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Метою роботи є шляхом зіставлення оригіналу роману В. Вульф «На маяк» з його перекладом, 

виконаним О. Суріц, дати оцінку адекватності перекладу. 

Новаторський характер творчості В. Вульф полягає у її відмові від традиційного образу автора, 

передусім, від автора оповідача, а також створення власного способу відображення реальності в літературі, 

який за традицією в літературі називається «потоком свідомості». «Потік свідомості» здійснюється через 

метафору у широкому її значенні. 

В основі цього нового способу лежить метафора, що розуміється не у вузькому сенсі, як 

стилістичний прийом, а ширше – як один із способів вираження однієї ситуації за допомогою іншої. При 

цьому метафора є організуючим центром тих фрагментів роману, де відбувається актуалізація або 

висунення образної інформації. Ці фрагменти будуються як конвергенції, під якими розуміється сукупність 

багатьох стилістичних прийомів. 

З іншого боку, самі стилістичні конвергенції можна представити як засіб побудови розгорнутої 

метафори. Основуючись на такому уявленні про метафору, а також на індивідуальному стилі роману «На 

маяк», будується порівняльний аналіз оригіналу та перекладу. Матеріалом для аналізу є виключно 

фрагменти із конвергенцією, а одиниці перекладу та перекладацькі проблеми виділяються і визначаються 
для кожного з цих фрагментів окремо. Перекладацькі рішення по відношенню до фрагментів з 

конвергенцією дозволяють зробити висновок щодо стратегії перекладача та адекватності перекладу. 

В результаті застосування зазначеного методу з'ясувалося, що у всіх фрагментах із конвергенцією 

відбувається деякий зсув образної основи метафор. Через це, при загальній зміні семантики та за 
відсутністю грубих перекладацьких помилок, відбувається деяка зміна модальності, що пояснюється 

орієнтацією на вже сформовану російську літературну перекладацьку традицію. Таким чином, переклад 

адекватний у тому сенсі, що він послідовно орієнтується на образ читача. 
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Анімація є одним з найбільш впливових засобів комунікації, саме тому дослідники все більше цікавляться 

цим унікальним явищем як з точки зору його лінгвістичних особливостей, так і з точки зору перекладу. 

Значне різноманіття матеріалу привертає все більше уваги починаючих та досвідчених перекладачів, адже 

робота з аудіо-медіальним матеріалом є цікавою та водночас складною. При перекладі необхідно 

зосереджуватись не лише на самому тексті та його стилістичних й граматичних особливостях, але й на 
умінні вдало поєднувати текст перекладу з картинкою, що його супроводжує. 

Актуальність та новизна дослідження зумовлені тим, що на даний момент робота перекладача 

аудіомедіального художнього тексту користується доволі великим попитом; вдало виконаний переклад 

може слугувати гарантом нових замовлень внаслідок підвищення прибутку компанії-замовника. Матеріал 

дослідження – новий; робіт, присвячених його лінгвістичному і перекладознавчому аналізу наразі не 

виявлено. 

Мета роботи – визначити мовленнєві особливості трьох головних персонажів досліджуваного анімаційного 
фільму, а також встановити способи відтворення їх мовленнєвого портрету у російському та українському 

перекладах. 

Матеріалом дослідження було обрано комедійно-пригодницький мультфільм «Сезон Полювання», через 

наявність у ньому різнопланових персонажів, мовлення яких є багатим на різноманітні стилістичні засоби. 
Фільм розповідає історію знайомства двох антропоморфних звірів, ведмедя та оленя, котрі завдяки спільним 

пригодам стають найкращими друзями. В ході роботи також досліджено два переклади, виконані 

російською та українською мовами. 

Буг – це ведмідь грізлі, який веде досить розмірене життя. Він мешкає під наглядом дівчини-лісничого та 

має доволі спокійний характер. Для його мовлення характерним є вживання реалій, розмовної лексики, 

фразеологізмів, епітетів, гри слів та алюзій. Переважно зазначені засоби використовуються на позначення 

фізичного стану персонажа, який позиціонується у фільмі як дещо простуватий, наївний 

середньостатистичний підліток. Завдяки мовленнєвій характеристиці глядач уособлює себе із персонажем. 

У перекладі стилістичні засоби часто втрачаються, проте емоційний вплив на глядача в цілому зберігається, 

внаслідок використання компенсації. Інші частотні трансформації цієї групи: модуляція, експлікація та 

дослівний переклад. 

Еліот – це олень, на долю якого завжди випадають різні випробовування, та попри всі негаразди він завжди 

залишається оптимістом. Його завжди позитивне ставлення до життя виражається у мовленні через гру слів, 

фразеологізми, розмовну лексику, епітети та алогізми. Гра слів та алогізми є найбільш продуктивними 
засобами створення мовленнєвого портрету, адже характеризують персонаж як веселого, безтурботного, а 

іноді трохи дивакуватого і непередбачуваного. Частіше за все цей стилістичний засіб відтворюється у мовах 

перекладу модуляцією, конкретизацією, дослівним перекладом. 

МакСквізі – це білка, що очолює цілу армію подібних до себе створінь. На початку мультфільму персонаж є 
досить агресивним по відношенню до двох головних героїв, проте з часом це змінилось. У мовленні 

МакСквізі переважають розмовна лексика, сталі звороти та діалектизми. Відтворюються вони у перекладах, 

як правило дослівно, еквівалентними розмовними або сталими зворотами. Надмірне вживання розмовної 

лексики свідчить про непростий характер нашого героя, а діалектизми - про його шотландське походження. 
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Мова є системою, що динамічно розвивається та постійно зазнає змін. Найбільші зміни відбуваються на 

лексичному, найбільш рухомому рівні. Оказіоналізми, як авторські новоутворення, не зареєстровані в 

словнику, дозволяють відображати в мові екстралінгвістичні явища, що не мають аналогів в реальному світі 

або додають існуючим одиницями не притаманних їм значень. Саме цим пояснюється широке застосування 

оказіональних слів у творах жанру фентезі, сюжетна лінія яких часто не лише пов’язана, а й знаходить 

пряму реалізацію через поняття і реалії, притаманні лише описуваному світу. 

Актуальність роботи обумовлена невпинно зростаючим інтересом читацької і глядацької аудиторії, як до 

жанру фентезі, так і до творів Террі Пратчетта. Потреби ринку диктують попит на перекладацькі послуги; 

отже необхідність розуміння основних тенденцій при такому перекладі є нагальною. Увиразнює 

актуальність дослідження практичний як текстовий, так і аудіомедіальний матеріал, що залишався досі поза 

увагою науковців щодо особливостей функціонування оказіоналізмів та їх перекладу.  

Мета дослідження - виявити структурний склад та способи перекладу оказіоналізмів в книгах серії «Смерть» 

Террі Пратчетта, а також їх екранізаціях. 

Завдання дослідження – актуалізувати поняття та види оказіоналізмів, встановити найбільш продуктивні 
способи утворення оказіоналізмів в досліджуваному матеріалі та способи їх відтворення в українських та 

російських перекладах. 

Оказіоналізм - індивідуально-авторський неологізм, створений поетом або письменником відповідно до 

існуючих в мові продуктивних та/або непродуктивних словотворчих моделей, який використовується 
виключно в умовах даного контексту, як лексичний засіб художньої виразності або мовної гри слів. 

В роботі досліджено фонетичні, лексичні, семантичні, граматичні оказіоналізми та оказіональні поєднання 

слів. Слід зазначити, що найчастіше в роботах Террі Пратчетта даної серії зустрічаються лексичні та 

семантичні оказіоналізми. Найрідше – граматичні та фонетичні. 

Фонетичні оказіоналізми, - певні звукові комплекси, що (на думку автора) набувають певного значення, 

зумовленого фонетичними значеннями звуків, що його складають. 

Лексичні оказіоналізми створюються в більшості випадків комбінацією різних узуальних основ і афіксів у 

відповідності зі словотворчою нормою або в певному протиріччі з нею. 

Граматичні (морфологічні) оказіоналізми – це новоутворення, в яких, з погляду узусу, у конфлікті 

знаходяться лексична семантика і граматична форма. 

У семантичних новоутвореннях суттєво перетворено семантику вихідної узуальної лексеми, використаної в 
художньому контексті. 

Оказіональні поєднання слів являють собою збіг лексем, сполучуваність яких в узусі неможлива, оскільки 

суперечить закону семантичного узгодження внаслідок відсутності спільних сем у їх лексичних значеннях. 

Досліджуючи переклад, було виявлено, що український переклад виконаний більш вдало, бо передає 

приховане значення оказіоналізмів більш повно, ніж російський варіант перекладу. При перекладі 

оказіоналізмів в текстовому та аудіо-візуальному форматах, використовують найчастіше кальку чи 

неспоріднене ім’я власне. Рідше – транскрипцію і словниковий відповідник. Це зумовлено тим, що 

оказіоналізми передані такими способами, не містять ту інформацію, що передають авторські 
новоутворення в оригіналі. Фактично, такі випадки часто відносимо до перекладацьких помилок. 
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Зв'язок між мовою і культурою завжди був у центрі уваги лінгвістів. Культура як соціальне явище 
відбивається в мові, який своїми засобами фіксує культурні процеси. В останні десятиліття зріс інтерес до 

вивчення політичного тексту, що зумовило появу нового дослідницького напрямку - політичної лінгвістики, 

яка все більше зміцнює свій науковий статус. А.Н. Баранов під політичною мовою розуміє «особливу 

знакову систему, призначену саме для політичної комунікації». Предметом дослідження політичної 

лінгвістики А.П. Чудінов визначає політичну комунікацію, а Л.Н. Синельникова - політичний дискурс. 

Дискурс, з точки зору Н.Д. Арутюнової, – це «зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними, 

паралінгвістичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, взятий в аспекті події; 

мова, розглянута як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і 

механізмах їх свідомості ... Дискурс – це мова занурена в життя». 

Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю вивчення місця прецедентних феноменів як 

складових когнітивної бази лінгвокультурної спільноти в сучасному політичному дискурсі. Досі немає 

єдиного визначення прецеденту та єдиного терміну, який окреслював би його зміст («прецедент», 

«прецедентний текст», «прецедентний феномен», «культурний прецедент» «інтерстекстуальність», 

«діалогізм» та ін.). Для більшості вчених прецедентний текст є елементом культурної пам’яті як окремої 

особи, так і цілого народу, таким чином, прецедентний феномен – це одиниця мови, яка відображає той чи 
інший культурний прецедент. 

Мета дослідження - визначення лінгвокогнітивних та функціонально-прагматичних характеристик 

прецедентних феноменів в англомовному політичному дискурсі, виявлення та опис ролі прецедентних 
феноменів у формуванні перекладацького тексту, виявлення перекладацьких рішень, пов’язаних  з 

передачею відсилань до прецедентного тексту на матеріалі політичних текстів англомовного журналу, «The 

New York Times». 

В текстах, які розглядаються, найчастіше зустрічаються прецедентні феномени сфер «Політика та 
економіка», «Культурні символи», «Літературні символи». Часто зустрічаються внутрішньо американські 

прецедентні феномени, хоча можна зустріти і багато універсально-прецедентних феноменів. З перекладом 

таких відсилань до прецедентних текстів виникає багато труднощів. Вчені виділяють два основні підходи 

перекладу культурного та національно-специфічного аспектів тексту: адаптація та пояснення, які в свою 

чергу вирішуються за допомогою різних перекладацьких прийомів та рішень. Перекладач не може 

використати метод заміни, бо в такому випадку з’являється ризик втрати національного характеру тексті. 

Але перекладач для вирішення перекладацьких проблем не може користуватися тільки одним методом. Для 
адекватного перекладу та для досягнення комунікативної мети тексту при перекладі він повинен поєднувати 

різні прийоми. Переклад відсилань до прецедентних текстів залежить більшою мірою від фонових знань 

перекладача та читача.  
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У наш стрімкий і мінливий час, суспільство, нехтуючи локальними стандартами, намагається досягти 

стандарту глобального, де заради встановлення контакту і досягнення компромісу багато речей 

стандартизуються, в тому числі і мова. Втім, питання щодо максимально повного відтворення вихідного 

повідомлення при перекладі залишається відкритим. Постійно збільшуються контакти на міжнародному 

рівні і вплив політичних та економічних чинників на такі контакти спонукають шукати відповідь на це 

питання, виходячи з принципів прагматики. 

Матеріал роботи – передвиборчі дебати (і їх синхронний переклад українською) між двома претендентами 

на пост президента США - Г. Клінтон і Д. Трампом, трансляція яких відбувалася на більшості світових 

каналів в прямому ефірі, в тому числі і в нашій країні. 

Потреба встановлення сучасних тенденцій прагмалінгвістики, з огляду на курс країни і норм української 

мови, що спрямовані на глобальну стандартизацію, як і проблеми синхронного перекладу і його 

адекватності, як і власне попит на переклади як такі визначають актуальність даного дослідження. А 

відносно невелика кількість робіт, метою яких є розгляд хоча б частини з вищезазначених проблем і 

унікальність досліджуваного матеріалу визначають категорії актуальності та новизни даної роботи. 

Метою даного дослідження є визначення основних прагматичних елементів політичного дискурсу і способів 

їх відтворення в процесі синхронного перекладу українською мовою. 

Синхронний переклад публіцистичних і офіційно-ділових текстів є одним з найскладніших напрямків 

перекладу. Перекладач повинен не лише за лічені секунди відтворити повідомлення іншою мовою, але й 

прагнути відтворити приховані контексти. Як мовець спонукає свого слухача до дії, змушує дійти певного 

висновку, так і перекладач має досягти того самого ефекту зі своїм слухачем, що, у свою чергу, потребує не 

лише знання двох мов, а і глибокого розуміння культури, традицій, історії і прагматики повідомлення, що, 

як бачимо з роботи, є непростою задачею. 

Важливо не лише відтворити зміст повідомлення, а й зберегти будову речень, адже оратор не тільки 

намагається донести потрібну саме йому інформацію, а й зробити це так, щоб його аргумент був чітким і 

переконливим, зрозумілим для середньостатистичного виборця. Обидва кандидати враховують той факт, що 

відносно велика частка американців не володіють письмом на належному рівні, нацменшини зазвичай 

голосують за демократів, а середній інтелектуальний рівень електорату республіканців дещо нижчий, ніж 

демократів. 

