що забезпечує автоматизацію вирішення всіх
інженерних та розрахункових завдань в сфері проектування,
управління та обліку на основі використання накопиченого
досвіду вирішення цього завдання з використанням існуючих
програм. Уніфікація технологічних рішень і особливо
структури і засобів передачі обмінної інформації значно
зменшить трудомісткість процесу інженерного забезпечення
будівництва, підвищить достовірність інформації на всіх етапах
будівництва і як наслідок приведе до зменшення виробничих
витрат, прискорення будівництва і забезпечить зниження його
вартості.
Перелік використаної літератури:
1. Donghai Liu, Bo Cui, Yugang Liu, Denghua Zhong.
“Automatic control and real-time monitoring system for earth–rock
dam material truck watering”/ Automation in Construction, vol. 30,
2013, pp.70–80.
2. R.Volk, J. Stengel, F. Schultmann. “Building Information
Modeling (BIM) for existing buildings / Literature review and future
needs”. Automation in Construction, vol. 38, 2014, pp.109–127.
3. H. Penttilä, M. Rajala, S. Freese. “Building Information
modelling of modern historic buildings”/ eCAADe, 2007, pp. 607–
613.
4. Vishal Singh, Ning Gu, Xiangyu Wang. “A theoretical
framework of a BIM-based multi-disciplinary collaboration
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НУБіП України
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ
СИСТЕМАХ
Фермери - основна рушійна сила змін, що реалізуються.
Щоб інноваційні та стійкі методи роботи стали
загальноприйнятими, фермери повинні здобувати нові знання
та навички і мати можливість отримати результати у вигляді
більш високої сільськогосподарської продуктивності при
одночасному забезпеченні сталого управління природними
ресурсами в довгостроковій перспективі. З цією метою ФАО
розробила два флагманських продукти.
Перший являє собою всесвітню мережу польових
фермерських шкіл, які дозволяють використовувати на нових
проектах знання і досвід, накопичені при реалізації аналогічних
проектів в інших частинах світу.
Другий продукт ФАО - «Технологія для сільського
господарства» (TECA) являє собою сховище стійких методів і
технологій. Дана платформа призначена для дрібних
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виробників і дозволяє їм взаємодіяти з людьми, які поділяють
їхні інтереси, і обговорювати на онлайн-форумах стійкі рішення
для своєї діяльності або організовувати роботу груп з обміну
інформацією за участю сільськогосподарських експертів ФАО.
Цілі ООН до 2030 р. в галузі сталого розвитку
передбачають
ліквідацію
голоду,
побудову
більш
продуктивних, ефективних, стійких, інклюзивних, прозорих і
несприйнятливих до зовнішніх впливів продовольчих систем.
Частково рішенням поставленого завдання можуть стати
цифрові інновації та технології. В агропродовольчому секторі
поширення мобільних технологій, послуг дистанційного
зондування і розподіленої обробки даних вже зараз розширює
доступ дрібних фермерів до інформації, виробничих ресурсів,
ринку, фінансів та навчання.
Одна з проблем полягає в тому, що мережеве покриття
сільських районів досі обмежене, а відсутність інфраструктури
і ресурсів часто обмежує якість освіти. Внаслідок цього падає
ефективність навчання, внаслідок цього освітній рівень в
сільських районах часто нижче, ніж в міських. Це в значній мірі
перешкоджає використанню цифрових технологій.
Основними перешкодами для навчання інформатиці
вчителі назвали відсутність в школах цифрових засобів, в т.ч.
планшетних і переносних комп'ютерів. Крім того, вчителям не
вистачає необхідних навичок. В першу чергу це відноситься до
сільських районів.
Створення
"цифрової
екосистеми
сільського
господарства" вимагає наявності сприятливих умов, щоб
фермери і підприємці підхопили інноваційні підходи. Вже
сьогодні нарощується фінансування і розширюється співпраця
в рамках проектів цифровізації сільського господарства,
стартапи починають залучати міжнародних інвесторів і засоби
масової інформації. Особливо важлива роль в цьому процесі
відводиться молоді, а найбільш важливим фактором
прискорення інновацій та цифровізації слід вважати освіту.
Коли навчання роботі з цифровими технологіями включається
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в освітні програми, молодь засвоює можливості використання
цифрових інструментів і отримує навички їх створення.
Закордонний досвід свідчить про високий попит на
ринку мобільних додатків, а доступ до потрібної інформації в
будь-якій точці світу докорінно впливає на швидкість
прийняття рішення. Аграрний бізнес містить високі ризики,
більшість робіт сезонні, тому швидке реагування на виклики —
необхідна умова для підвищення прибутковості. Згідно
опитування, проведеного в США, майже кожен четвертий
фермер користується одним або декількома мобільними
додатками, а 63% фермерів Франції вважають за необхідне мати
швидкісний Інтернет на полі або в робочих приміщеннях і
сільськогосподарській техніці [1].
Все більшої популярності набуває використання
мобільних програм українськими агровиробниками.
Приклади застосування цифрових технологій в
агропродовольчих системах.
EMA-i - це розроблений ФАО додаток для раннього
оповіщення, за допомогою якого ветеринари можуть в
реальному часі передавати інформацію про хвороби тварин.
Додаток інтегровано в Глобальну систему інформації про
хвороби тварин (EMPRES i), що забезпечує надійне зберігання
даних і їх використання. EMA-i добре сумісна з національними
системами звітності про хвороби тварин.
MyCrop - це стійка, заснована на даних, що
масштабуються, інтелектуальна платформа для співпраці в
режимі реального часу, яка представляє собою інструмент для
отримання інформації, управління господарством і планування
роботи фермера, забезпечує превентивний аналіз і моніторинг,
обґрунтування прийнятих рішень, а також служить в якості
майданчика для електронної торгівлі. Вона являє собою
платформу для спільної роботи дрібних фермерів з опорою на
найсучасніші технології, інноваційні бізнес-моделі і
цілеспрямовані зусилля людей (сільськогосподарські прогнози,
продукти і послуги). Практично в режимі реального часу
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платформа дозволяє проводити картування земель, планувати
вибір культур, створювати плани роботи для окремих
господарств і автоматизувати працю з урахуванням погодних
умов, якості грунтів, даних про хвороби, шкідників і врожаї.
Розроблена компанією "Алібаба" система ET Agricultural
Brain дозволяє на основі розпізнавання за зовнішнім виглядом,
температури і голосу визначити стан здоров'я кожної тварини
на свинофермі. На фермі встановлюються датчики для збору
інформації, з урахуванням якої створюються ідеальні умови для
зростання поголів'я; одночасно при цьому зменшується ризик
людських помилок. За підрахунками розробника, застосування
технологій ET Agricultural Brain в свинарстві дозволить
фермерам на 30-50% скоротити трудомісткість, знизити
потребу в кормах, за рахунок оптимізації умов росту скоротити
терміни відгодівлі на п'ять-вісім днів.
Група фахівців компанії "Найо Текнолоджиз" розробила
сільськогосподарського робота, що полегшує працю фермерів і
підвищує прибутковість фермерських господарств. "Дайно" - це
нове, ефективне рішення, що дозволяє фермерам
дотримуватися все більш жорстких норм застосування
фітосанітарних препаратів, долати проблеми, пов'язані з
використанням пестицидів, і справлятися з нестачею робочої
сили в аграрному секторі. Робот пропольшик "Дайно" здатний
цілеспрямовано боротися з бур'янами, що економить
трудовитрати фермера протягом усього сезону.