Як показує дослідження, гендерний аспект і широкий спектр невербальних засобів відіграють не останню 
роль у такого роду виступах, що і робить відносно точну передачу змісту вкрай складною задачею. Жести, 

вибір лексики, побудова синонімічного ряду, використання займенників і особливих слів-маркерів, - серед 

найбільш розповсюджених засобів досягнення необхідного впливу на слухача. 

До недоліків перекладу відносимо русизми, використання непритаманних українській мові часових форм 

дієслів, зміну сенсу повідомлення, його прагматики, а також часткові та/або повні вилучення. Серед 

факторів, що зумовлюють перекладацькі помилки: непідготовлений синхрон, швидкість мовлення 

кандидатів, прямий ефір, втома, відсутність фонових знань і термінів. Рештою дрібних недоліків можна 

знехтувати у зв’язку із складністю і специфікою синхронного перекладу. 
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 Цель работы - выявление характерных для аудиовизуального перевода стратегий адаптации 

национально-специфических единиц, отражающих особенности культуры американского народа на примере 

сериала "Друзья". Для реализации цели поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть факторы, влияющие 

на выбор стратегии перевода аудиовизуальной продукции; 2) на основе анализа и систематизации 

исследований зарубежных ученых охарактеризовать проблему определения стратегий перевода 
национально специфических единиц; 3) выделить основные стратегии адаптации американских реалий к 

адекватному восприятию украинской аудиторией; 4) установить случаи и причины, когда перевод 

национально-маркированной лексики невозможный или некорректный. 

 Национально-маркированная лексика (реалии) – это названия присущих только определенным 

нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена 

национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т. п. 

 В процессе исследования были выявлены следующие виды национально маркированной лексики: 

 Реалии государственного строя и общественной жизни;  

 Ономастические реалии - антропонимы (имена, фамилии известных личностей, требующие 
комментариев), топонимы, имена литературных героев других произведений, названия музеев; 

 Ассоциативные реалии - вегетативные символы, анималистические символы, цветовая символика, 

фольклорные, исторические и литературно-книжные аллюзии, языковые аллюзии. 

 Аудиовизуальный перевод – перевод вербального сопровождения к видеоряду, который 

используется на телевидении. Существует целый ряд стратегий аудиовизуального перевода. Задача 

переводчика заключается в том, чтобы сделать правильный и уместный выбор стратегии при 
воспроизведении оригинального текста на языке перевода с сохранением эффекта достоверности. На этот 

выбор влияют такие факторы, как тип текста, целевая аудитория, формат, жанр и т.д.  

  С целью выявления стратегий, которые используются для адаптации реалий американской культуры 

для адекватного восприятия украинским зрителем, были сопоставлены кино-диалоги телесериала «Друзья» 

с переводом на украинский язык.  

  Материалы проведенного исследования позволяют выделить следующие стратегии: 

1) Замена малоизвестных американских реалий, другими, более знакомыми для украинской 

аудитории. 

2) Замена малоизвестных американских реалий на всемирно известные. 

3) Объяснение 

  Проведенное исследование позволяет утверждать, что отражение американской 

культурной специфики является довольно сложной задачей при переводе аудиовизуальной продукции. С 

одной стороны, переводчику нужно сохранить национальную окрашенность оригинала, с другой - 

сделать ее понятной для аудитории реципиента. 
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В умовах трансформаційної економіки України аналіз тенденцій розвитку ринку нерухомості є 

одним з актуальних напрямків аналітичних досліджень. У наш час практично кожна друга сім'я стикається з 

проблемою купівлі нерухомості. А так як ринок нерухомості в Україні вважається одним з найдорожчих в 

світі, купівля об'єктів нерухомості стає дуже ускладненою.  

Ринок нерухомості впливає на всіх суб'єктів в національній економіці: ринок нерухомості впливає 

на банківський сектор економіки так, як від нього залежить сектор іпотечного кредитування; він впливає на 

наповнення бюджету країни, так як за рахунок ринку нерухомості в бюджет надходять різні податки та 

збори від суб'єктів ринку; також впливає на юриспруденцію, так як на даному ринку полягає величезна 

кількість угод, які потрібні запевнення в нотаріальних конторах.  

У зв'язку з вищевикладеними аспектами, ринок нерухомості зачіпає практично всі сфери людського 

існування, тому аналіз та розробка поведінкових та прогнозних моделей функціонування ринку нерухомості 
вимагає особливої уваги. А так же побудова адекватної моделі, за допомогою якої можна буде розробити 

прогнозну модель для більш обґрунтованого прийняття рішень. 

З метою розробки ефективної імітаційної моделі динаміки цін на вторинному ринку житла в 

Україні, в роботі поставлено та виконано такі завдання: 

1. Проаналізовано методи моделювання і прогнозування стану ринку нерухомості; 

2. Проаналізовано поточний стан ринку; 

3. Проведено економіко-статистичний аналіз факторів, що впливають на стан ринку 

нерухомості; 

4. Визначено функціональні взаємозв'язки між факторними і результуючим ознаками; 

5. Розроблено модель функціонування ринку нерухомості. 
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Інвестиційний проект характеризується, перш за все, як документально оформлена інвестиційна 

ініціатива, пов'язана з функціонуванням підприємства і його інвестиційною діяльністю. Оформлення цієї 

інвестиційної ініціативи здійснюється у формі загальноприйнятій послідовності розділів і основних 

показників. Підготовка інвестиційного проекту ініціюється, як правило, самим підприємством, хоча його 

розробка може бути доручена і сторонніх фахівців. 

Підприємство ініціює розробку (або відбір на інвестиційному ринку) тільки таких інвестиційних 

проектів, які допомагають йому реалізувати певні цілі, сформульовані його інвестиційною політикою. Така 

цілеспрямованість будь-якого інвестиційного проекту є однією з найбільш важливих його характеристик, які 

надають сенс його розробці і реалізації. 

З урахуванням розглянутих найважливіших характеристик інвестиційного проекту його поняття 

може бути визначене в такий спосіб: «Інвестиційний проект являє собою документально оформлене прояв 

інвестиційної ініціативи господарюючого суб'єкта, що передбачає вкладення капіталу в певний об'єкт 
реального інвестування, спрямованої на реалізацію детермінованих в часі певних інвестиційних цілей і 

отримання планованих конкретних результатів ». 

Для таких форм реального інвестування як оновлення окремих видів обладнання, придбання 

окремих видів нематеріальних активів, збільшення запасів матеріальних оборотних активів, які, як правило, 
не вимагають високих інвестиційних витрат, обгрунтування інвестиційних проектів носить форму 

внутрішнього службового документа, в якому викладаються мотивація, об'єктна спрямованість , необхідний 

обсяг інвестування, а також очікувана його ефективність.  

При здійсненні таких форм реального інвестування, як придбання цілісних майнових комплексів, 
нове будівництво, перепрофілювання, реконструкція і широкомасштабна модернізація підприємства, вимоги 

до підготовки інвестиційного проекту істотно зростають. Це пов'язано з тим, що в сучасних економічних 

умовах підприємства не можуть забезпечити свій стратегічний розвиток тільки за рахунок внутрішніх 

фінансових ресурсів, і залучають на інвестиційні цілі значний обсяг коштів за рахунок зовнішніх джерел 

фінансування. У той же час будь-який великий сторонній інвестор або кредитор повинен мати чітке 

уявлення про стратегічну концепцію проекту, його масштаби, найважливіші показники маркетингової, 

економічної і фінансової його результативності, обсязі необхідних інвестиційних витрат і терміни їх 

повернення і інших його характеристиках.  

Розроблений реальний інвестиційний проект дозволяє власникам і менеджерам підприємства, а 

також стороннім інвесторам всебічно оцінити доцільність його реалізації і очікувану ефективність. 
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Гнучка діяльність підприємства визначається багатьма факторами: загальною економічною 
ситуацією в країні, нормативно-правовою базою, що регламентує їх діяльність, наявністю 

висококваліфікованих менеджерів, станом технічної бази виробництва, фінансовими ресурсами, освоєними 

ринками збуту, динамічністю організаційної структури управління, що відповідає поставленим цілям 

розвитку підприємства, тощо. При виборі шляхів розвитку підприємство може орієнтуватися на можливі 

варіанти гнучкого управління, що забезпечують його стійке положення за рахунок певних факторів 

гнучкості: 

інвестиційний, який передбачає пошук і залучення інвестиційних ресурсів для розвитку і 

модернізації виробництва;  

диверсифікаційний, що складається в освоєнні нових сфер і видів діяльності, з огляду на специфіку 

виробництва і виходячи з потреб в конкретному продукті на регіональному рівні;   

технологічний, пов'язаний з поліпшенням використання виробничих фондів, завантаженням 

обладнання, використанням потужностей і площ, оновленням парку техніки, ефективним його 

використанням;  

інноваційний, що включає розробку і впровадження нових видів товарів, інноваційних розробок і 

ноу-хау; маркетинговий, що виражається в освоєнні нового сегмента ринку, поліпшення збуту продукції, 

вивченні попиту і потреб покупців, поліпшення характеристик виробів, що випускаються;  

фінансовий, який передбачає забезпечення стійкої фінансової діяльності підприємства, зниження 

витрат на виробництво, скорочення втрат від браку і претензій з боку покупців, зростання прибутку, 
привабливість акцій підприємства і їх котирування на біржі. 

Гнучке управління підприємством включає в себе процес аналізу роботи ринків по збуту продукції, 

виробництву, розрахунку оптимальної партії товару, що продається підприємством і т. Д. Гнучка політика - 

це сфера діяльності підприємства щодо прийняття рішень в галузі управління на основі можливостей 

адаптивного планування і управління та створення ефективних резервів. Робота підкріплена конкретними 

даними підприємства, яке займається збутом продукції. 

Об'єктом дослідження є процеси управління виробничо-економічною системою в ринковій 

економіці. Предмет дослідження - моделі і методи гнучкого управління документообігом підприємства. 

Метою роботи є обґрунтування важливості гнучкості як економічної категорії в сучасних умовах, розробка 

концептуальних основ гнучкого управління документообігом, а також розрахунок оптимальних моделей 

виробництва і продажу продукції за допомогою економіко-математичних моделей та ІТ у вигляді систем 

документообігу. 

 Для досягнення цієї мети в роботі були вирішені наступні завдання: 

1. Розгляд загальних положень гнучкості як економічної категорії. 

2. Дослідження основних напрямків гнучкого розвитку підприємства. 

3. Побудова економіко-математичної моделі системи документообігу підприємства за критерієм 

гнучкості. 

4. Дослідження результатів практичної реалізації моделі. 
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Стабільний успіх ІТ-підприємства залежить від чіткого і ефективного планування ним своєї 

діяльності, регулярного збору та акумулювання інформації про стан ринків і власні перспективи і 

можливості, що дозволяє йому виробляти стратегію і тактику фінансово-господарської діяльності. 

Важко при цьому переоцінити роль аналізу фінансово-економічної діяльності, що дозволяє 

об'єктивно оцінювати результати діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів, 

визначати вплив різних зовнішніх і внутрішніх факторів на основні показники діяльності підприємства, а 

також формувати основу його фінансової політики 

Модель аналізу фінансово-господарської діяльності необхідна ІТ-підприємству для оцінки 

фінансового стану організацій, з якими воно вступає в економічні відносини. Вона також служить основою 

розуміння справжнього стану підприємства та ступеня фінансових ризиків. Результати фінансового аналізу 

безпосередньо впливають на прогнозування доходів і витрат підприємства; на визначення ставки дисконту, 

що застосовується в методі дисконтованого грошового потоку, на величину мультиплікаторів, 
використовуваних в порівняльному підході до оцінки. 

Вивчення проблем моделювання фінансового аналізу пов'язано з недостатньою забезпеченістю 

вітчизняних підприємств фінансовими ресурсами, а отже, виникає нагальна потреба раціонального 

використання капіталу підприємства. Аналіз фінансового стану компанії відіграє важливу роль в процесі 
оцінки бізнесу. 

Мета розробки моделі та проведення аналізу за допомогою неї - виявлення тенденції розвитку ІТ-

підприємства, оцінка нинішнього стану, обгрунтування розвитку в майбутньому, визначення ступеня  

ділових і фінансових ризиків. 
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Ринкові відносини функціонують як відкрита система, у складному зовнішньому середовищі з 

нестабільною та  постійною динамікою. З таким середовищем підприємці повинні бути готові до 

непередбачуваних зміни умов, для цього потрібна достатня законодавча база, при цьому треба враховувати 

чинники економічного середовища.  

Для економічної безпеки підприємства виділяють два рівня:  

• оцінка макроекономічної ситуації стосовно до даного сегменту економіки; 

• оцінка так званих мікроекономічних подій що випливають з ділових контактів господарюючого 

суб'єкта. 

Організація відділів  безпеки на підприємстві відбувається с метою  економічного успіху 

підприємства який залежить від безпеки у фінансовій, кредитній та  правовій сферах.  У даний час  все 

більшої актуальності набуває багатопланова робота з підбору кадрів. Економічна безпека переходить в 
площину захисту інтелектуальної власності підприємств і фірм. Це пояснюється їхньою зацікавленістю у 

збереженні своїх ноу-хау, фінансових схем роботи з клієнтами і т.п. Нерідко, акцентуючи увагу на зборі 

матеріалу про потенційні загрози, структурні підрозділи не можуть визначити, а тим більше прогнозувати 

поведінку кадрового складу фірми. 

Система економічної безпеки реалізується в системі критеріїв та показників. Критерій економічної 

безпеки - оцінка стану економіки з точки зору найважливіших процесів, що відображають сутність 

економічної безпеки. 

Є кілька підходів для визначення економічної безпеки підприємства: 

• Перший підхід визначається тим, що б захищати підприємство від злочинів. 

• Другий підхід захищає підприємство від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

• Підхід номер три, це наявність конкурентних переваг. 

• Підхід номер чотири який ефективно використовує ресурси або потенціал. 