Впровадження подібних технологій в дрібних
фермерських господарствах пов'язано з великою кількістю
проблем і значними фінансовими ресурсами, в той час як
великим господарствам і агропромисловим компаніям засвоїти
їх простіше.
Перелік використаної літератури:
1. Смартфон вам в поле [Електронний ресурс] // Сайт
Agroportal
–
Режим
доступу:
http://agroportal.ua/publishing/analitika/smartfon-vam-v-pole/.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ERP-ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР В
ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ
Конкурентоспроможність випускників – один з
найважливіших факторів оцінювання якості освіти у навчальних
закладах. Тому дуже гостро стоїть питання із введенням новітніх
прийомів, методів, засобів, технологій, форм та систем у
навчальний процес. Останнім часом із стрімкою цифровою
трансформацією
(діджиталізацією)
бізнесу,
розвитком
технологій і можливостей, що вплинули на звичні умови
навчання, постає питання з покращення навчального процесу.
Мова йде про відходження від звичної аудиторної форми
навчання, що передбачає пасивне начитування теоретичного
матеріалу (навіть якщо це відбувається у дистанційному режимі),
та переходу до активних, інтерактивних методів навчання.
Одним з таких інтерактивних методів навчання при
отриманні економічної освіти є так звані «бізнес-симуляції» або
«ділові ігри», де моделюється реальний ринок, на якому
віртуальні компанії можуть працювати, використовуючи
комерційну версію певного програмного забезпечення ERP,
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тобто відтворюється економічне середовище, в якому студенти
повинні приймати стратегічні рішення, скажімо, як менеджери.
За допомогою імітаційних (симулятивних) ігор студенти
глибше розуміють поведінку економічної системи, а також
можуть будувати й перевіряти прогнози. «Симулятор дає
студентам можливість застосовувати теоретичні моделі до
складних практичних ситуацій в контрольованому середовищі
з невеликим ризиком» [1, c. 2]. Такі ігри імітують складну
реальність професійного світу, але без економічних ризиків, які
можуть виникнути при прийнятті рішень. Відтак, студенти
можуть експериментувати з тактичними й стратегічними
рішеннями, які не призводять до реальних наслідків їх
прийняття, можливо негативних, але водночас вони можуть
відслідковувати і розуміти вплив своїх рекомендацій на
результати діяльності компанії та можуть відчути взаємозв'язок
усіх факторів. Ігри-симулятори пропонують інструмент, що
дозволяє «безпечно» припускатися помилок під час навчання. І
це вітається з тієї причини, що навчання на своїх помилках є
розповсюдженою і дієвою практикою.
Перевагами впровадження у навчальний процес при
отриманні економічної освіти саме ERP-імітаційних ігор є:
- інтеграція ключових концепцій певної ERP-системи в
когнітивну
структуру
студентів
задля
кращого
запам'ятовування навчального матеріалу;
- вибір різних цілей навчання: когнітивні навички
(отримання знань і критичне мислення), афективні цілі
(мотивація, залученість), а також соціальні, емоційні навички та
навички співробітництва;
- перехід від теорії до практики, що позитивно
позначається на мотивації студентів.
Ці переваги аналогічні причинам використання кейсів, з
основною відмінністю в тому, що кейси є «статичними», а
симуляції – динамічними, коли студенти відчувають наслідки
вжитих заходів.
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За словами Дж. Найтінгейл [2, с. 458], використання
імітаційних ігор в академічних умовах дозволяє навчити
студентів не лише приймати рішення, але і знаходити шляхи
вирішення проблем у бізнесі. Крім того, студенти зможуть
отримати ширше уявлення про світ бізнесу та знання про
навички, необхідні для досягнення успіху.
ERP-імітаційні ігри бувають різних видів, форм і
складності. Наприклад, імітаційна гра може тривати одну пару,
декілька тижнів або повний семестр. Імітаційну гру можна
розробити в простій формі, послідовно розмістивши проблемні
ситуації. Однак, також можна пов'язати проблемні ситуації так,
щоб наслідки рішень в одній ситуації впливали на іншу.
Студенти проходять декілька циклів прийняття рішень і мають
зворотній зв'язок із викладачем для коригування своїх дій, щоб
зрозуміти, що означає управляти системою самостійно. Реальні
бізнес ситуації як навчальні сценарії дуже складно
використовувати в освіті через фактори, що ускладнюють
миттєву оцінку результатів діяльності. Оскільки реальність
зазвичай досить складна, студентам пропонується спрощена
модель в імітаційній грі: імітація реальності, яка формує
відправну точку для засвоєння певних дій навчального
характеру. Незважаючи на ці спрощення, основні риси реальної
ситуації збережені.
Причому комп'ютерна бізнес-симуляція є більш
ефективною стратегією, ніж традиційні методи навчання, чи
навіть стажування. Причина полягає в її здатності впливати на
афективну сферу, викликаючи такі емоції, як задоволення,
хвилювання, гнів і радість. Традиційне навчання переважно
впливає на когнітивну сферу навчання без належної уваги до
емоційного компоненту [3].
З кожним роком потреба в отриманні практичних
навичок, застосуванні набутих знань в реальних ситуаціях
тільки зростає. Комп'ютерна бізнес-симуляція є інструментом
формування якостей, що забезпечують успішність виконання
професійних обов'язків, таких як навички управління,
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командної взаємодії, вирішення конфліктів, грамотне
вираження думок, прийняття самостійних рішень, розуміння
специфіки бізнесу і бізнес-мислення, а також сприяє активізації
комунікативної діяльності. В таких умовах формується
комплексне уявлення про діяльність компанії, що дає змогу
майбутнім керівникам приймати більш дієві і раціональні
рішення.
Впровадження в освітній процес таких інтерактивних
методів навчання, як імітаційні ігри в ERP-системах, також
актуалізується в умовах пандемії COVID-19, що призвела до
суттєвих змін у сфері освіти, дозволяє повноцінно
використовувати і розширити можливості дистанційного
навчання.
Таким чином, розробка ІТ-вендорами навчальноімітаційних ігор під власні ERP-системи для ЗВО сприяє
навчанню студентів не лише концепціям ERP, інтегрованим
бізнес-процесам, критичному мисленню, командній роботі,
аналітиці даних, а також підвищує інтерес суб’єктів
економічної діяльності до використання саме цієї ERP-системи.
Тому розробникам системи BAS ERP варто замислитися над
реалізацією відповідного проекту, адже така практика щодо
ERP-систем компаній SAP, Microsoft, Oracle та інших вже
достатньо напрацьована.
Перелік використаної літератури:
1.
Gundala R.R. Role of simulations in student learning:
a case study using marketing simulation [Electronic resource] /
R.R. Gundala, M. Singh // Journal of Educational Research and
Innovation. – 2016. – №5 (2). – 14 с. – Access mode:
https://digscholarship.unco.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&
context=jeri
2.
Nightingale J. Using a Simulation Game to Teach the
Concept of ERP/ J. Nightingale // In book: Smart Technologies and
Innovation for a Sustainable Future. – 2019. – С. 457-463.