• П'ятий підхід це реалізація і захист економічних інтересів. 

Економічна безпека потрібна для стабільного функціонування підприємства, охорони підприємства 

від загроз, та забезпечення охорони інтелектуальної власності. Для цього створюють окремі  відділи, які 
аналізують, оцінюють, та виявляють загрози що можуть причинити  негативні наслідки для підприємства. 

Якщо ці відділи не  вчасно реагують  на загрози, то підприємство може втратити частину  прибутку, та і 

взагалі порушити своє функціонування.  Ці окремі підрозділи забезпечують функції ділової розвідки, вони 

все більше і більше застосовують результати сучасних  технологій у своїй повсякденній діяльності, це  різко 

підвищило ефективність їх роботи з управління безпекою обслуговується бізнесу.  

Для виявлення ризиків, їх аналізу, та можливого впливу потрібно зробити карту ризиків. Ця карта 

створюється на певний відрізок часу. Це пов’язано с тим що ризики можуть змінювати своє розташування. 

Тому карту треба теж постійно аналізувати та змінювати, для її актуальності. Карта ризиків дозволяє  

проаранжувати ризики,  тобто розподілити їх у певному порядку відповідно за будь-яким показником чи 

критерієм. 
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Невід'ємними факторами нормально функціонуючої соціальної системи є соціальний захист та 

соціально-економічна підтримка населення. 

Пенсійна система є одним з найважливіших елементів в сфері соціального забезпечення. Вона грає 

велику роль в соціально-економічній, суспільно-політичній, фінансово-бюджетній сфері держави і пов'язана 

з системою заробітної плати, податковою системою, станом на ринку праці, а також з демографічним 

становищем в сьогоденні і майбутньому. 

Питання пенсійного забезпечення в Україні є дуже дискусійним та складним. На урядовому рівні в 

Україні з 2001 року йде мова про пенсійну реформу, але комплексних змін досі не було впроваджено. Цього 

річ дотація з Держбюджету Пенсійному фонду становить 141,3 млрд. грн.,  це майже половина  від суми, 

необхідної для виплати всіх пенсій у державі. Якщо цієї ситуації не виправити, то згодом не буде 

можливості не тільки підвищувати пенсії, а й виплачувати їх. При цьому 66% пенсіонерів  живуть за межею 

бідності. Мінімальна пенсія в розмірі 1373 грн. становить близько 42% вартості “споживчого кошику”. 
Тобто на сьогоднішній день пенсійна система України не виконує всіх  покладених на неї завдань. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що пенсійна система України не відповідає викликам 

сучасності і є фінансово нестійкою, а тому потребує дослідження та розробки рекомендацій щодо її 

реформування. Метою дослідження є аналіз особливостей функціонування системи пенсійного забезпечення 
в Україні, дослідження ключових аспектів зарубіжного досвіду формування ефективних пенсійних систем 

та та реалізація імітаційної системно-динамічної моделі солідарної та трирівневої систем пенсійного 

забезпечення. 

У результаті дослідження були виявленні особливості та відмінності трирівневої системи 
пенсійного забезпечення від солідарної системи та розроблені системно-динамічні моделі цих систем. 

 

Рис.1 Системно-динамічні моделі пенсійної системи 

 

Запропоновані системно-динамічні моделі дозволяють, шляхом підбору параметрів функціонування 

пенсійної системи порівняти два типи систем пенсійного забезпечення: трирівневу та солідарну, при певній 

демографічній ситуації. 
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Сучасні умови функціонування комерційних банків в Україні характеризуються розвитком 

кредитного ринку і збільшенням обсягів операцій, як у національній, так і в іноземній валюті у всіх його 

сегментах. Особливу актуальність при управлінні комерційними банками набуває пошук нових напрямків 

удосконалення системи управління комерційним банком. 

Аналіз підсумків діяльності банківської системи України дозволяє зробити висновок, що 

характерним є зменшення фінансової стабільності, рівня капіталізації банків, погіршення якості активів, 

зростання ризиків банківської діяльності. 

Необхідність розгляду комерційного банку як універсального, здатного координувати і регулювати 

свою діяльність, диктується сформованою економічною обстановкою. Механізм банківського 

саморегулювання визначається як система взаємозалежних скоординованих дій з регулювання діяльності 

банку, спрямованих на ефективне управління банківськими ризиками з метою збереження стійкості в 

умовах постійних змін зовнішнього середовища. 

Доцільно застосовувати концепцію системи адаптивного управління універсальним комерційним 

банком, яку засновано на побудові багаторівневої ієрархічної системи, що повною мірою забезпечує 

взаємодію всіх підрозділів для досягнення загальної мети банку та оперативну зміну структури банку на 

підставі внутрішньої і зовнішньої інформації для підтримки внутрішньої рівноваги, тобто - адаптацію до 

умов зовнішнього середовища. 

З погляду системного підходу до управління першочерговою задачею є визначення цілей системи і, 

як наслідок, цілей управління капіталом банку. Комплекс моделей і методів ефективного управління 

структурою банківського капіталу, який засновано на використанні ідей RAROC-, VAR-технологій та GAP-

менеджменту, дозволяє суттєво підвищити ефективність управління банківським капіталом. 

Динамічна імітаційна модель операцій комерційного банку, що відноситься до класу повних 

моделей банківської діяльності, описує пасивні й активні операції банку, а також процес формування 

власного капіталу. 

При моделюванні структури портфеля цінних паперів було варто використовувати аналітичний 

апарат теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Банківська інформаційно-аналітична система об’єднує: системний розгляд предметної області 

діяльності банку; системну інформаційно-аналітичну роботу співробітників; імітаційну, структурно-

динамічну, балансову, багатомірну модель банківських процесів і середовища діяльності. 

Використання економіко-математичних моделей операцій комерційного банку і моделі формування 

оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку істотно підвищує якість прийняття 

управлінських рішень при керуванні кредитною діяльністю в комерційному банку. 
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Досвід багатьох країн світу свідчить, що логістика може стати важливим фактором підвищення 

конкурентоспроможності фірми. Тісна взаємодія підрозділів підприємства, а також його партнерів з 

наскрізного управління матеріальними потоками забезпечує оптимізацію їх діяльності і системну стійкість в 

умовах ринкового середовища, що швидко змінюється. Інтегруючу та координуючу роль в структурі 

організації фірми відіграє служба логістики, яка виконує специфічну функцію системного інтегратора. 

Управління матеріальними, інформаційними і пов’язаними з ними фінансовими потоками на підприємстві 

за своєю природою є складним процесом, тому логістика, яка займається цими проблемами, уявляє собою 

складний предмет для вивчення. Необхідність цілісного бачення системи, що охоплює різнорідні наміри та 

дії, особлива потреба в координації дій підприємства, необхідність узгодженого управління партнерами – 

все це відноситься до функцій менеджера з логістики. Слід відзначити вагомий внесок у становлення й 

розвиток основних положень управління виробничими запасами таких зарубіжних учених, як Д. Бауерсокс, 

Д. Клосс, Д. Хедлі, Р. Акофф, Р. Шонбергер та ін. Практика управління, яка склалася на вітчизняних 
підприємствах, надає широкі можливості для ефективного використання логістичного підходу шляхом 

упровадження сучасних комп'ютерних технологій у сфері матеріально-технічного забезпечення. Що 

стосується вітчизняних досліджень, то більшість із них присвячено питанням адаптації та впровадженню 

аналогів систем управління виробничими запасами, використовуваних зарубіжними підприємствами в 

умовах невизначеності. Фундаментальні роботи В. Гриньової, В. Гавриленка, І. Швець, І.Бланка, М. Лепи не 

охоплюють весь комплекс питань, що виникають у нових умовах трансформації форм і методів 

господарювання вітчизняних промислових підприємств. Зокрема, необхідно відзначити ряд існуючих 

пробілів щодо формування систем управління виробничими запасами шахт в умовах невизначеності попиту 
та тривалості виробничого функціонального циклу.  

Об’єктом дослідження є процес логістичного управління запасами на промисловому підприємстві. 

Предметом дослідження є методи та моделі логістичного управління на промисловому підприємстві. Метою 

дипломної роботи є розвиток науково-методичних підходів щодо удосконалення логістичного управління 

запасами виробничого підприємства з метою обґрунтування обсягу їх залишків. Для досягнення мети в 

роботі сформульовано наступні задачі: визначити місце та роль логістичного підходу в управлінні запасами 

на промисловому підприємстві; провести аналіз існуючих методів та моделей управління запасами на 

підприємстві з метою визначення сфери застосування, переваг та недоліків; сформувати концепцію 

логістичного управління запасами на підприємстві на основі синтезу методів та моделей логістики 

постачання, виробництва та збуту; впровадити в практику методи та моделі логістичного управління 

запасами на підприємстві з метою розробки рекомендацій щодо оптимізації їхніх залишків. Наукова новизна 
одержаних результатів полягає у розвитку методології логістичного управління на основі методів і моделей 

оптимізації виробничих запасів, що забезпечує мінімізацію витрат на утримання їхніх залишків та 

збільшення обіговості виробничих активів.  

Практична значущість роботи полягає у вирішенні проблеми підтримки прийняття рішень при 
оптимізації логістичних процесів  великих транспортних підприємств, дослідження та оптимізація стратегій 

управління в транспортних системах в умовах ринкової економіки стає все більш актуальною. Відносини 

між постачальниками матеріальних засобів та їх споживачами при випадковому характері попиту та 

постачання, з одного боку, ускладнюють роботу транспортних підприємств, а з другого – вимагають 

наукового системного логістичного підходу до вирішення наболілих проблем, оскільки у сфері транспорту 

задіяні значні людські та матеріальні ресурси. Від ефективності використання цих ресурсів істотно залежить 

собівартість продукції (товарів) і рентабельність підприємств. До числа результатів дослідження, що мають 
практичне значення, відносяться наступні: запропоновані методи оптимізації запасів підприємства 

дозволять підвищити рівень управління та контролю за їх тривалістю обороту, що об’єктивно покращить 

якість планування джерел фінансування, використання результатів дослідження дасть змогу підвищити 

ефективність господарської діяльності підприємств за рахунок оптимізації структури виробничих запасів та 

джерел їх фінансування. 



 

XIX НПСК  21 

 

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФІКТИВНОСТІ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Автор: студент групи ЕК-212м Щербіна О.С. 

cool.super-lenysik696@ya.com  

Керівник: к.е.н., доц. Мержиинський Є.К. 

ЗІЕІТ, Україна, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б 

Економіка країни представляє собою складну динамічну систему, що пояснюється необхідністю 
збалансованості виробничих, техніко-технологічних, інформаційних та соціальних складових її ефективного 

функціонування. В умовах конкурентної боротьби підприємства змушені нарощувати обсяги виробництва, 

раціонально використовувати матеріальні, трудові та фінансові ресурси, підвищувати якість продукції та 

знижувати її собівартість. Тому виникає проблема у збалансованості, яка передбачає наявність пропорцій 

між матеріально-технічними ресурсами, впровадженими технологіями, персоналом тощо. При цьому, 

набувають актуальності соціальні проблеми, вирішення яких повинно бути спрямоване на підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів. Це стосується, перш за все, розвитку соціальної 

інфраструктури, підвищення рівня матеріального добробуту робітників підприємства. Рішення цих проблем 

повинно знаходити відображення в стратегії розвитку підприємства. При цьому важливим є дотримання 

принципу соціальної спрямованості, що включає пріоритет соціальних проблем. Саме у цьому принципі 

закладено основи структурної й інвестиційної політики підприємства.  

Метою роботи є теоретичне обґрунтування соціальної спрямованості та розробка методичних 

положень управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:  

- розглянути теоретико-методологічні положення інвестування; 

- розглянути основні моделі та методи оцінювання ефективності інвестиційної діяльності; 

- реалізація системи економіко-математичних моделей оцінки інвестиційної діяльності; 

- аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів; 

- дослідити сучасні інформаційні системи аналізу; 

- аналіз показників ефективності  інвестиційної діяльності; 

- визначення оцінки ефективності інвестиційної діяльності за допомогою леверіджу.  

Об’єктом дослідження є процес, який відображає соціальні аспекти інвестиційної діяльності 

підприємств. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти управління інвестиційною 

діяльністю підприємств з урахуванням їх соціальної політики.  

Методологічною основою дослідження стали фундаментальні дослідження вітчизняних і 

закордонних економістів, закони й постанови Верховної ради України та Укази Президента України з 

питань регулювання інвестиційної діяльності. Основними методами дослідження, використаними в роботі, 

є: абстрактно-логічний (теоретичне узагальнення і формування висновків), економіко-математичного 

моделювання (перевірка відповідності цілей підприємства та інвестиційних проектів), аналізу ієрархій 

(формування інвестиційного рішення за допомогою побудови ієрархії цілей), економічний аналіз 

фінансового забезпечення проектів з використанням леверіджу.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тім, що їх впровадження в діяльність 

підприємств забезпечить підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства, 

можливість його адаптації до умов зовнішнього середовища та стабілізує фінансові показники діяльності 

об’єктів інвестування за рахунок обґрунтованого прийняття управлінських рішень. 
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В наш час для України питання енергетичної безпеки є однією головних умов її існування як 

самостійної держави. Державне регулювання по забезпеченню енергетичної безпеки можна розділити на 

превентивне та ліквідаційне. 

Реалізація заходів щодо енергозабезпечення, нарощування обсягів видобутку газу, використання 

нетрадиційних джерел енергії, як це передбачається Національною енергетичною програмою, дасть змогу 

скоротити обсяги споживання природного газу народним господарством до 2030 р. порівняно з 2016 р. на 

32,3 %, а також зменшити його імпорт на 49 %. 

Важливе значення має підвищення надійності забезпечення паливом електроенергетики, 

послаблення залежності від імпорту топкового мазуту, природного газу та заміщення у перспективі цих 

видів палива вугіллям.  

Особливо важливе значення з точки зору забезпечення енергетичної безпеки має створення в 

Україні власного ядерно-паливного циклу. Це дасть змогу гарантувати незалежність забезпечення АЕС 

паливом та зекономити валютні кошти. 

До першочергових заходів щодо забезпечення енергозбереження слід віднести: 

 розробку Державної комплексної програми енергозбереження; 

 технічне переоснащення виробництва; 

 створення загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження; 

 суворий облік та контроль за енергоспоживанням в усіх галузях виробництва; 

 стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій; 

 здійснення структурної перебудови економіки шляхом зменшення частки енергомістких галузей 
виробництва; 

 використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

Без зміни структури вітчизняного виробництва, без впровадження енергозберігаючих 
технологій, Україна й надалі змушена буде залежати від імпорту нафти і газу, втрачаючи значні кошти. 

І на останок, також важливим державним завданням є поліпшення системи управління галузями 

паливно-енергетичного комплексу та процесом енергозбереження.  

 

*Керівник: д.е.н., проф. Павленко І.І. 
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В умовах сучасної ринкової економіки всі підприємства повинні дбати про ефективність 

виробництва, яке є важливим показником успішності і конкурентоспроможності підприємства. В умовах 

сучасної ринкової економіки всі підприємства повинні дбати про ефективність виробництва, яке є важливим 

показником успішності і конкурентоспроможності підприємства. Як відомо в світовій практиці, головна 

мета підприємства - отримання прибутку. Для реалізації мети підприємству необхідно підтримувати в 

належному стані старе виробництво і якість продукції, що випускається, або використовуючи сучасні 
технології впровадити у виробництво нове. 

Головною метою оцінки ефективності діяльності підприємства є виявлення можливості його 

подальшого розвитку, визначеного за результатами повного аналізу фінансово-господарської діяльності. 

Тому найважливішим завданням функціонування сучасного підприємства є підвищення ефективності його 

діяльності за рахунок більш повного використання його внутрішніх, зовнішніх резервів та системна 

розробка шляхів підвищення ефективності діяльності. Під шляхами підвищення ефективності діяльності 

підприємства розуміють сукупність конкретних заходів щодо покращення ефективності виробництва. 

Складова частина виробничо-господарської діяльності підприємства з традиційними цілями і 

завданнями, є важливим резервом економічного зростання, першочерговим заходом підвищення 

рентабельності і стійкості підприємства і відноситься до числа тих видів діяльності, які забезпечують 

виживання підприємства в конкурентній боротьбі.  

При обґрунтуванні та аналізі усіх показників економічної ефективності враховуються фактори 

зростання ефективності виробництва за основними напрямами розвитку та покращення виробництва. Ці 

напрями охоплюють комплекси технічних, організаційних та соціально-економічних заходів, на основі яких 

досягається економія живої праці, витрат і ресурсів, підвищення. 

Становлення ринкової системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між 

її суб’єктами в Україні вимагають впровадження одночасно керівного та керованого організаційно- 

економічного механізму, здатного забезпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування 

найважливіших структурних одиниць – промислових підприємств – та мобільно інтенсифікувати 

відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.  

Жорстка конкурентна боротьба на ринку вимагає від підприємств підвищення ефективності 

діяльності, поліпшення споживчих якостей продукції та послуг, розширення асортименту, активізації 

підприємництва. 

* Керівник:д.є.н., Бабець І.Г. 
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Головною цінністю, яка сприяє формуванню та розвитку контактів між нашими незалежними 

державами і суверенними народами протягом останніх десяти років, залишається ідея добросусідства 

України та Польщі. Ці десять років не є надто значним періодом, якщо порівняти їх з багатовіковою 

минувшиною наших народів, однак вони є винятковою сторінкою нашої історії. Це період мирного 

співіснування та співпраці, який створює основи сучасних і майбутніх українсько- польських відносин у 

цілковито новій геополітичній ситуації. Добросусідство України та Польщі є також зразком для інших 

держав нашого регіону, впливає на зміцнення його стабільності та безпеки. Це є нашим спільним внеском у 

зміцнення та збагачення Європи. 

Наш спільний внесок в українсько-польський діалог про сучасне та минуле - це роздуми про спільну 

спадщину українсько-польського сусідства. Він є також стимулом до пошуку того, що зміцнить і збагатить 

наше партнерство.  

Республіка Польща є найбільш послідовним і дієвим партнером України в її євроінтеграційних 
прагненнях серед тих постсоціалістичних країн, які є членами Європейського Союзу і мають з нашою 

державою спільні кордони, культурні та історичні традиції, а також близькі геоекономічні інтереси. З 

погляду забезпечення еволюційного розвитку господарських взаємовідносин між Україною та сусідніми з 

нею постсоціалістичними державами ЄС, найбільш показовим є окреслення основних проблем та 

дослідження механізмів активізації економічного співробітництва між Україною та Польщею, яке 

формувалося протягом тривалого історичного періоду, а впродовж останнього десятиліття зазнало 

відчутних структурно-інституційних змін у зв’язку зі вступом Польщі до ЄС. 

Польща залишається одним із головних стратегічних партнерів України на європейському 

континенті, насамперед щодо підтримки її зусиль, пов’язаних із наближенням до ЄС та можливим 

майбутнім членством у цьому об’єднанні. Незмінність такої позиції впродовж тривалого часу набула для 

України важливого значення як у контексті успішної реалізації політики європейської інтеграції, так і щодо 
розвитку двостороннього економічного співробітництва з Польщею. Тому українсько-польське економічне 

співробітництво виступає об’єктом першочергової уваги з погляду виявлення резервів удосконалення 

господарських взаємовідносин України з постсоціалістичними країнами – членами ЄС на сучасному етапі 

європейської інтеграції. Це стосується як державної політики загалом, так і окремих її складових, зокрема 

економічної, соціальної, регіональної та інших. 

На даному етапі економічна співпраця між двома державами відбувається досить активно, про що 

свідчить проведення різноманітних економічних форумів, зустрічей на вищому та найвищому рівнях, 

підписання угод та договорів про економічну співпрацю. Тому, двостороннє економічне співробітництво 

варто розвивати, активізувати та інтенсифікувати, позаяк воно є дуже перспективним, так як обидві країни 

володіють потужним потенціалом для розвитку взаємовигідних економічних відносин. 

 

* Керівник: д.є.н., Мокій А. І. 
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В процесі діяльності на міжнародному ринку компанія намагається досягнути певних цілей. Якщо 

компанія прийняла рішення розширити свій бізнес та вийти на зовнішній ринок, у неї є декілька шляхів 

зробити це. Вибір методу виходу компанії на зовнішній ринок залежить від таких факторів, як вартість, 

ступінь ризику та рівень контроля за процесом.  

Плануючи вихід на міжнародний ринок, підприємство має зберігати такі цілі, як: 

 Завоювання стратегічних позицій в країнах, які представляють собою важливі ринки в силу 

своїх розмірів і потенціалу; 

 Використання низьких цін виробництва та збирання; 

 Створення стандартизованих товарів; 

 Впровадження на ринки товарів і послуг, захищених протекціоністськими заходами; 

 Напрацювання досвіду, який допомагає проникати з одного зарубіжного ринку на інший; 

 Отримання економії коштів за рахунок збільшення масштабів діяльності на ринках різних 

країн. 

Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до стратегічно 

важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення 

добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб 

галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. 
Актуальність теми на сучасному етапі розвитку економіки визначається тим, що розробка 

ефективних форм і стратегій виходу транспортної компанії на зовнішні ринки знижує потенційні ризики, 

пов'язані з проникненням, і підвищує ймовірність успіху компанії на цільовому зарубіжному ринку. 

 

 

*Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П. 
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Експортний прибуток підприємств відіграє ключову роль в забезпеченні їх конкурентоспроможності 

та підвищенні іміджових позицій. У сучасних мінливих умовах розвитку підприємство має змінювати не 

лише підходи до управління експортним прибутком, а й розробляти заходи, які пов’язані з його 

максимізацією. 

Відповідальним моментом управління експортним прибутком має стати проведення комплексних 

досліджень змін, які відбуваються на кожному етапі проведення управлінських дій. При цьому  фахівці 

підприємства, яке займається експортною діяльністю мають розуміти змістовність даної понятійної 

категорії, що забезпечить формування більш дієвих підходів до вирішення проблем, які виникають. Зокрема 

результати проведених  теоретичних досліджень надали змогу запропонувати власне бачення змістовності д  

поняття „ експортний прибуток”: економічна категорія, яка розкриває результативності експортної 
діяльності, свідчить про перевагу експортного доходу над експортними витратам та сприяє формуванню 

певного обсягу власних фінансових ресурсів здатних забезпечити накопичення коштів для розширення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Ми вважаємо саме таке визначення деталізує не лише 

змістовність даного поняття , а й  розкриває доцільність отримання експортного прибутку взагалі. 

Аналітикам підприємства не слід обмежуватися лише вивченням динамічних змін експортного 

прибутку , а й звернути увагу на пояснення отриманих результатів, оскільки коментар, що не відповідає, 

реальному ходу розглянутого процесу, може стати основою прийняття помилкового рішення в сфері 

формування експортного прибутку. Важливість даного етапу аналізу підкреслюється і тим, що поява оцінок 

поведінки експортного прибутку, невідповідних логіці розвитку даного процесу, може виступати 

свідченням недоліків, допущених на якійсь із попередніх стадій аналітичної оцінки. Саме етап аналітичної 

оцінки експортного прибутку  має забезпечити в управлінській схемі дієвість етапу корегувальних дій у разі 

необхідності. Доведено, якщо знехтувати зазначеною подією то управлінській цикл втрачає реалістичність 

та не відповідає вимогам, що висуваються до його якісного рівня. Отже всі складові управлінського циклу в 

сфері експортного прибутку мають враховувати визначенні зміни, що надасть можливість більш предметно 

підійти до розгляду змістовності даного процесу, а на цій основі запропонувати дієві пропозиції  його 

удосконалення  

Проведені дослідження надали змогу констатувати наступне: управлінський сегмент потребує 

осучаснення на базі адаптації методів логістики та методів економіко - математичного спрямування; 

аналітична оцінка має надавати комплексний портрет процесу формування експортного прибутку із 

обов’язковим висвітленням впливу на загальний рівень ефективності управління підприємством;контроль за 

процесом управління експортним прибутком має бути безперервним із урахуванням інноваційних підходів 

здатних більш реалістично відстежувати існуючи негативні впливи; вища ланка керівництва підприємством 
має забезпечити використання інноваційних важелів правління циклом випуску продукції, яка включена до 

експортної групи; підлягають впровадженню заходи зниження собівартості експортної продукції за умови 

збереження її якісних параметрів та відповідності європейським стандартам; доцільно запровадити модель 

управління людськими ресурсами, які беруть участь у супроводженні процесу випуску та реалізації 

експортної продукції шляхом розробки шкали заохочення за певні обсяги роботи.  

Вищевикладене засвідчує доцільність та необхідність впровадження нових важелів управління 

експортним прибутком, які спираються на існуючи наукові сегменти та підкреслюють актуальність 

дослідження. 
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У сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед підприємствами виникає необхідність 

інтеграції в міжнародний економічний простір. Але на ряду з цим зростає також конкуренція і фірми 

використовують різні стратегії ведення бізнесу для збільшення конкурентоспроможності. Розуміння 

стратегії, як плану заходів дозволяє підприємствам визначитися з основними видами дій, щодо виходу на 

зовнішній ринок і шляхами закріплення на цих ринках. 

Метою дослідження є визначення головних аспектів оптимізації стратегії глобалізації підприємства 

та встановлення  місця стретегії в діяльності підприємства. 

Об’єктом дослідження є ЗНА «Лідер Електрик», яке спеціалізується на  виробництві 

низьковольтного та високовольтного обладнання. Підприємство займає провідне місце серед виробників 

обладнання даного типу в Україні та здійснює експорт за кордон. Зовнішньоекономічними країнами-

партнерами підприємства є Білорусія, Молдова, Індія, Казахстан, Туркменістан, Азербайджан та Грузія. 

Основним експортною перевагою фірми є надійна репутація і сучасний рівень виробництва, що дозволяють 

забезпечувати стабільну якість і ритмічність поставок продукції відповідно до вимог імпортерів. 

Відзначимо, що основна мета розробки стратегії глобалізації підприємницької структури – це 

створення унікальної й життєздатної позиції, що передбачає готовність до змін у зовнішньоекономічній 

сфері й швидке створення конкурентних переваг. Стратегія  повинна забезпечити фірмі конкурентні 

переваги у сферах, де є найбільші шанси на успіх; допомогти визначити види продукції, за допомогою яких 

цього можна досягти; відшукати шляхи нейтралізації суперників. За допомогою стратегії відбувається 

створення стратегічного потенціалу у вигляді сукупності матеріальних умов виробничої діяльності й 
професійних і творчих навичок персоналу. Стратегія являє собою фундамент практичної діяльності 

компанії, координації її окремих напрямів, процесу адаптації до середовища. Таким чином, для досігнення 

мети дослідження в роботи обгрунтовуються напрями оптимізації зазначеної стратегії у розрізі впливу їх на 

ефективність діяльності підприємства в цілому. 

 

*Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П. 
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У сучасному світі інноваційна політика є невід'ємною і важливою складовою державної соціально-

економічної політики. Забезпечення інноваційного розвитку є передумовами виживання у глобальному 
конкурентному середовищі та гарантією майбутнього зростання економіки країни.  

Одними з найбільш важливих проблем в Україні є проблеми підвищення ефективності 

використання наукових розробок та впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень 

в виробництво. Особливого значення набувають питання активізації управління інноваційним розвитком на 
регіональному рівні. Особливо це стосується регіонів з концентрацією природно-матеріальних запасів. Мова 

йде про «старопромислові» регіони, питання реформування управління розвитком яких є досить 

актуальним, оскільки вони мають доволі масштабний виробничий та експортний потенціал, який 

використовується не в повному обсязі. 

Метою мого дослідження є удосконалення теоретичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо зміцнення інноваційного розвитку регіону з урахуванням визначення пріоритетних 

напрямів економіки України. 

Завданнями роботи є: по-перше, дослідження потенціалу інноваційної політики держави в умовах 

євроінтеграції, по-друге, удосконалення науково-практичних рекомендацій з урахуванням пріоритетних 

напрямів економіки України, по-третє, обґрунтування форм і методів реструктуризації інноваційної 

економіки регіону. 