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РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
В українських університетах із впровадженням норм
нового Закону України «Про вищу освіту» взялися за
підкорення нових інтелектуальних та бізнесових вершин.
Наразі підтвердженням здобутків університетської спільноти
України
має
стати
міжнародне
визнання,
яке
відображатиметься у достойних місцях найвідоміших світових
університетських рейтингів. Так, у 2018 р. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка:
- посів 531-540 місце у World University Rankings
компанії QS (Велика Британія); поліпшення на чотири пункти
позиції у регіональному рейтингу QS University Rankings: EECA
(Східна Європа та Центральна Азія) - університет посів 30
позицію, очоливши список українських університетів; участь у
предметному рейтингу QS (QS World University Rankings by
Subject) у галузі фізики та астрономії (401-450), у галузі
сучасних мов (251-300);
- увійшов до Топ-500 університетів світу Рейтингу QS із
працевлаштування випускників на позиції 301-500;
- зайняв позицію у сегменті 1001+ у впливовому
світовому рейтингу – Times Higher Education Університет, при
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цьому в галузі інженерія та технології і в галузі природничі
науки місце університету – 601-800, у галузі науки про життя 601+;
- отримав 1 місце серед університетів України у рейтингу
Інтернет-присутності Webometrics [4].
15 грудня 2016 року компанія Clarivate Analytics, власник
наукометричної бази Web of Science, визнала його
найпродуктивнішим університетом України за кількістю
публікацій (понад 11 тис.) у зазначеній базі, яка, разом із
наукометричною базою Scopus від компанії Elsevier, є
найповажнішим у світі ресурсом доступу до публікацій і
наукометричного аналізу. Певними досягненнями у боротьбі із
зовнішньою та внутрішньою конкуренцією в академічній
знаннєво-підприємницькій сфері може похизуватися ще з
десяток українських вишів. Однак до ідеалу ще дуже далеко і є
над чим працювати.
Так як одним із серйозних гальмівних факторів на шляху
активізації управлінських процесів в українських університетах
є відсутність належного управлінського досвіду, що базується
на ринкових засадах. У цьому напрямі діяльності, то дуже
доречною стала ідея реалізації в Україні проекту Німецької
служби
академічного
обміну
(DAAD
«Підтримка
інтернаціоналізації українських ЗВО 2019-2021 років». В
рамках цього проекту 18 менеджерів різних українських вишів
отримають можливість пройти півторарічне навчання з
інтернаціоналізації вищої освіти. Вони зможуть покращити
знання щодо академічної мобільності, впровадження
стратегічних
чи
індивідуальних
проектів
у сфері
інтернаціоналізації, роботи з грантами тощо. Проект
втілюватиметься поетапно на базі Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Цей виш, зокрема, є партнером
проекту та працюватиме над його реалізацією в Україні. Також
партнерами є Німецько-українське академічне товариство,
Німецька спілка менеджерів наукової сфери та Університет
Лейбніца (Німеччина). Відбір учасників проходитиме серед
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фахівців, які працюють в структурних підрозділах ЗВО, що
опікуються міжнародною діяльністю.
Проект поділений на кілька модулів. Навчання
складатиметься з таких 5 блоків:
- Background Knowledge of Internationalisation;
- Competencies on Management of Internationalisation;
- Soft Skills;
- Management Skills;
- Internationalisation Project;
Передбачено 4-тижневі семінари (3 - в Німеччині, 1 - в
Україні), а також індивідуальні консультації для вивчення
найкращого німецького досвіду. Серед іншого під час навчання
учасникам розкажуть, як відбувається фінансування
міжнародної співпраці у престижних іноземних фондах, у чому
відмінність німецької та української системи освіти та науки
тощо.
Висновки. Отже, євроінтеграційна політика, що
останніми роками провадиться в освітньо-науковій сфері
України, супроводжується значними інституційними змінами –
формальними (на рівні ухвалення законодавчих та нормативних
документів принципово нової дії) та неформальними
(трансформація ментальності: інше ставлення до освіти та
науки, визначення їх ролі для держави, бізнесу та особистості,
посилення інтеграційного руху шляхом організації спільних з
європейськими вишами конференцій, форумів, наукових та
просвітницьких проектів тощо), які в кінцевому рахунку стали
каталізаторами
сутнісної
трансформації
вітчизняних
університетів зумовивши підприємницький рух. Однак, зміни,
що
відбуваються
в
топових
українських
вишах
характеризуються певними невідповідностями, ризиками та
прорахунками. Втім очевидно, що інтеграція у систему
європейського трансферу знань у контексті підвищення
значимості їх комерційної привабливості сприятиме
формуванню успішної інноваційно-інвестиційної моделі
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економіки. У зв’язку з цим основні завдання в організації
освітньої та наукової діяльності мають полягати у наступному:
- проведенні міждисциплінарних фундаментальноприкладних наукових досліджень, які мають інноваційний
характер та містять інноваційні технології;
- впровадженні міжнародних науково-інноваційних та
навчальних програм, зв’язків, стандартів інтернаціоналізації
освіти, реалізації схем мобільності;
- оптимізації мережі наукових спеціальностей, за якими
проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації та створенні
інтегрованих програм переходу від підготовки магістрів до
підготовки докторів філософії, які базуються на науковій та
інноваційній складових навчання;
- ефективному використанні наукового потенціалу
учених, які захистили свої дисертаційні дослідження в інших
країнах;
активізації
впроваджень
та
комерціалізації
аспірантських наукових розробок;
- залученні грантів на підтримку перспективних
комерційно-привабливих інноваційних проектів;
- активізації участі аспірантів у програмах міжнародних
фондів (Горизонту 2020, Еразмус, фонду Гумбольдта,
Німецької служби академічних обмінів DAAD, USID, фонду
«Відродження» та ін.);
- забезпеченні належної оплати праці дослідників та
фахівців з передачі знань згідно чинного законодавства, а також
організації підвищення їх кваліфікації за рахунок держави для
підвищення рівня знань у сфері науково-інноваційного
підприємництва, зокрема обмін досвідом із зарубіжними
партнерами.
Перелік використаної літератури:
1.University of Cambridge Enterprise [Electronic
recourse].
Retrieved
from:
https://www.enterprise.cam.ac.uk/about-us/our-performance/
505

2.
https://www.enterprise.cam.ac.uk/wpcontent/uploads/2019/01/Annual-Review-2018.pdf
3. Cambridge innovation in numbers [Електронний ресурс]
//
cam.ac.uk.
–
Режим
доступу:
https://www.cam.ac.uk/system/files/innovation_in_numbers_a4_ju
ne_2018.pdf
4. Звіт ректора КНУ ім. Т. Шевченка за 2018 р.
[Електронний ресурс] // КНУ ім. Т. Шевченка. – Режим
доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/zvit/zvit-rektora-2018.pdf
Шевчук К.В.
к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ
В умовах пандемії Covid-19 більшість підприємств
повністю або частково перейшли на дистанційний режим
роботи, проте особливості їх діяльності вимагають оформлення
документів та відправки їх контрагентам. У зв’язку з цим
особливої
актуальності
набувають
питання
ведення
документообігу в електронному вигляді.