*Керівник: д.е.н., професор Мокій А.І. 
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Сучасна тенденція до глобалізації спонукає країни на активну співпрацю в різних сферах. В умовах 

міжнародних процесів зв'язок між країнами стає  інтенсивнішим, виникає взаємозалежність. На 

сьогоднішній день, регіон Південно-Східної Азії, є одним з центрів світової політики і економіки, який 

об'єднує понад 560 млн осіб, а обсяг торгівлі перевищує 1,5 трлн доларів США. 

Важливість розгляду Південно-Східного Азіатського регіону у зовнішній політики України 

зумовлена тенденцією переміщенням центру політичної та економічної активності з США та Європи до 

країн Азії. Співпраця України з країнами Південно-Східної та Південної Азії має значний нереалізований 

потенціал. 

Мета мого дослідження встановити характер наявних зв'язків між Україною та країнами АСЕАН, а 

також визначити найбільш перспективні сфери взаємодії й виявити проблеми їх реалізації. 

Завдання: 

 проаналізувати причини утворення АСЕАН; 

 розглянути політику АСЕАН; 

 проаналізувати  товарообіг АСЕАН з іншими країнами; 

 визнати можливі напрями співробітництва АСЕАН з Україною. 

Одними з можливих напрямів співробітництва може стати, як паливно-енергетична і інформаційна 

галузі, так і взаємодія в сфері агропромислового комплексу. 

 

*Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П. 
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Протягом останніх десятиліть можна спостерігати значне прискорення процесів економічної 

глобалізації. Це відбувається, зокрема, завдяки таким рушійним силам, як новітні технології, що усувають 

часові та просторові бар'єри, які раніше роз'єднували товарні ринки різних країн, та лібералізація торгівлі і 

можливостей для інвестування. 

Виконуючи функції щодо лібералізації торгівлі, завданням СОТ, перш за все, є забезпечення 

добросовісної та прозорої міжнародної торгівлі. Однак на сьогоднішній день такі прояви недобросовісної 

конкуренції у міжнародній торгівлі як картельні угоди, штучне підвищення цін, зловживання монопольним 
становищем на ринку та багато інших не регулюються угодами СОТ. Натомість, угоди СОТ містять 

положення щодо можливостей захисту національних інтересів країн-членів від таких видів недобросовісної 

практики, як демпінг (захист шляхом застосування антидемпінгових заходів) та субсидії (захист шляхом 

застосування компенсаційних заходів). 

Під час багатосторонніх торговельних переговорів у рамках ГАТТ, що відомі під назвою 

«Уругвайський раунд» (1986 - 1994 pp.), одними з найбільш дискусійних питань на порядку денному були 

демпінг та антидемпінговий режим. Це пояснюється тим, що позиції учасників переговорів щодо цього 

питання суттєво різнились. Слід зазначити, що на практиці застосування антидемпінгових заходів стало 

основним засобом захисту національного виробника від іноземної конкуренції, особливо найбільшими 

торговельними гравцями, такими як США та Європейське Співтовариство. 

У результаті набуття членства в СОТ Україна, разом із національними товаровиробниками, 

отримала можливість застосування принципів і механізмів СОТ для подальшого розвитку зовнішньої 

торгівлі та захисту своїх Інтересів. У той же час, при вступі до СОТ Україна взяла на себе ряд зобов'язань, 

які теоретично мають підвищити рівень відкритості національної економіки та полишити інвестиційний 

клімат. Однак для отримання всіх переваг, що пропонуються СОТ у ході здійснення міжнародної торгівлі, 

нашій державі неодмінно слід здійснити послідовні та виважені кроки у напрямку адаптації національної 

економіки до умов світового ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва 

відповідно до стандартів СОТ. 

Таким чином в роботі обгрунтовуються механізми боротьби вітчизняних підприємств із 

дискримінаційними нетарифними бар'єрами, в тому числі і з антидемпінгом, який під час виступає 

інструментом боротьбі з боку недобросовісних конкурентів. 

 

*Керівник: д.е.н., проф. Павленко І.І. 
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У сучасних умовах розвитку світової економіки міжнародні інтеграційні процеси стають 

пріоритетними і в значній мірі набувають регіональний відтінок. Сьогодні в міждержавних відносинах 

велике значення надається саме регіонам. У зв'язку з цим зростає й роль транскордонного співробітництва. 

Транскордонне співробітництво між Україною та ЄС сьогодні стикається з проблемами. Це актуалізує 

необхідність стимулювання транскордонної конвергенції регіонів та аналіз проблем і перспектив 

транскордонного співробітництва.  

Метою дослідження є розгляд особливостей та інноваційних засобів стимулювання транскордонної 

конвергенції України та ЄС в умовах сучасної європейської інтеграції. 

Поставлена мета зумовила необхідність реалізації таких завдань: 

1. Виділити напрямки транскордонного співробітництва України. 

2. Визначити фактори, які стримують його розвиток. 

3. Розробити пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування щодо підвищення 

ефективності транскордонного співробітництва України та ЄС на інноваційній основі. 

Виходячи з викладеного вище, використання інноваційних підходів до розвитку транскордонного 

співробітництва між Україною та ЄС, зокрема в контексті поширення конвергентних процесів 

транскордонного характеру є ключовим завданням. Це потребує створення науково аргументованих 

пропозицій для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо імплементації на українській 
території інноваційних форм транскордонного співробітництва з країнами-членами ЄС. 

 

* Керівник: к.е.н., доц. Михайлик Д.П. 

 

 



 

XIX НПСК  35 

 

ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ И ИХ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

студент гр. МЭО-112м Харченко Е. В.
* 

ЗИЭИТ, Украина г. Запорожье ул. Кияшко 16-б 

harchenko_ev@econom.zp.ua 

 

Оффшорная зона является одной из разновидностей свободных экономических зон. В 

используемых классификациях их относят к сервисным свободным экономическим зонам, особенностью 

которых является создание для предпринимателей благоприятного валютно-финансового, фискального 

режима, высокого уровня банковской и коммерческой секретности, лояльность государственного 

регулирования. 

Целью данной работы является исследование влияния оффшорных зон на экономику Украины. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:  

 проанализировано состояние внешней торговли Украины с помощью оффшорных зон; 

 изучены построение моделей с использованием оффшорных зон в международном бизнесе; 

 выявлено влияние оффшорных зон на бюджет и экономику Украины. 

«Оптимизация» в Украине превратилась в абсолютное уклонение от уплаты налогов. Ключевое 

место в оффшорном бизнесе для украинских финансово- промышленных групп занимает Кипр, ставший 
крупнейшим налоговым убежищем для капитала из постсоветских государств. На Кипре зарегистрировано 

около тридцати тысяч оффшорных компаний с низкими ставками корпоративного налога. Через кипрские 

оффшоры проходит значительная часть теневого капитала из постсоветских стран. До банковского кризиса 

2013 года Кипр в оффшорном бизнесе служил буфером, где «обезличивались» выведенные из других 

государств активы. И далее деньги с уже отмытой репутацией шли преимущественно в мировую 

финансовую столицу - Лондон-сити, ставшим главным «оффшором» для постсоветского бизнеса. За 

последние годы вывод активов и капитала из Украины значительно увеличился. 

Отечественный бизнес уходит в оффшоры не только для оптимизации налогов, но и для спасения 

от рейдерства. Поэтому для улучшения инвестиционного климата и защиты от рейдерства необходимо 

создание траста (имущественного фонда) под управлением доверительного управляющего. 

 В целом, для деоффшоризации необходимы экономический рост и модернизация, 

расширение налоговых преференций для привлечения инвестиций, длинные деньги (долгосрочные кредиты 

и инвестиции), снижение внутренних рисков для бизнеса. Развитие рынка капиталов будет способствовать 

размещение IPO в Украине. Патриотизм предпринимателей появится только при создании гарантированного 

инвестиционного и правового климата в стране. 

*Руководитель: к.э.н., Власенко Л.В. 
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Організація експортної діяльності підприємства має бути ефективною, добре спланованою та чіткою, 

так як має ймовірність виникнення ризику в будь який час, тому доцільно вивчати як теоретичні так і 

практичні аспекти експортного процесу та постійно впроваджувати оновлення в її діяльність для стійкого 

функціонування підприємства, підтримки завойованої частки ринку і створення конкурентоспроможного 

продукту як в межах вітчизняного так і іноземного ринку. 

Об’єкто-орієнтований аспект дослідження, пов’язаного із доцільністю застосування інструментарію 

інвестиційного менеджменту для обгрунтування управлінських рішень в сфері використання експортного 

потенціалу підприємства, був реалізований на матеріалах ТОВ «Актем». Внаслідок того, що підприємство 

активно здійснює експортні операції, на першому етапі було визначено проблеми, які стають на шляху їх 

інтенсифікації на підприємстві, а саме:  

- проблеми асортименту товару, який експортується; 

- проблеми ведення та організації експортної діяльності  через призму логістичного сектора та 

скорочення транспортних витрат; 

- проблема створення нових транспортних шляхів в політиці просування; 

- проблеми неефективного використання іноземних інвестицій. 

- проблеми людських ресурсів, а саме - відсутність організаційної єдності серед підрозділів 

підприємства, тобто однакового розуміння бізнес-процесів, уніфікація нормативно-довідкової інформації. 

- проблема недостатньої оперативності даних про фінансово-господарчу діяльність підрозділів. 

Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо взаєморозрахунків із зовнішніми постачальниками й 

споживачами, як наслідок важкість управління дебіторською та кредиторською заборгованостями. 

- проблеми інноваційності, так як у своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі 

використовує нові інформаційні технології, що перешкоджає експорту продукції. 

На основі виявлення проблем та шляхів удосконалення було запропоновано внести відповідні зміни в 

напрямку розширення збуту більш розширеного асортименту товару шляхом впровадження експортної 

товарно-продуктової стратегії ,яка за розрахунками дисконтованого методу підтверджує право на існування 

маючи позитивний економічний ефект та результат від запропонованих заходів та їх реалізації в зазначених 

умовах функціонування. 

Враховуючи, що підприємство активно використовує іноземне кредитування в якості джерела 

фінансування поточної діяльності, було запропоновано частину отриманих кредитів спрямувати на 

реалізацію проекту, пов’язаного із розширенням виробництва експорто-орієнтованої продукції. При цьому, 

оскільки вхідний грошовий потік за цим проектом буде формуватися завдяки експортній реалізації з 

отриманням валютної виручки, критерії ефективності використання джерел фінансування проекту можна 

застосувати й як критерії ефективності експортної діяльності підприємства у тієї її частині, яка стосується 

реалізації продукції, що вироблена в межах проекту. Тобто, оскільки проект фінансується за рахунок участі 

підприємства у міжнародних фінансово-кредитних відносинах, націлений на розширення його присутності 

на зовнішніх ринках за рахунок інтенсифікації експорту, то ефективність експортної діяльності в межах 

проекту можна ототожнювати з ефективністю проекту із використанням іноземних інвестицій. А отже, для 

обгрунтування доцільності впровадження запропонованого заходу з нарощування та використання 

експортного потенціалу підприємства можливо використовувати інструментарій інвестиційного 

менеджменту. 
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На даний час підприємства молочної галузі проводять свою діяльність під впливом тих економічних 

викликів, які супроводжують кризові аспекти. З метою підтримки власної конкурентоспроможності 
зазначені підприємства активно займаються експортною діяльністю, проте мають низку проблем 

викликаних нестабільним ціноутворенням на експортну продукцію з позиції коливання курсів валют та 

доволі значними інфляційними стрибками. Крім того нестабільна законодавча база та надмірне податкове 

навантаження значно знижують можливість розробки дієвої управлінської ланки, яка торкається експортної 

діяльності сучасних підприємств молочної галузі. 

Проблематичні аспекти проведення експортної діяльності лежать також в площині отримання 

молочного сировинного ресурсу. Це пов’язано з тим, що в Україні відбуваються постійні процеси 

реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств, що впливає на суттєве зменшення обсягів 

постачання молочної сировини для виробництва готової продукції. Наслідком таких подій виступає 

зменшення ринку попиту молока, велика конкуренція переробних підприємств на ньому та постійне 

зниження цін на молочну сировину по відношенню до реальної ціни готового молочного продукту. 

Зазначенні фактори негативно вливають на процес управління експортною діяльність підприємств 

молочної галузі. Така теза підкріплюється тим, що розробка управлінського циклу експортного спрямування 

відбувається в ніші функціонування вітчизняних підприємств, які мають реагувати на існуючи виклики в 

економіці. Вказані процеси зазнають постійних змін, а як наслідок не виконується принцип стабільності та 

принцип змістовності прийняття виважених управлінських рішень. Ми вважаємо вітчизняні підприємства 

молочної галузі, які займаються експортною діяльністю мають постійно вивчати ситуацію на ринку попиту і 

пропозиції молочної сировини, при цьому особливу увагу слід приділяти її якісним параметрам. З позиції 

управлінських циклів варто змінити підходи шляхом адаптації сучасних сегментів, які здатні підвищити 

якісний рівень управління експортною діяльністю. Особливого значення має набути низка заходів 

присвячених збільшенню експортного доходу, зниженню собівартості молочної продукції та збільшенню 

експортного прибутку. Ми вважаємо , що управління експортною діяльністю матиме певний рівень якісної 

межі за умови наявного дієвого процесу моніторингу за всіма  його етапами. 

Результати проведених досліджень показують, що управління експортною діяльністю підприємств 

молочної галузі потребує оновлених підходів, а  саме: зміну управлінського циклу за рахунок впровадження 

моніторингового сегменту, який здатен виконати більш широкий обсяг робіт ніж ланка контролю; 

вдосконалення процесів випуску молочної продукції за рахунок адаптації європейських стандартів щодо 

якісних параметрів з обов’язковим впровадженням  існуючих інноваційних енергозберігаючих технологій; 

підвищення вимог до якісних параметрів молочної сировини зі збереженням екологічного і біологічного 

сегменту; адаптацію посиленої системи контролю за структурою пакувальних матеріалів, їх дизайну та 

відповідності висунутим вимогам  європейськими експертами; впровадження системи накопичення 

інформаційного потоку, який формується під впливом обробки даних за допомогою економіко - 

математичної моделі та здатен синтезувати фактори негативного впливу на експортну діяльність 

підприємств молочної галузі.  