Електронний документ - документ, інформація в якому
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи
обов’язкові реквізити документа [5]. Електронний документ,
який складено відповідно до вимог чинного законодавства та
який містить усі необхідні реквізити, має таку ж юридичну
силу, як і документ, складений у паперовому вигляді [3].
Доцільно виділити наступні етапи впровадження
електронного документування:
1) розробка на підприємстві інструкції (положення) про
електронні документи та електронне діловодство при
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обов’язковому дотриманні юридичними особами, незалежно
від форм власності вимог Порядку роботи з електронними
документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на
архівне зберігання, затвердженого Наказом Міністерства
юстиції України № 1886/5 від 11.11.2014;
2) отримання кваліфікованого електронного підпису.
Відповідно до Закону України «Про електронні довірчі
послуги» електронний підпис автора чи підпис, прирівнений до
власноручного підпису є головним реквізитом електронного
первинного документа. Без електронного підпису електронний
документ не вважається створеним, і тому, не розглядатиметься
судом як доказ;
3) вибір відповідного програмного забезпечення, за
допомогою якого відбуватиметься обмін первинними
електронними документами;
4) заключення договору з контрагентами для погодження
обміну електронними документами та використання
кваліфікованого електронного підпису;
5) затвердження наказу по підприємству про перехід на
електронний документообіг з відповідної дати.
Основні етапи роботи з електронним первинним
документом такі:
1) створення документу (використання типової форми
або використання розроблених власних форм первинної
документації);
2) підписання документу;
3) відправка документів контрагенту;
4) отримання від контрагента підписаного документа.
Оскільки для цілей бухгалтерського обліку важливою є
дата здійснення господарської операції, тому виникає проблема
щодо дати первинного документу.
Так, з метою обліку розрахунків за податком на додану
вартість, вагомим етапом є визначення дати податкових
зобов’язань за постачанням продукції, товарів, робіт чи послуг
(якщо це перша подія) - за фактом оформлення первинного
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документа, який підтверджує господарську операцію. В цій
ситуації необхідно визначити, яку саме дату враховувати (дату
складання первинного документа чи дату підписання
первинного документа шляхом накладення електронного
підпису сторонами цивільно-правового договору). Зауважимо,
що в деяких випадках ці дати можуть бути тотожними.
Враховуючи інформацію, що надана державною
податковою службою України у вигляді індивідуальної
податкової консультації [1], слід використовувати дату
складання документа, який містить відомості про постачання
продукції, товарів, робіт чи послуг платником податку.
Зазначимо, що податкові консультації не мають сили
нормативно-правового акта, а тому не можуть конкурувати з
іншими рішеннями (нормативно-правовими актами чи
правовими актами індивідуальної дії) суб’єкта владних
повноважень, оскільки за юридичною природою є відмінними
від останніх. Утім, якщо платник діятиме згідно з наданою йому
індивідуальною консультацією, то Податковий кодекс України
звільняє його від відповідальності [2].
В такому випадку, підприємству яке планує
впровадження електронного документообігу, доцільно
отримати власну індивідуальну податкову консультацію з цього
питання.
Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання
документів, визначених п. 44.1 ст. 44 ПКУ, а також документів,
пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
протягом не менш як 1095 днів (2555 днів - за трансфертним
ціноутворенням) з дня подання податкової звітності, для
складення якої використовуються зазначені документи, а в разі
її неподання - з передбаченого ПКУ граничного терміну
подання такої звітності [4].
Суб’єкти
електронного
документообігу повинні
зберігати електронні документи на електронних носіях
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інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих
носіях [5].
Строк
зберігання електронних
документів
на
електронних носіях інформації повинен бути не меншим від
строку, встановленого законодавством для відповідних
документів у паперовій формі.
При зберіганні електронних документів обов’язковим є
дотримання вимог:
1) інформація, що міститься в електронних документах,
повинна бути доступною для її подальшого використання;
2) необхідно забезпечити можливість відновлення
електронного документу у тому форматі, в якому його було
створено, відправлено або одержано;
3) повинна також зберігатися інформація, яка дає змогу
встановити походження та призначення електронного
документу, а також дату і час його відправлення чи одержання.
Суб’єкти
електронного
документообігу
можуть
забезпечити дотримання вимог щодо збереження електронних
документів шляхом використання послуг посередника, у тому
числі архівної установи, якщо така установа додержується
вимог Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг».
З метою мінімізації податкових ризиків підприємства та
виникнення суперечливих питань з контролюючими органами
питання можливості використання електронного підпису і
складання електронних первинних документів необхідно
зазначити в Наказі (Положенні) про облікову політику.
Доцільно наказом по підприємству затвердити перелік
працівників, які беруть участь в електронному документообігу.
Можливість складання первинних документів в електронному
вигляді – зазначити в договорах із контрагентами.
Перелік використаної літератури:
1. Індивідуальна податкова консультація ДПСУ від
17.03.2020
р. №
1112/6/99-00-07-03-02-06/ІПК.
URL:
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https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ipk/159851112-20.html (дата звернення 01.02.2021).
2. Індивідуальна податкова консультація: чи справді
вона захистить. Інтерактивна бухгалтерія: бухгалтерський
сервіс.
URL:
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/736
(дата
звернення 01.02.2021).
3. Лист ДФС від 04.01.2017 р. № 30/6/99-99-15-02-02-15.
URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsiidlya-yuridichnih-osib/70975.html (дата звернення 01.02.2021).
4. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 №
2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2755-17 (дата
звернення 01.02.2021).
5. Про електронні документи та електронний
документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення
01.02.2021).
Шевчун М.Б.
старший викладач
Київський національний торговельно-економічний
університет
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах функціонування торговельних
підприємств надзвичайно важливим є ефективне управління
логістичними процесами, що зумовлене комплексом змін у
економічному середовищі України. Забезпечення ефективної
діяльності
логістичних
процесів
можливе
завдяки
використанню сучасних досягнень науки та техніки.
Проблеми управління інформаційним забезпеченням
логістичними процесами підприємства розглядаються у працях
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відомих вітчизняних та зарубіжних вчених – економістів, таких
як: Г.Азаренкова, Б.Анікіна, А.Гаджинського, М.Гордона,
А.Кальченко, Є.Крикавського, І.Леншина, Л.Миротіна,
Т.Пічугіна, В.Сергєєва, О.Тридіда та ін.
Для об’єднання всіх елементів, які забезпечують
функціонування логістичних процесів, створюються логістичні
інформаційні системи. Вони можуть бути організовані в трьох
варіантах. Перший – це планові системи, які призначені для
прийняття стратегічних рішень і завданням яких є створення та
оптимізація ланок логістичного ланцюга, керування умовнопостійними даними. Диспозитивні системи створюються з
метою керування складським розміщенням, обліку вантажів. І
виконавчі системи створюються для оперативного керування,
які дають змогу контролювати матеріальні потоки. Логістична
інформаційна система підприємства - це організаційний
механізм, що перетинає функціональні межі підрозділів
підприємства і спрямовує їх дії на досягнення мети
підприємства в царині господарського процесу [1]. Різноманітні
інформаційні потоки, які циркулюють усередині і між
елементами логістичної системи, між логістичною системою і
зовнішнім середовищем, утворюють логістичну інформаційну
систему.
Для збору, накопичення та обробки інформації з метою
покращення якості та ефективності логістичних процесів
підприємства торгівлі створюються банки даних. Також для
належного інформаційного забезпечення необхідна комп’ютерна
техніка та засоби для створення і налагодження роботи внутрішньої
корпоративної мережі й обміну інформацією між підрозділами
підприємства торгівлі.
Ефективність логістичних процесів – це показник, який
характеризує рівень якості функціонування логістичних процесів за
заданого рівня загальних логістичних витрат. Управління
витратами в сфері логістики полягає у визначенні обсягів витрат,
факторів впливу на них та місця їх виникнення, контролі за їх
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динамікою, прийнятті управлінських рішень щодо оптимізації цих
витрат, аналізі та плануванні витрат.
Характеристику логістичних процесів на торговельному
підприємстві пропонується здійснювати за допомогою низки
показників (показники, що характеризують продуктивність
логістичних процесів; показники, що характеризують
ефективність
логістичних
процесів;
показники,
що
характеризують надійність логістичних процесів; показники,
що характеризують гнучкість логістичних процесів) [2].
Це складний і багатогранний процес, що потребує
значних ресурсів на своєчасну та постійну підтримку
інформації в актуальному стані. Для цього у сучасних умовах
найбільш раціональним підходом вбачається використання
інформаційних технологій. Автоматизації підлягають збір та
накопичення інформації про витрати та фактори, що призвели
до їх виникнення (використання матеріалів і обладнання,
витрати палива та електроенергії, витрати праці тощо);
статистичний аналіз витрат; формування різноманітної
звітності та інші процеси
Таким чином, можна з впевненістю говорити про те, що
інформаційне забезпечення в логістиці має дуже великий вплив
на діяльність як виробничих, так і невиробничих підприємств.
Так як інформація стала невід’ємним логістичним фактором, їй
потрібно приділяти не меншу увагу, ніж іншим ресурсам
компанії, а можливо навіть більшу, через те, що інформаційні
технології розвиваються стрімко та інформація все частіше стає
вирішальним фактором у визначенні конкурентоспроможності
компаній.
Перелік використаної літератури
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[Електронний ресурс] // Global Logistics Market. – 2019. – Режим
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ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В
УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
У сучасному інформаційному суспільстві цифровізація є
частиною майже кожної галузі бізнесу. Суб’єкти бізнесу
прагнуть стати лідерами на конкурентному ринку, націлені на
успіх та розвиток, що є реальним в умовах цифрової
трансформації. Для реалізації такої мети та руху в потрібному
напрямку необхідним є розроблення стратегії розвитку.
Дослідження компанії 451 Research свідчить, що 60% компаній,
які обрали для себе шлях цифровізації, не мають відповідної
затвердженої стратегії [1]. Слід звернути увагу на те, що
вивірена до дрібниць стратегія, професійна команда та
мотивовані співробітники є значною, але неповною частиною
елементів, необхідних для успішної трансформації бізнесу [1].
Впровадження сучасних технологій у бізнес-процеси
підприємств являє собою процес цифровізації, що передбачає
не лише встановлення сучасного обладнання або програмного
забезпечення, але і фундаментальні зміни в підходах до
управління, корпоративної культури, зовнішніх комунікаціях.
Як наслідок підвищуються продуктивність кожного
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співробітника і рівень задоволеності клієнтів, а компанія
здобуває репутацію прогресивної і сучасної організації [1, 3].
Суб’єкти бізнесу, зважаючи на наявність стримуючих
соціально-політичних факторів розвитку економіки країни та
посилення глобальної конкуренції, поступово впроваджують
локальні інноваційні рішення з використанням цифрових
технологій.
Всесвітнє дослідження Digital дозволило виявити сфери
діяльності, на які значно впливає функціонування компаній з
організації комерційних перевезень з високим рівнем
цифровізації та інтеграції: горизонтальна інтеграція ланцюжка
створення вартості (44%); доступ клієнтів до систем виробника,
канали продажів і маркетинг (37%); вертикальна інтеграція
ланцюжка створення вартості (36%); загальний рівень
цифровізації (28%); проектування та розробка продукції (25%);
цифрові бізнес-моделі, портфель продуктів і послуг (21%) [2].
Основними сучасними цифровими технологіями, що
використовуються в
управлінні бізнес-процесами є:
роботизація (RPA); аналіз великих даних (Big Data); штучний
інтелект (AI), 3D-друк; інтернет-речей (технологія IoT);
доставка вантажів дронами; безпілотні автомобілі; доповнена
реальність (Augmented reality); хмарні технології; чат-боти;
блокчейн.
Роботизація активно розповсюджується на виробництво,
коли роботи замінюють людину для виконання операції.
Наприклад, компанія Bosch створила роботизованого асистента
APAS, який допомагає людині під час виконання повторюваних
дій. Компанія Symbotic виробляє роботів, які пересуваються по
складу і перевозять ящики із загального контейнера на
сортувальні стрічки для подальшої доставки [3].
Інтернет речей – це концепція мережі, що складається із
взаємозв'язаних фізичних пристроїв, які мають вбудовані
давачі, а також програмне забезпечення, що дозволяє
здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і
комп'ютерними системами, за допомогою використання
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стандартних протоколів зв'язку. Окрім датчиків, мережа може
мати виконавчі пристрої, вбудовані у фізичні об'єкти і пов'язані
між собою через дротові чи бездротові мережі. Ці
взаємопов'язані пристрої мають можливість зчитування та
приведення в дію, функцію програмування та ідентифікації, а
також дозволяють виключити необхідність участі людини, за
рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів [4].
Інтернет Речей (IoT) представляє собою мережу речей, які
підключені до мережі Інтернет. Наприклад, в промисловості
впровадження інтернет речей у вигляді програмних систем,
сенсорів, аналізу даних, розумних машин і обладнання.
Блокчейн-технології є найновішими, універсальним
інструментом для побудови різноманітних баз даних. Блокчейн
(ланцюжок блоків) або інтернет цінностей – це побудований за
правилами безперервний ланцюжок блоків, що містить
інформацію. Блокчейн може бути запрограмовано для запису
усього, що має цінність. В Україні технологія блокчейну
частково використовується у Державному земельному кадастрі.
Використання цифрових технологій в управлінні бізнеспроцесами дозволить оперативно реагувати на зміни та
ухвалювати рішення.
Цифровізація змушує все більше число компаній
розробляти власні цифрові бізнес-моделі з використанням
передових технологій, стимулюючи, таким чином, інноваційну
складову бізнесу.
Отже, ціфровізація діяльності сб’єктів бізнесу має
базуватися на впровадженні інформаційних бізнес-моделей і
цифрових сервісів, що дозволить поліпшити управління бізнеспроцесами.
Перелік використаної літератури:
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС – ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ
HR -ДІЯЛЬНОСТІ
У перспективі впровадження цифрових технологій в
бізнес - сферу - це вигідна інвестиція у підвищення
продуктивності праці всіх відділів без винятку.
Початком цифрової трансформації анонсований на
Всесвітньому Економічному Форумі у Давосі (WEF), можна
вважати входження світу в 4.0 індустріальну революцію, де
Клаус Шваб, засновник Форуму, сформулював певні тези про
те, що 4th Industrial Revolution вже є реальністю [1].