Зазначене підкреслює актуальність та сучасність обраного напрямку дослідження та вказує на 

доцільність поглиблення  процесу вивчення проблем розвитку експортної діяльності підприємств молочної 

галузі з огляду на мінливість середовища їх функціонування. 
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Управління податковим та фінансовим обліком загальнодержавних податків на підприємстві – це 

важлива сфера відносин між платниками податків та державою, головною метою якого є своєчасне, вірне 

нарахування та сплата податків. 

Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств у сфері оподаткування та обліку закріплено в 

Податковому Кодексі України, Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

та інших нормативно-правових актах. Відповідно до нормативно-правового забезпечення управління 

податковим та фінансовим обліком загальнодержавних податків на підприємстві включає в себе визначення 

сукупності методів, прийомів і засобів інформаційного забезпечення, а також самостійне визначення 

об’єкту, бази, порядку обчислення, сплати податків, інше. Проте механізм обліку загальнодержавних 

податків – це не лише сукупність нормативно-правових актів, які регулюють нарахування та справляння 

податків, а й взаємовідносини з представниками держави, а саме, співробітниками Державної фіскальної 

служби України. Отже, одним із завдань щодо управління податковим та фінансовим обліком податків є 

процедура проходження перевірок, що здійснюються не тільки співробітниками Державної фіскальної 

служби України, але й незалежними аудиторськими організаціями. 

Кожне підприємство стикається з певними проблемами під час обліку загальнодержавних податків, це 

викликано різними причинами. Однієї із них є недосконалість чинного законодавства щодо вимог 

організації податкового та фінансового обліку. Втім керівництво, в рамках специфіки діяльності кожного 

окремого підприємства, необхідно постійно здійснювати пошук шляхів вдосконалення та раціоналізації 
управління податковим та фінансовим обліком загальнодержавних податків. Одним із шляхів 

вдосконалення управління податковим та фінансовим обліком загальнодержавних податків  є оптимально 

організований синтетичний облік. План рахунків бухгалтерського обліку включає рахунок 64 «Розрахунки 

зa податками i платежами». Для обліку загальнодержавних податків рекомендуємо відкрити для кожного 

податку окремий субрахунок. В умовах сучасного податкового законодавства, рекомендуємо до субрахунку 

643 «Податкові зобов’язання» відкрити два субрахунки: 6431 «Підтверджені податкові зобов’язання» та 

6432 «Непідтверджені податкові зобов’язання». Це дозволить відповідальній особі відслідковувати вірність 

включення податкових зобов’язань до податкової звітності, контролювати вчасність реєстрації податкових 

накладних. Крім того, в рамках вдосконалення та підвищення ефективності податкового і фінансового 

обліку  загальнодержавних податків в обліковій політиці слід закріпити основні моменти щодо фінансового 

та податкового обліку загальнодержавних податків, розробити положення щодо їх нарахування, сформувати 

графіки документообігу, сплати податків, внутрішнього аудиту, інше. Ці документи мають бути затверджені 

керівником підприємства та є обов’язковими для виконання всіх працівників. 

Таким чином, вдосконалення управління податковим та фінансовим обліком загальнодержавних 

податків на підприємстві має починатися з визначення керівником відповідальної особи, що буде 

здійснювати такі види обліку. Наступним кроком - є формування оптимальної організаційної структури, що 

дозволить якісно вести ці види обліку; передбачити ефективне ведення синтетичного обліку, розробку 

положення щодо управління обліком податків, враховуючи всі особливості діяльності підприємства; 

формування графіків документообігу, сплати податків, подання податкової звітності та проведення 
внутрішньогосподарського контролю та аудиту. 
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Застосування комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність 

праці бухгалтерів і суттєво покращує його організацію на підприємстві, де у веденні бухгалтерського обліку 

часто панує безлад. Така можливість зумовлена тим, що комп’ютерний спосіб обробки облікової інформації 

вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує порядок 

виконання обов’язків працівниками обліку.  

У 2017 році Наказом Президента України було заборонено використання доволі поширеної 

бухгалтерської програми “1С:Підприємство”. На вітчизняному ринку програмного забезпечення для 

ведення обліку та складання звітності пропонується багато програм різних виробників. Однією з них є 

програмний продукт: MASTER:Бухгалтерія.  

Проведений аналіз свідчить про те, що перехід на інший програмний продукт, а саме 

“MASTER:Бухгалтерія” має досить суттєві переваги. Програма проста в експлуатації, тому навчити 

співробітників роботі з нею досить легко. Початківець користувач за допомогою довідників може освоїти 

програму за короткий період часу. Спеціалісти по впровадженню даного програмного продукту здійснюють 

підтримку користувачів програм свого виробництва.  

Впровадження програми “ MASTER:Бухгалтерія. ” значно полегшить роботу бухгалтерії, підвищить 

продуктивність праці та ефективність діяльності підприємства в цілому. 

Впровадження даної програми забезпечує: простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача; 

простоту адаптації до конкретних функцій користувача; компактність розміщення й невисокі вимоги до 

умов експлуатації; високу надійність і живучість; порівняно просту організацію технічного обслуговування. 

Таким чином, АРМ робітника підприємства - це професійно-орієнтований комплекс технічних, 

інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються 

на його робочому місці, використовуючи який, можна організувати системну обробку економічної 

інформації як об’єкта управління в цілому, так і його структурних підрозділів, що дозволяють значно 

підвищити ефективність процесу обліку як матеріальних так й фінансових ресурсів підприємства, та 

забезпечити якість прийняття рішень щодо їх перетворень, на основі зібраних даних. 
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 Податки – це ефективний інструмент державного управління господарською діяльністю 

підприємств та організацій. Одним із найважливіших податків в Україні є податок на прибуток, який 

забезпечує значну частину надходжень до бюджету. 

Нормативно-правове регулювання щодо справляння податку на прибуток здійснюється відповідно 

до ІІІ розділу Податкового кодексу України. Податковий кодекс України визначає: платників податку; 

об’єкт, базу та ставки оподаткування; порядок обчислення і сплати податку на прибуток та інші елементи. 

Механізм нарахування та справляння податку на прибуток в нашій країні постійно змінюється. До 

законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють податок на прибуток, щороку вносяться зміни. А 

законодавче реформування 2015 року щодо скасування правила «першої події» можна взагалі вважати 

революційними, оскільки саме з цієї дати податок на прибуток визначається за даними бухгалтерського 

обліку. Проте незважаючи на систематичне удосконалення, механізм справляння податку на прибуток 
дотепер має значні недоліки.  

Платники податку на прибуток стикаються з певними проблемами, до яких слід віднести: 

- внесення постійних змін до законодавчої бази, та відповідно - відсутність стабільності, сталого 

механізму справляння податку на прибуток ; 

- постійні зміни ставки податку на прибуток (з 35% - у 1991 році до 18% (основної) - на теперішній 

час); відсутність дійсно прогресивних та диференційованих ставок, які б стимулювали окремі види 

діяльності та категорії платників податків; 

- розбіжності бухгалтерського та податкового обліку доходів і витрат; необхідність проведення 
коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці, а відтак: додаткові витрати 

робочого часу на підприємствах; 

- відсутність стимулів розвитку підприємств та інші. 

Окремої уваги та наукових розробок вимагає і такий обов’язковий елемент податку, як пільги, з 

визначенням їх обгрунтованості, доцільності і стимулюючого впливу. Крім того, потребує подальшого 

вдосконалення і електронний формат звітування з податку на прибуток.  

З огляду на розвиток в країні процесів фінансової децентралізації та з метою підтримки 

територіальних громад, необхідним також є вирішення питання щодо подальшої збалансованості розподілу 

податку на прибуток між державним і місцевими бюджетами з тим, що б збільшити частку податку на 

користь останніх. 

Взагалі недосконале управління оподаткуванням прибутку підприємств на державному рівні веде до 

зменшення обсягів находжень до бюджетів всіх рівнів, тінізації прибутків, податкових порушень та 

злочинів.  

 Як свідчить світовий податковий досвід, ефективним кроком на шляху удосконалення системи 

оподаткування є впровадження елементів податку на розподілений прибуток чи податку на виведений 

капітал. Завдяки цим заходам стане можливим стимулювання інноваційної діяльності підприємств, 

створення нових робочих місць, скорочення витрат платників на дотримання податкового законодавства 

тощо. Особливої актуальності набуває опрацювання цього питання з огляду на чинну норму Податкового 
кодексу України відносно обов’язку (кінцевий термін виконання якого припадав на 1 липня 2017 року) 

Кабінету Міністрів України розробити і внести до Верховної Ради України відповідний законопроект. 

Таким чином, введення в дію в 2011 році Податкового кодексу України частково вирішило 

проблеми в механізмі справляння податку на прибуток, втім значна їх частина залишилась не розв’язаною. 

Саме тому виникає гостра необхідність у чітких і зрозумілих законодавчих правилах, що передбачатимуть 

ефективний механізм нарахування та справляння податку на прибуток, з одночасним введенням на певний 

термін мораторію щодо внесення змін до податкового законодавства.  
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Однією з найважливіших і найбільш ефективних складових державного регулювання є податкове 

регулювання, об’єктами якого виступають соціально- економічні процеси на макро-, мезо- та макрорівнях. 

Цей термін широко використовується науковцями, як один з базових елементів  понятійного апарату 

сучасної податкової теорії, проте єдності щодо його розуміння досі в наукових колах немає. 

Проведений понятійно-категоріальний аналіз дозволив зробити такі висновки щодо поняття 

«податкове регулювання». 

По-перше, податкове регулювання є матеріалізацією регулятивної функції податків, передбачає 

свідоме використання податків як системи стимулів і стримувань поведінки економічних суб’єктів для зміни 

структури економіки. Податкове регулювання як процес, базується на свідомому, активному й 

цілеспрямованому використанні існуючої, незалежно від волі суб’єктів управління, регулювальної функції 

податків задля отримання певних соціально-економічних результатів. Тобто, регулятивна функція податків 

виступає основою податкового регулювання. 

По-друге, реалізація регулятивної функції оподаткування передбачає певний набір форм, методів   

та   інструментів. Податкове регулювання, за допомогою притаманних йому методів і важелів, дозволяє 

досягти більш ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів, інтенсифікувати інвестиційну 

та підприємницьку активність, узгодити інтереси різних суб’єктів господарювання, прошарків населення, 
центральних і регіональних рівнів державного управління. 

По-третє, податкове регулювання – це процес, на відміну від регулюючої функції податків, яка 

являє собою явище. При цьому, варто підкреслити, що податкове регулювання є цілеспрямованим процесом, 

скерованим на отримання певних результатів, а саме, досягнення конкретних цілей соціально-економічного 
розвитку та вирішення конкретних завдань. 

Розуміння цілей податкового регулювання дещо різниться у різних науковців. Деякі із них 

наголошують на тому, що податкове регулювання передбачає заходи оперативного характеру. Податкове 

регулювання є одним з найбільш динамічних і мобільних елементів сфери державного податкового 

менеджменту, а його основу складає система економічних заходів оперативного втручання у хід виконання 

податкових зобов’язань. Проте, на наш погляд, інструменти податкового регулювання далеко не завжди 

мають оперативний характер. Податкове регулювання економіки покладено в основу довгострокових 

стратегічних цілей держави, спрямованих на забезпечення економічної стабільності та стимулювання 

економічного зростання. 

По-четверте, податкове регулювання, як процес реалізації регулюючої функції, потребує певних дій 

з боку органів, перш за все, законодавчої влади. Усвідомлення можливості впливу податків на ті чи інші 

соціально-економічні процеси ще не є достатнім. Для того, щоб досягти бажаних результатів у сфері 

соціально-економічного розвитку, необхідними є активні дії, які «запускають» та підтримують процес 

податкового регулювання. Податкове регулювання – це діяльність держави у сфері встановлення, правового 

регламентування та організації стягнення податків і податкових платежів.  

Виходячи із зазначеного вище, на нашу думку, під податковим регулюванням слід розуміти 

свідомий, активний та цілеспрямований вплив держави на учасників економічних відносин за допомогою 

елементів податкової політики з метою досягнення бажаних соціально-економічних результатів. 
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Відповідно до Податкового кодексу України одним із непрямих загальнодержавних податків є 

податок на додану вартість. Податок на додану вартість характеризується чітко вираженою фіскальною 

спрямованістю, в той же час справляння податку на додану вартість на більшість товарів, послуг, продуктів 

значно впливає на фінансово-господарську діяльність платників податку, добробут населення і т.д. 

Слід відзначити, що об’єктом оподаткування податком на додану вартість, відповідно до V розділу 

Податкового кодексу України, є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України. Тобто практично всі товари та послуги, окрім 

виключень передбачених ПКУ обкладаються ПДВ, за визначеними законодавством ставками (20%, 7%, 0%). 

Крім того, слід додати, що платниками ПДВ є переважна більшість підприємств виробничої сфери, торгівлі, 

частково сфери послуг.  

Механізм впливу ПДВ на фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємств є досить 

складним та неоднозначним. Він залежить від нормативно-правового забезпечення, специфіки та галузі 

діяльності. Проте слід відзначити, що в умовах фінансово-економічної кризи, на даний момент перед 

більшою частиною суб’єктів господарювання гостро стоїть питання виживання. Зниження прибутковості 

діяльності, падіння фінансової стійкості та платоспроможності змушує підприємства шукати шляхи 

оптимізації ПДВ, зменшення податкових платежів. 

Отже, діючий в Україні механізм стягнення податку на додану вартість потребує вдосконалення у 

напрямку зменшення його впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Цей 

податок є ціноутворювальним елементом продукції підприємства, тому впливає на обсяги її реалізації. 

Відволікання обігових коштів, зумовлене сплатою податку, за відсутності реальних джерел їх поповнення та 

несвоєчасне повернення ПДВ державою призводить до зниження економічної активності, обсягів 

виробництва, несвоєчасних розрахунків з бюджетом, цільовими фондами, постачальниками та кредиторами. 