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Наше століття часто називають «століттям людських
ресурсів», оскільки для розвитку бізнесу слід не тільки його
автоматизувати, а й організувати підтримку цього процесу
людськими ресурсами. Найближче майбутнє управління
персоналом характеризується внутрішніми змінами, в яких
основна увага буде приділена технології, а саме можливостям її
використання для пошуку, залучення, об’єднання працівників і
програмного забезпечення їх діяльності.
У наш час важко уявити діяльність будь-якого
підприємства без щоденного використання систем програмного
забезпечення. Функціональні можливості інформаційної
системи визначаються, з одного боку, загальними вимогами до
певної системи та процесів управління, а, з іншого боку, –
вимогами, що відображають специфіку певного підприємства.
Необхідно автоматизувати не функції управління
персоналом взагалі, а саме ті з них, які важливі на поточний
момент і будуть потрібні найближчим часом. Надлишкові
функції системи потребують використання додаткових
ресурсів. Зазвичай, у першу чергу автоматизуються функції, що
відповідають основним і найбільш трудомістким бізнеспроцесам [2].
Наприклад, HR-процеси автоматизуються за допомогою
різноманітних цифрових рішень. Провівши дослідження різних
програм та систем, ми виявили їх одночасне використання
62.3% опитуваних. Для обліку, адміністрування та розрахунку з
персоналом значна кількість респондентів використовують
програму «1С» як потужний інструмент для реалізації кадрової
політики підприємства, а як CRM-систему використовують
«Bitrix 24» - це набір з п’яти інструментів, який допомагає
керівнику вибудувати в своєму колективі ефективну роботу,
проводити ділове спілкування між співробітниками,
здійснювати облік і контроль робочого часу, вести
корпоративний чат, автоматизовувати бізнес-процеси. Набуває
свого поширення програмне забезпечення «Hurma» — в ньому
здійснюються усі процеси рекрутингу, HR та OKR у одній
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системі, а саме: робота з вакансіями та кандидатами;
планування дзвінків по телефону та Skype, інтерв’ю та тестових
завдань; керування тестовим періодом та його оцінка; процес
оцінювання; отримання зручних повідомлень про важливі події
у житті компанії; управління цілями і ключовими результатами
(OKR). Це ті програми, які сьогодні використовуються
найчастіше. Вони є привабливими завдяки їх простоті,
можливості інтеграції з іншими системами та через невисоку
ціну. 9.3% респондентів вказали, що використовують програми,
які були розроблені для внутрішнього користування власними
IT-спеціалістами.
Розглянемо декілька прикладів використання HR діяльності в роботі вітчизняних та міжнародних компаній:
компанія Salateira. Співбесіда за 90 секунд за
допомогою Job Bot у Telegram, Viber чи Facebook.
компанія SoftServe. Фідбек опитування. Кожна
сесія – це окремий раунд, після якого підбиваються підсумки і
виставляються оцінки. Через 4 місяці відбувається наступний
раунд – нова сесія опитування і нові оцінки. У перерві між
раундами відбувається активна комунікація щодо статусу та
планів впровадження інновацій.
компанія Датагруп. Єдиний простір для обміну
ідеями, взаємодії та активної самореалізації співробітників –
DataLab - портал системи дистанційного навчання. Мета
DataLab – не змушувати навчатись, а формувати у
співробітників осмислену потребу у саморозвитку.
компанія ПриватБанк. Онлайн-платформа для
практики, що забезпечує високу якість підготовки практикантів
та задовольняє потреби студентів вишів і банку.
компанія Deloitte. Чат-бот D.TalCa (Deloitte Talent
Candidate), який підбирає та пропонує вакансію, що найбільш
підходить кандидату. Використання онлайн ігр для
інтенсифікації інноваційного процесу.
Водночас, діджиталізація вимагає грошових витрат і
витрат часу. Тому, на нашу думку, найголовніше - це прийняти
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рішення впроваджувати цифрові технології, готовність
змінювати свої звичні процеси та прийняти на себе ризики. У
будь-якому випадку, цифровізація поширюється у всіх сферах
суспільного життя і ігнорувати ці процеси неможливо.
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Зміни у суспільстві відбуваються в усіх сферах, людина
має адаптуватися до мінливого середовища. Сьогоднішні
студенти навчаються одночасно з активним розвитком
цифрових технологій та інформаційного суспільства.
Цифровізація торкається не лише навчальної діяльності, а й
повсякденного життя і мислення здобувачів вищої освіти.
Цифрова економіка впливає на ринок праці. Тож заклади вищої
освіти мають враховувати сучасні вимоги, здійснювати
плостійний моніторинг і оцінку до вимог ринку праці, щоб
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відповідати їм.
«Цифрова» компетентність» визначена Європейським
Союзом (ЄС) однією з ключових компетенцій для навчання
протягом усього життя:
1) спілкування рідною мовою;
2) спілкування іноземними мовами;
3) знання математики та загальні знання у сфері науки і
техніки;
4) навички роботи з цифровими носіями;
5) навчання заради здобуття знань;
6) соціальні та громадянські навички;
7) ініціативність і практичність;
8) обізнаність і самовираження у сфері культури [1].
На думку Лопушинського І. П. [2] цифрові навички та
компетенції – основа «цифрової» економіки. Громадяни
України вже перебувають у «цифровому» світі. Наступний крок
– зробити так, щоб цей світ став місцем, де вони зможуть стати
успішними. У цьому зв’язку освіта має бути головною
економічною стратегією України в умовах переходу на
інноваційну економіку та формування конкурентоздатного
суспільства.
Європейською комісією розроблено Рамку цифрової
компетентності для громадян (DigComp 2.0: Digital Competence
Framework forCitizens). До неї увійшли описи дескрипторів та
рівнів володіння цифровою компетентністю. DigComp 2.0
визначає основні компоненти цифрової компетенції у 5
напрямах:
Інформація та цифрові дані – формулювати інформаційні
потреби, знаходити та отримувати цифрові дані, інформацію та
вміст; судити про відповідність джерела та його зміст;
зберігати, керувати та організувати цифрові дані, інформацію та
контент.
Комунікація та співпраця – взаємодіяти, спілкуватися та
співпрацювати за допомогою цифрових технологій, одночасно
усвідомлюючи різноманітність культур та поколінь; брати
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участь у житті суспільства через публічні та приватні цифрові
служби та громадянське співтовариство; для управління
цифровою ідентифікацією та репутацією.
Створення цифрового контенту – створення та
редагування цифрового контенту; для вдосконалення та
інтеграції інформації та контенту в існуючий набір знань під час
розуміння того, як слід застосовувати авторські права та
ліцензії; знати, як дати зрозумілі інструкції для комп’ютерної
системи.
Безпека – захист пристроїв, вмісту, особистих даних та
конфіденційності в цифрових середовищах; захистити фізичне
та психологічне здоров’я, а також бути в курсі цифрових
технологій для соціального добробуту та соціальної інтеграції;
звернути увагу на вплив цифрових технологій на навколишнє
середовище та їх використання.
Вирішення проблем – визначити потреби та проблеми, а
також вирішити концептуальні проблеми та проблемні ситуації
в цифрових середовищах; використовувати цифрові
інструменти для реалізації інноваційних процесів; бути в курсі
цифрової еволюції [3].
Тобто, сьогодні фахівець має відповідати зазначеним
критеріям цифрового суспільства. Відповідно цифрова
компетентність має бути включена до стандартів вищої освіти,
які затверджуються Міністерством освіти і науки України та
освітньо-професійних програм відповідних спеціальностей у
складі загальних компетенцій здобувачів вищої освіти.
Сучасна освіта має сприяти поширенню і передачі знань
щодо використання цифрових технологій і відповідати запитам
інформаційного
суспільства.
Саме
тому
цифрова
компетентність
має
стати
невіддільною
складовою
вітчизняного освітнього простору.
Щоб цифрова компетентність майбутнього фахівця
відповідала вимогам ринку, необхідна спільна скоординована
робота системи освіти, уряду, працедавців, стейкхолдерів на
інституційному, державному, регіональному, місцевому рівнях.
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Формування цифрової компетентності у здобувачів
вищої освіти має стати обов’язковою складовою підготовки
майбутніх фахівців у цифровій економіці.
Перелік використаної літератури:
1. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту
та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом
усього життя» від 18.12.2006 року. [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.
2. Лопушинський І.П. "Цифровізація" освіти в контексті
розвитку інформаційного суспільства в Україні / І. П.
Лопушинський // Педагогічний альманах. - 2018. - Вип. 37. - С.
46-55.
3. Vuorikari R., Punie Y., CarreteroGomez S.,
VandenBrande G. (2016) DigComp 2.0: TheDigitalCompetence
Framework
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UpdatePhase
1:
TheConceptualReferenceModel. LuxembourgPublication Office
oftheEuropeanUnion. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517/. 44 p.
Яковенко Л.В.
викладач-методист
Київський професійно-педагогічний коледж імені
Антона Макаренка
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
У зв’язку із пандемією КОВІД-19 відбувся стрімкий
перехід від звичного навчання до дистанційного з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Сьогодні кожен педагог зіткнувся з ситуацією, коли все, що ми
планували з інформатизації освіти, стало конче необхідним та
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буденним. Більшість викладачів самотужки оволодівала
методиками, як пояснювати новий матеріал, давати зворотній
зв’язок, тренувати навички, оцінювати прогрес та визначати
тривалість уроків в умовах дистанційного навчання.
Великою проблемою, яка заважала ефективній роботі як
вчителів, так і здобувачів освіти, стала відсутність необхідного
обладнання вдома (67,35%), а 46,9% опитаних вказали на
низьку якість під'єднання до інтернету. Перехід на дистанційне
навчання виявив нерівність, яка існує між учнями сіл і міст у
доступі до інформаційних ресурсів: понад 4 мільйони українців
мешкають у селах, де немає якісного фіксованого інтернету.
40% шкіл, переважно розташованих у селах або у малих містах,
не мають доступу до швидкісного Інтернету. Велика частина
опитаних наголосила на тому, що вони не забезпечені
гаджетами для продуктивної організації навчання[5].
Дистанційна освіта – це педагогічна система відкритих
освітніх послуг, що надаються широким верствам населення в
країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого
інформаційного освітнього середовища, котре базується на
дистанційних
технологіях
навчання
(мультимедійних,
мережних, телекомунікаційних, ТВ-технологіях тощо)[1].
Дистанційна освіта передбачає реалізацію нової форми
навчання відкритого та доступного для всіх, незалежно від того
місця, де проживає людина.
Під час встановленого законодавством карантину
фахівці психологічної служби продовжують діяльність,
спрямовану на забезпечення реалізації головної мети і завдань
психологічної служби – збереження та зміцнення психічного й
фізичного здоров’я; сприяння забезпеченню психологічної
безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної
допомоги всім учасникам освітнього процесу, реалізуючи її з
огляду на специфіку закладу освіти, особливості й можливості
здобувачів освіти.
В умовах карантину практичні психологи та соціальні
педагоги закладів освіти ефективно працювали дистанційно, а
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саме:
– інформували про проведення (онлайн) тематичних
психологічних вебінарів, конференцій, навчальних проєктів
тощо;
– організовували проведення (онлайн) групових або
індивідуальних
консультацій
для
батьків,
педагогів
(тематичних або за запитом);
– систематично викладали просвітницьку інформацію для
батьків на сайті закладу;
– здійснювали систематичну комунікацію з батьками та
педагогічним колективом в соцмережах й інших групах;
– рекомендували доступні для самостійного застосування
батьками методики щодо зниження рівня тривожності дітей,
вправи з психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні
ігри тощо;
– інформували про літературу та художні фільми
(мультфільми) для спільного перегляду батьків і підлітків
(дітей), підготували запитання для наступного обговорення
прочитаного й побаченого;
– рекомендували батькам, педагогам книги щодо
підвищення рівня їх педагогічної компетенції, які можна читати
на інтернет ресурсах безкоштовно.
Актуальними були наступні напрямки:
– просвіта та профілактика (на веб-сайтах закладів освіти, в
чатах, в онлайн групах педагогів/батьків/здобувачів освіти, у
Viber та ін.).
– консультування індивідуальне, рідше групове (в онлайн
режимі, Skype режимі, телефонному режимі та ін.).
– організаційно-методична робота (підготовка до проведення
заходів, оформлення робочої документації, складання
індивідуального плану самоосвіти, обробка та узагальнення
результатів досліджень (якщо такі залишилися невиконаними),
розробка тренінгів, семінарів, програм, занять та матеріалів до
їх проведення, впорядкування документації та оформлення
методичних рекомендацій, створення або оновлення інтернет524

сторінок, сайтів, портфоліо, блогу фахівця психологічної
служби, ознайомлення з сучасною методичною літературою з
психолого-педагогічної тематики та ін.);
– зв’язки з громадськістю (частково за допомогою
доступних засобів зв’язку та телекомунікацій).
Щодо діагностичної роботи, за наявності ресурсів та
підготовленості організаторів, з обов’язковою умовою
забезпечення етичних принципів діагностики, доцільними є
онлайн-опитування, онлайн-анкетування. Наприклад, з метою
вивчення актуального емоційного стану здобувачів освіти, їх
батьків, педагогічних працівників (планують практичні
психологи) щодо обізнаності учасників освітнього процесу в
можливостях отримання допомоги на «гарячих лініях»
громадських організацій, у т.ч. з питань захисту прав дитини,
запобігання ризиків потрапляння у ризиковані ситуації тощо.
Також, одним із видів діагностичної роботи працівників
психологічної служби може бути моніторинг відгуків,
коментарів, обговорень під розміщеними інформаційнопросвітницькими або профілактичними матеріалами, текстовим
форматом групових консультацій.
Останні десятиліття засвідчують надзвичайну динаміку
світових змін. Якщо наша держава не забезпечить рівний і
якісний доступ усіх громадян до освіти, ми втратимо усі шанси
дорівнятися до успішних і розвинених країн. І починати
зрушення потрібно із вчителів, яких насамперед необхідно
забезпечити відповідним обладнанням і вдома, і в навчальному
закладі, а також можливостями опанування цифровими
технологіями на постійній основі.
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Ящишина І.В.
професор
Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У кінці ХХ ст. з’являється концепція Підприємницького
університету, запропонована Бертоном Р. Кларком (1998) [1].