Як наслідок - зниження чистого прибутку призводить до погіршення фінансових результатів та фінансового 

стану підприємства, що в умовах кризи фінансової системи ставить його на межу виживання і може 

призвести до банкрутства. 
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На характер податкового стимулювання кредитно-фінансових установ і організацій здійснюють 

вплив такі чинники як: темпи зниження обсягів виробництва, доходів населення, зростання безробіття, 

інфляція, обсяги економічного спаду в окремих секторах економіки; ступінь розповсюдження кризових 

явищ у різних регіонах держави; наявність у розпорядженні уряду фінансових резервів на подолання 

негативних наслідків кризи, або, навпаки, великий обсяг державного боргу за попередні періоди; рівень 

прогресивності оподаткування доходів громадян і підприємств, співвідношення прямих і непрямих 
податків та  інше.  

Ефективність стимулювання оподаткування кредитно-фінансових установ визначається шляхом 

виявлення впливу податкових механізмів на результати діяльності кредитно-фінансових установ і 

організацій, зокрема на обсяги наданих послуг, динаміку прибутку, тенденції інвестиційної діяльності, 

оновлення основних фондів, нарощування капіталу тощо. Проте постійне реформування Податкового 

кодексу України не вирішило повною мірою ключових питань у сфері податкового стимулювання 

діяльності фінансово-кредитних установ. Все ще залишається необхідність вдосконалення головних 

норм оподаткування  

Сучасні механізми формування системи оподаткування, фінансово-кредитних установ загалом 

відображають тенденції розвитку економічних процесів у державі, фінансовому секторі, проте не завжди 

враховують специфіку їх діяльності, відповідають наявному податковому потенціалу і забезпечують 

виконання фіскальної та регулюючої функцій податків. Тому існує потреба у науково-обґрунтованих 

інструментах і заходах запровадження ефективного стимулювання оподаткування фінансово-кредитних 

установ на макро і мікрорівнях (у тому числі на рівні конкретної фінансово-кредитної організації), а 
також є необхідність у виборі комплексних показників для оцінювання ефективності податкових 

стимулів.  

Концептуальні підходи до соціально спрямованого бізнесу, в рамках діяльності фінансово-

кредитних установ, з початку його зародження характеризувались тільки орієнтацією на благодійну і 
спонсорську діяльність, а зараз ця тенденція набуває все більших різновидів. Фінансово-кредитні 

установи найчастіше долучаються до: участі у вирішенні економічних, соціальних, екологічних 

проблем, які існують в українському суспільстві; постійного діалогу із зацікавленими сторонами з 

метою вчасно визначити їх інтереси і потреби, поліпшити якість здійснюваних послуг, розширити 

напрями соціальної діяльності, а також підвищити рівень довіри до них. Саме для укріплення такої 

соціально спрямованої діяльності фінансово-кредитних установ потрібні нові податкові механізми 

стимулювання, які забезпечать вибір правильної стратегії їх розвитку, уміле управління внутрішньою 
структурою, ефективні способи взаємодії з клієнтами та будуть сприяти сталому соціально-

економічному розвитку країни. 
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Розвиток бізнес-середовища відкриває нові можливості перед учасниками ринку капіталів. Цільові 

орієнтири більшості інвесторів знаходяться не стільки у площині забезпечення операційної ефективності 

роботи компанії, пошуку шляхів підвищення прибутковості, скільки у збільшенні доходів внаслідок 

зростання вартості компанії. Саме тому все більшого поширення в теорії і практиці корпоративних фінансів 

набуває концепція вартісно-орієнтованого управління. Робота у даному напрямку передбачає переоцінку 

існуючих поглядів на управління операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства та 

підпорядкування її пріоритетній стратегічній меті – максимізації вартості. 

Першоджерелами вартісного підходу можна вважати праці таких відомих економістів, як Акер Д., 

Коллер Т., Коупленд Т., Маршалл А., Мурін Дж., Раппапорт А., Скотт М. Окремі аспекти означеної 
проблематики вартісно-орієнтованого управління досліджувалися у працях ряду вітчизняних науковців: 

Андрощук О.Є. (вплив фінансової комунікації на вартість компаній), Івасіва І.Б. (методологічні особливості 

вартісно-орієнтованого управління в банку), Іоніна Д.Є. (обґрунтування стратегії підвищення вартості майна 

підприємств), Мендрула О.Г. (дослідження принципів та методів оцінки вартості підприємств), Приймак 

С.В. (використання вартісно-орієнтованих показників у процесі діагностики фінансового стану 

підприємств), Терещенка О.О. (обґрунтування ролі контролінгу в системі вартісно- орієнтованого 

управління). 

Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства можна трактувати як комплекс 

організаційних та управлінських заходів орієнтованих на зростання вартості підприємства, що 

координується та здійснюється на підставі інформації фінансового характеру отриманої шляхом розрахунку 

вартісно-орієнтованих показників. Найбільш загальна класифікація вартісних показників поділяє їх на 

відносні (RONA, ROIC, ROI, CFROI, ROS) та абсолютні (EVA, SVA, MVA, VaR, DRV). Можливість і 

доцільність використання кожного із них у практичній діяльності залежить від їх значення для прийняття 

ефективних управлінських рішень (користі, яку вони можуть принести для менеджера, що їх використовує). 

Важливим етапом запровадження вартісно-орієнтованого управління на підприємстві є побудова дерева 

ключових фінансових показників.  

Можна виокремити три підходи до побудови системи показників: 1-й. Затвердження 

найважливіших абсолютних та відносних показників, які характеризують створення вартості, є результатом 

проведеної роботи з їх ідентифікації за ієрархічним методом («знизу вверх» чи навпаки); 2-й. Вартісні 

параметри задаються «зверху» як для підрозділів так і для всього підприємства в цілому. 3-й. 

Встановлюються нормативні величини показників для всієї компанії та для її структурних підрозділів. 

У сучасній практиці фінансового менеджменту перевагу варто віддати першому підходу. У даному 

випадку,мета діяльності підприємства - максимізація його вартості, приріст якої визначається із урахування 

витрат на капітал –реалізовується якнайповніше. Окрім того участь у обговоренні та прийнятті рішень 

менеджменту середньої ланки сприяє розумінню поставлених цілей та урахуванню в діяльності визначених 

факторів вартості. 
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Було встановлено, що поняття  «структура капіталу»   в  найбільш загальному вигляді 

характеризується  більшістю  вітчизняних  економістів,   як  співвідношення  всіх  форм  власних  та  

позичених  фінансових коштів,  що  використовує  підприємство в  процесі своєї господарської діяльності 

для фінансування  активів. 

Зазначено, що діяльність підприємств України відбувається в умовах жорсткої конкуренції, 

невизначеності та ризику. За таких умов, щоб полегшити вибір джерел фінансування та оптимізувати 

структуру капіталу потрібно обов’язково враховувати вплив  низки факторів екзогенного (зовнішнього)  та 

ендогенного (внутрішнього) середовища. Екзогенні фактори доцільно класифікувати  та виокремити такі 

класифікаційні групи: 

- Політичні фактори виникають з незалежних від господарюючого суб'єкта причин і є слабо 

прогнозованими. Проте, за рівнем впливу на формування структури капіталу підприємства вони є чи 

не найвагомішими, адже спостерігається прямо пропорційна залежність між стабільністю політичної 

ситуації в країні, розвитком економіки та можливістю підприємства ефективно функціонувати, 

отримувати прибутки та залучати кошти з зовнішніх джерел фінансування; 

- нормативно-законодавчі фактори  визначаються загальним станом правового середовища суспільства, 

стабільністю законодавства, відношенням органів влади до розвитку бізнесу; 

- загальноекономічні фактории відображають рівень розвитку економіки та ринкової інфраструктури 

(галузеві особливості, платоспроможний попит, кон’юнктура  товарного ринку та ін.); 

- фінансові фактори. До них відносять грошово-кредитну політику, кон’юнктуру фінансового ринку, 

розвиток страхового ринку, стійкість національної валюти, відношення кредиторів до підприємства. 

В процесі дослідження виявлені основні  ендогенні фактори, що впливають на структуру капіталу 

підприємства. До них відносяться: 

- стадія життєвого циклу підприємства та  темпи його розвитку;  

- структура витрат і рівень операційного  левериджу; 

- рівень  рентабельності  діяльності підприємства;  

- необхідність  забезпечення позикової місткості; 

- рівень  концентрації власного капіталу; 

- фінансовий менталітет власників і фінансових менеджерів підприємства; 

- асиметричність інформації. 

Зроблено висновок: незважаючи на те, що прямий вплив на структуру капіталу деяких з факторів є 

неоднозначним, менеджери компаній повинні враховувати всі фактори при ухваленні рішення про 

фінансування підприємства.  
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Антикризова фінансова політика підприємства являє собою структурну складову фінансової 

стратегії підприємства, яка полягає у розробці системи методів попередньої діагностики загрози 

банкрутства та залученні механізмів фінансового оздоровлення підприємства, які забезпечують його вихід з 

кризового стану.  

Кризова ситуація – переломний момент у функціонуванні будь – якої системи, у процесі якого вона 

піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи. Кризові 

ситуації, що виникають в результаті відсутності відповідних профілактичних заходів, можуть призвести до 

надмірної розбалансованості економіки підприємства і нездатності продовження фінансового забезпечення 

виробничого процесу, що кваліфікується як банкрутство. Запобігання цьому стану потребує застосування 

спеціальних процедур або припинення діяльності даного підприємства та його ліквідації, що, як свідчить 
світова практика, також не можна вважати випадковістю. 

До основних принципів формування антикризової фінансової політики підприємства слід віднести: 

 постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги підприємства (теорія 
антикризового фінансового управління виходить з того, що фінансова рівновага підприємства є 

мінливою в динаміці); 

 рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства (враховуючи, що загроза 
банкрутства пов’язана з втратами капіталу власників, вона повинна діагностуватись на самих ранніх 

стадіях з метою сучасного використання можливостей її нейтралізації); 

 диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їх загрози для фінансової рівноваги 
підприємства (в процесі антикризового фінансового управління необхідно відповідними чином 

групувати індикатори кризових явищ); 

 терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку підприємства (швидкість 

реагування на кризові явища підвищує можливість відновлення порушеної фінансової рівноваги); 

 адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози фінансовій рівновазі (врахування 

окремих механізмів нейтралізації загрози банкрутства повинно виходити із реального рівня цієї 

загрози та бути адекватним цьому рівню); 

 повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємства з кризового фінансового стану (при 
нормальних маркетингових позиціях загроза банкрутству може бути нейтралізована за рахунок 

внутрішніх механізмів антикризового фінансового управління та у межах фінансових можливостей 

підприємства); 

 використання за необхідності відповідних форм санації підприємства для запобігання банкрутству 
(ініціація санації підприємства за умов вибору найбільш ефективної її форми). 

Таким чином,  при формуванні антикризової фінансової політики підприємства, що функціонує в 

умовах кризи, повинні бути враховані принципи її формування, що дозволить забезпечити системний підхід 

до управління процесом нейтралізації негативних впливів на фінансову рівновагу підприємства. 

Дослідження фінансового стану підприємства має суттєве значення для прийняття управлінських рішень 

щодо доцільності ведення бізнесу, здійснення кредитування, спроможності виконувати фінансові 

зобов’язання та отримувати прибуток. 
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Сьогодні більшість вітчизняних підприємств перебувають на межі фінансової кризи. Основна причина 

виникнення кризових явищ полягає у низькому рівні менеджменту та нездатності підприємств ефективно та 

своєчасно управляти оборотними активами. 

Оборотні активи – це активи , що обслуговують господарський процес і забезпечують його 

неперервність. До оборотних активів належать: запаси, дебіторська заборгованість, поточні фінансові 

інвестиції , гроші ті їх еквіваленти , витрати майбутніх періодів та інші оборотні активи. 

Дебіторська заборгованість є досить специфічним оборотним активом , який відображає 

недосконалість , незавершеність та неперервність виробничого процесу. 

В економічно розвинутих країнах заходу нормальним вважається доля дебіторської заборгованості в 

активах підприємства біля 20%. Як показали дослідження, питома вага дебіторської заборгованості в складі 

оборотних активів на більшості вітчизняних підприємств складає не менше 50%, і її обсяг поступово 

зростає, що свідчить про деформовану структуру матеріалізованих форм оборотного капіталу. 

Аналіз праць вітчизняних науковців дозволив виявити різноманітні підходи до визначення поняття 

дебіторська заборгованість. 

У Положенні бухгалтерського обліку 10 дебіторська заборгованість визначається як сума 
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. При цьому дебіторами є юридичні та фізичні особи, 

які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів , їх еквіваленти або 

інші активи.  

І.А.Бланк дає визначення поточної дебіторської заборгованості як сумі заборгованості на користь 

підприємства ,що представлена фінансовим зобов’язанням юридичних і фізичних осіб. 

І.О.Єригіна вважає, що дебіторська заборгованість – це складова оборотного капіталу, яка передбачає 

певні вимоги до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів , продукції , послуг і є невід’ємною 

складовою збутової діяльності будь-якого підприємства. 

М.П.Хохлов, О.С.Корнієнко надають наступне визначення дебіторської заборгованості «Дебіторська 

заборгованість - це сума коштів, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги , 

продані в кредит». 

На мою думку, більшість наведених визначень є частковим і потребують доповнення. Більш повним 

було б наступне визначення дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість - це природній, об’єктивний процес фінансово-господарської діяльності 

підприємства , що відображає сукупність відносин між підприємством і іншими юридичними і фізичними 

особами (дебіторами) з приводу погашення заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, яка має 

документальне підтвердження , строк оплати якої настав та яка відображена в балансі у складі оборотних 

активів. 
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Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним 

особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в 

підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк. В балансі підприємства записуються як 

короткотермінові зобов'язання, які повинні бути оплачені протягом одного року. Як правова категорія 

кредиторська заборгованість - особлива частина майна організації, що є предметом обов'язкових 

правовідносин між організацією і її кредиторами. Організація володіє і користується кредиторською 

заборгованістю, але вона зобов'язана повернути чи виплатити дану частину майна кредиторам, що мають 

права вимоги на неї. Вона виникає у зв'язку з тим, що у процесі діяльності підприємства не завжди 

здійснюють розрахунки з юридичними і фізичними особами одночасно з відчуженням майна, виконанням 

робіт, наданням послуг, що призводить до виникнення певних зобов'язань перед постачальниками та 

іншими контрагентами господарських відносин. Кредиторська заборгованість, що при цьому виникає, є 

різновидом комерційного кредиту, який виступає важливим фактором стабілізації фінансового стану 

підприємства. 