Вчений обгрунтував об'єктивні умови трансформації системи
вищої освіти, необхідність поєднання освітньої та
дослідницької роботи з комерціалізацією наукового доробку.
Терміном «Entrepreneurial University» (підприємницький або
антрепренерський університет) позначають такий університет,
який має у своїй структурі приватне підприємство. Відмінною
рисою підприємницьких університетів від дослідницьких є те,
що перші поєднують не тільки викладацьку та науководослідну діяльність, але й діяльність інноваційну й
підприємницьку, отримую чи від неї дохід за рахунок
комерціалізації знань.
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Професор Стенфордського університету Г. Іцковіц у
своїй праці «Потрійна спіраль» (2008) запропонував модель
інноваційного розвитку, відповідно до якої у ХХІ столітті
розвиток економіки та суспільства відбуватиметься через тісну
взаємодію трьох суб'єктів (гілок) спіралі: органів влади, бізнесу
та університетів. При цьому саме оновлені вищі навчальні
заклади як виробники нових знань стають драйвером розвитку
усієї моделі. Невід'ємною складовою місії сучасного
університету, за Г. Іцковцем, стає капіталізація знань [2].
Підприємницький університет науковець трактує як вищий
навчальний заклад, який на основі договірного співробітництва
з приватними підприємствами нарощує притік інвестицій до
університету та активно розширяє джерела фінансування за
рахунок інноваційних дієвих інструментів: наукових
досліджень, розробок, патентів, ноу-хау тощо.
Прихильники інституціоналізму [3] обґрунтовують
рамкові основи (англ. framework – каркас, структура) для
підприємницьких університетів, і відносять до таких формальні
та неформальні фактори. Важливо, що до формальних
інституціональних чинників підприємницького університету
відносять: 1) організаційну структуру закладу; 2) заходи
підтримки
університетських
стартапів
(інформація,
консультації, бізнес-інкубатори, центри для створення нових
фірм, наукові парки і т.і.); 3) університетські програми навчання
підприємництву (магістерські і бакалаврські програми, курси з
підвищення кваліфікації і поглиблення знань, окремі курси за
вибраними підприємницькими дисциплінами, підприємницькі
курси для початківців – учнів шкіл, домогосподарок,
пересічних громадян тощо). Неформальні інституціональні
чинники на думку дослідників включають: 1) університетське
ставлення до підприємництва; 2) предмети з підприємництва в
університеті; 3) рольові моделі, кейсові студії (аналіз і розбір
практичних ситуацій – дослідження за методом ситуаційного
аналізу) та університетську система нагород і заохочень.
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визначають, що засадничими для розвитку концепції є
формування підприємницьких компетенцій у молоді зі
шкільного віку. Оволодіння такими компетенціями можливе на
уроках економіки. У сучасних школах економічна освіта
знаходиться на недостатньому рівні вивчення: 35 годин за 12
років навчання, тобто якщо учень за 12 років буде присутній на
10500 уроках, то на економічну освіту держава відводить 0,3%
часу і лише у профільних класах. У 2001-2002 навчальному році
предмет «Основи економіки» було включено до інваріантної
складової типового навчального плану для загальноосвітніх
навчальних закладів. Він був базовою навчальною
дисципліною, яку вивчають у 10 класі загальноосвітніх шкіл
усіх профілів [4]. Саме ці уроки були спрямовані на формування
підприємницьких компетенцій у школярів. У 2010-2011
навчальному році відбувся перехід на профільне навчання і
економіку стали вивчати учні 10-х класів економічного
профілю та 10-12-х класів технологічного технологічного
профілю навчання. Розширює потенційні можливості учнів
осягнути підприємництво введення факультативів, зокрема
МОНУ рекомендує такі елективні спецкурси як «Основи
підприємництва» та «Власна справа». Такими основними та
факультативними курсами охоплювалось біля 10% школярів.
Починаючи з 2012 року шкільна економічна освіта згортається,
оскільки економіка як навчальний предмет не увійшла до
переліку дисциплін, що підлягають зовнішньому тестуванню.
При цьому потенційні можливості школярів отримати базові
знання з підприємництва значно скоротились.
Сучасна вітчизняна вища освіта також не спрямована на
формування знань, вмінь і компетенцій з підприємництва у
студентства, оскільки навчальна дисципліна Економіка
вилучена із дисциплін загальної підготовки нормативної
частини навчальних планів. Станом на сьогодні бакалаври
неекономічних
спеціальностей
можуть
сформувати
підприємницькі компетенції лише за рахунок вибіркових
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навчальних дисциплін. Фактично неформальні інституційні
чинники, такі як відношення до підприємництва в університеті,
запровадження навчальних дисциплін із підприємництва і
стартапінгу та їх місце в навчальному процесі (методика
викладання, інтенсивність, ефективність і якість навчання,
зацікавленість
у підприємницькому навчанні
тощо)
залишаються незадіяними в переважній кількості вишів. Отже
формування необхідних рамкових інституційних умов для
створення Підприємницького університету на базі сучасних
українських вишів бачиться складним. Залишаються проблеми
і з підготовкою відповідних науково-педагогічних кадрів,
підвищенням їх кваліфікації, стажуванням.
Певні позитивні зрушення в даному напрямі відбулись у
вересні 2020 року, коли було започатковано проект
Підприємницький університет, що реалізується мережею
стартап-інкубаторів YEP спільно з Міністерством цифрової
трансформації України, Міністерством освіти і науки України,
Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка України». Головною метою
проєкту
визначено
виведення
університетського
підприємництва в Україні на новий рівень та запуск тренду на
створення стартапів серед молоді і студентів. Для цього
команда YEP зробила перший крок – запроваджено
академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління
стартап-проєктами». За перший семестр 2020-2021 навчального
року участь у проєкті взяли 154 викладачів і 3900 студентів із
76 університетів з 29 міст України. Ініціатива отримала
схвальну оцінку як серед студентства так і серед викладачів, які
залучились до її реалізації. За відгуками учасників ініціативи
курс є одним із найкорисніших в університетах. У рамках
проєкту: викладачі мали можливість пройти он лайн навчання
та отримати необхідне методичне забезпечення викладання
курсу, сформоване на кращих практиках вітчизняного і
зарубіжного досвіду; студенти отримали шанс здобути знання,
сформувати підприємницькі компетенції та практично їх
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зреалізувати через створення власних стартапів. Найкращі
команди зможуть прийняти участь у конкурсі та отримати
індивідуальну менторську підтримку від YEP, Дія.Бізнес,
Українського фонду стартапів, Cisco, OKKO, Genesis,
REACTOR.UA, TechUkraine та інших партнерів проекту.
Проєкт розрахований на три роки і спрямований на створення
формальних та неформальних інституційних чинників розвитку
концепції Підприємницького університету в Україні через
здійснення інституційних та інфраструктурних змін [5].
У підсумку варто зазначити, що впровадження концепції
Підприємницького університету стає світовим трендом
розвитку вищої школи початку ХХІ століття. Національна
освітня модель не містить вбудованого механізму
стимулювання розвитку підприємництва на рівні середньої та
вищої освіти. При цьому реалізація окремих ініціатив, таких як
проєкт YEP, вселяє позитив щодо формування інституційних
чинників розвитку Підприємницького університету в
українських вишах.
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