Наявність кредиторської заборгованості в балансі підприємств супроводжує їх виробничо-

господарську діяльність протягом майже всього існування як господарюючого суб'єкта. Кредиторська 

заборгованість - це не тільки частина майна організації, як правило кошти, але і товарно-матеріальні 

цінності. Кредиторська заборгованість суттєво впливає на забезпечення оборотними коштами. Повільні 

розрахунки по її погашенню надають підприємствам додаткову можливість короткострокового 
фінансування. Підприємства, в більшості випадків, самостійно вирішують питання щодо обсягів, строків і 

форми платежів постачальникам. Наявність кредиторської заборгованості свідчить про те, що підприємства 

свої фінансові труднощі перекладають перш за все на своїх постачальників. 

Кредиторська заборгованість є простим і дешевим джерелом фінансування діяльності підприємства, 

тому в останні роки її питома вага в позикових ресурсах поступово збільшувалася. Це погіршує фінансову 

стійкість підприємств. Значні суми кредиторської заборгованості сприяють збільшенню неплатежів і 

порушенню розрахунково-платіжної дисципліни. Ще однією проблемою є перевищення суми поточної 

кредиторської заборгованості над сумою наданих кредитів. Це негативно впливає на фінансовий стан 

підприємств, адже це свідчить про незадовільну фінансову структуру капіталу. 

Стійким джерелом фінансових ресурсів підприємства виступає внутрішня кредиторська 

заборгованість, яка постійно знаходиться в його розпорядженні. Це перш за все заборгованість по заробітній 

платі, обов'язковим відрахуванням в централізовані державні фонди, які пов'язані з фондом оплати праці. 

Виникнення даного виду заборгованості пояснюється тим, що між надходженням грошових коштів, які 

призначені для вказаних виплат, і визначеними строками їх здійснення, тобто днем виплати є відповідна 
кількість днів, протягом яких грошові кошти вже знаходяться в обороті підприємства, але ще не 

витрачаються за призначенням. Чим більший розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, тим менший 

обсяг коштів підприємству необхідно залучати для фінансування своєї поточної господарської діяльності. 

Але з іншого боку, - ці кошти не можуть покривати суми додаткового фінансування при збільшенні 

виробництва і реалізації продукції. 

Всі види кредиторської заборгованості як кредитного інструменту мають обмеження у 

використанні. Основними обмеженнями є: короткостроковий характер використання, підвищений 

кредитний ризик для підприємства, яке надало кредит, і додаткова загроза банкрутства для підприємства, 

яке використовує кредит,при погіршенні кон'юнктури ринку реалізації своєї продукції. 

Таким чином, значна частина кредиторської заборгованості в поточних зобов’язаннях підприємств 

свідчить про їх труднощі з наявними грошовими коштами та низьку абсолютну ліквідність. Використання 

кредиторської заборгованості має низку позитивних та негативних сторін: з одного боку – це залучення 

додаткових коштів, а з іншого – це призводить до додаткових витрат, адже за кредитом сплачуються 

відсотки. Не зважаючи на всі негативні сторони, кредиторська заборгованість залишається вагомою 

складовою при формуванні капіталу підприємства. 
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Оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів 
фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно 
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий стан 
підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового 
стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою 
комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище 
підприємства. Також, головним завданням кожного підприємства є виявлення шляхів покращення 
фінансового стану. Отже, тема аналізу та оцінки фінансового стану підприємства є дуже актуальною. 
Дослідженню значення та особливостей оцінювання фінансового стану на підприємстві присвячено ряд 
праць таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Багрова В.П., Баканова М.І. Бойчик І.М., Бугая В.З., 
Бутинця Ф.Ф., Єлейка Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М. Коробова М.Я., Лапішко М.Л., Лахтіонової Л.А., 
Мних Є.В., Негашева Е.В., Подолянської В.О., Руденко Л.В., Савицької Г.В., Сайфуліна Р.С., Салига С.Я., 
Самовженко Т.С., Селезньової С.Н. Чупіса А.В., Шеремета А.Д., Яріш О.В. та інші.  

Фінансовий стан підприємства - це одна з найважливіших характеристик результатів діяльності 
кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відносин підприємства, 
сукупністю усіх виробничо-господарських факторів. Фінансовий стан підприємства характеризує здатність 
підприємства саморозвиватися на певний момент часу. Фінансовий стан підприємства характеризується 
системою показників, що дозволяють оцінити наявність, розміщення і ефективність використання 
фінансових ресурсів.  

 Фінансовий стан підприємства - це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний 
період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень 
фінансування фінансово- господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому. 
Для визначення фінансового стану використовують низку аналітичних показників: ліквідності, 
платоспроможності, майнового стану, рентабельності тощо. Мета, яка полягає у пошуку та використанні 
шляхів покращення фінансового стану забезпечення зростання ринкової вартості підприємства в 
довгостроковому періоді. Головним завданням є виявлення шляхів покращення фінансового стану за 
рахунок мобілізації внутрішніх резервів підприємства явних та прихованих. Пошук резервів, які можуть 
бути використані для покращення фінансового стану підприємства, проводиться шляхом ґрунтовного 
аналізу всіх складових його діяльності. 

 Удосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та 
зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за 
рахунок: 1) збільшення виручки від реалізації; 2) продажу частини основних фондів; 3) рефінансування 
дебіторської заборгованості. Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок: 1) зниження 
витрат, які відносяться на собівартість продукції; 2) зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку. 
Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації. В свою чергу розмір 
виручки від реалізації залежить від: 1) обсягів реалізації продукції; 2) ціни одиниці продукції, що 
реалізується. Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність 
підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням 
знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх 
підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип заходів залежить від особливостей 
конкретного підприємства та обраної ним стратегії маркетингу. Також одним із важливих шляхів 
удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це: 1) проведення реструктуризації 
активів підприємства; 2) сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу; 3) 
перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства. Внутрішні 
резерви підприємства складаються з явних та прихованих. Виявлення явних резервів здійснюється через 
ліквідацію: втрат окремих видів ресурсів, перевищення норм їх витрачання. Особливу увагу необхідно 
звернути увагу на приховані резерви. Приховані резерви - частина капіталу, що ніяк не відображена в 
балансі. Розмір прихованих резервів балансу дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових 
об'єктів підприємства та їх реальною вартістю. 

 Шляхами покращення фінансового стану підприємства через виявлення прихованих резервів є: 
здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у робочому процесі; використання 
зворотного лізингу.  
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Дослідження фінансового стану підприємства в умовах кризи – це глибоке науково-обґрунтоване 

дослідження фінансових ресурсів в єдиному виробничому процесі. Для проведення аналізу фінансового 

стану з урахуванням кризових явищ необхідно  володіти його інструментарієм;  мати відповідне 

інформаційне забезпечення; мати в своєму розпорядженні кваліфікований штат аналітиків. До науково – 

методичних завдань зовнішнього фінансового аналізу належать: оцінка фінансових результатів; оцінка 

фінансового стану; оцінка ділової активності; фінансове прогнозування. Внутрішній фінансовий аналіз 

досліджує причини досягнутого фінансового стану, ефективність використання основних і оборотних 

коштів, взаємозв’язок показників обсягу виробництва та реалізації продукції, собівартості і прибутку. У 

якості джерел інформації для цих цілей використовують дані фінансового обліку (нормативну і планову 

інформацію). 

Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства. В узагальненому вигляді він 

включає в себе три головні елементи: розподіл потоків грошових коштів залежно від конкретних планів 

підприємства, визначення додаткових обсягів залучення фінансових ресурсів та каналів їх одержання – 

кредити, пошук внутрішніх резервів, додатковий випуск акцій, облігацій; оцінка фінансових потреб 
підприємства; забезпечення системи фінансової звітності, яка б об’єктивно відображувала процеси та 

забезпечувала контроль за фінансовим станом підприємства. 

Для досягнення мети дослідження фінансового стану в умовах кризи, процес дослідження повинен 

включати такі етапи: дослідження рентабельності підприємства; об’єктивна оцінка динаміки та стану 
ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості підприємства; дослідження фінансової стійкості 

підприємства; дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення 

підприємства оборотними коштами; оцінка конкурентоспроможності підприємства; аналіз ділової 

активності підприємства та його стану на ринку цінних паперів; дослідження ефективності використання 

фінансових ресурсів; дослідження ймовірності банкрутства та розробка заходів щодо фінансової стабілізації 

підприємства. Бухгалтерська звітність підприємства виступає основним джерелом інформації для дослідження 

фінансового стану, який є інструментом фінансового менеджменту. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів 

розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі підприємства, допомагає розробити заходи 

удосконалення його діяльності. Отже, на основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції 

формування й використання фінансових ресурсів підприємства та резерви поліпшення його фінансового 

стану у перспективі.  

Таким чином, впровадження у загальну систему управління підприємством дослідження 

фінансового стану дозволить вітчизняним підприємствам, що працюють сьогодні в умовах економічної та 

фінансової кризи, забезпечити ритмічну та високоефективну господарську діяльність за умови його 

ресурсного балансування, раціонального формування і розміщення фінансових ресурсів, фінансової 

рівноваги та можливості прийняття оптимальних управлінських рішень для забезпечення досягнення мети 

його діяльності. 
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Фінансово-економічний стан підприємства і його місце на ринку в сучасних конкурентних умовах 

залежить від правильного управління фінансовими ресурсами. Тому вдосконалення управління фінансовми 

ресурсами є одним з найголовніших чинників підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності 

підприємства. При цьому потрібна наукова організація роботи з управління фінансовими ресурсами, яка в 

свою чергу забезпечить високий рівень прийняття оптимальних управлінських рішень. 

При дослідженні системи управління  фінансовими ресурсами з’ясовоно, що науковці  переважно 

застосовують системний підхід. Він являє собою розвиток методів пізнання, дослідження, опису і пояснення 

сутності управління фінансовими ресурсами. Його використання у наукових дослідженнях є однією з 

характерних рис сучасної економічної науки, дозволяє розглядати будь-який економічний об’єкт як систему. 

Вибір оптимального варіанту формування та використання фінансових ресурсів, враховуючи існуючі та 

потенційні фінансові можливості, передбачає використання системно-аналітичного підходу до управління 
фінансовими ресурсами. Даний підхід базується на тому, що доцільність управлінського рішення 

визначається ситуацією, яка створюється під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Практичне вирішення проблеми являє собою перехід від аналітичних прийомів до пошуку оптимального 

варіанту дій в області стратегічного і тактичного планування. Підхід до управління фінансовими ресурсами 

як до процесу характеризує його динамічний бік, який має вигляд послідовності операцій, зумовлених 

функціями управління: аналіз, прогнозування, планування, контроль тощо. Заслуговує на увагу процесний 

підхід до трактування функцій управління, наведений Шереметом А.Д. На його думку функції управління 

включають: збір інформації для управління, її аналіз і прийняття рішення. У свою чергу, прийняття рішення 
включає: прогнозування (планування), регулювання (оперативне управління) і контроль (ревізія і аудит).  

Перехід економіки нашої країни до ринкових відносин нині зумовлює необхідність максимально 

ефективного управління фінансовими ресурсами, яке, у свою чергу, прямо залежить від обґрунтованості 

застосовуваних підходів управління. При цьому розвиток фінансового управління України зумовлює 

необхідність розширення переліку, насамперед, тих підходів управління, які можна успішно застосовувати 

на практиці з урахуванням особливостей управління фінансовими ресурсами в умовах українського 

сьогодення. 
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Діяльність будь-якого підприємства, зокрема і фінансова діяльність, в умовах підвищення процесів 

глобалізації в економіці постійно піддається впливу різноманітних чинників. Це може призвести як до 

позитивних, так і до негативних змін в організації діяльності підприємства та її фінансової діяльності. 

Збереження фінансової стійкості підприємства та мінімізація негативного впливу цих різноманітних 

чинників на сьогоднішній день є необхідною умовою існування кожного підприємства.  

В економічній літературі немає єдиного підходу до їх групування за певними класифікаційними 

ознаками, що негативно впливає на управління фінансовою стійкістю підприємства. Єдине, в чому точки 

зору різних науковців збігаються, це в розділі чинників на зовнішні та внутрішні. Якщо зовнішні чинники, 

що впливають на фінансову стійкість, майже не залежать від діяльності підприємства, то внутрішнім 

властивий високий ступінь керованості, а характер їх зміни безпосередньо залежить від організації роботи 

самого підприємства. Поряд з тим, усі чинники взаємозалежні між собою і здійснюють різновекторний 
вплив на результати діяльності підприємства.  

Для підвищення ефективності управління фінансовою стійкістюпідприємства,доцільно 

удосконалити класифікацію чинників, які на неї впливають, а особливо тих, що можуть дестабілізувати 
стійкість фінансової системи підприємства та призвести до банкрутства. Згідно з цієюкласифікаційною 

ознакою,до незалежних від діяльності підприємства (зовнішніх) чинниківдоцільно 

віднести:загальноекономічні (темпи розвитку національної економіки, темпи росту інфляції, податкова та 

митна політика, грошово-кредитна політика), ринкові (рівень монополізму на ринку, рівень попиту та 

пропозиції, стан валютного ринку, рівень активності фондового ринку), соціально-демографічні 

(чисельність та структура населення, рівень життя населення), політико-інституціональні (рівень політичної 

стабільності, державний контроль і регулювання діяльності підприємств, рішення уряду щодо підтримки 

окремих галузей та підприємств), нормативно-правові (нормативно-правове забезпечення у сфері трудових 
відносин, нормативно-правові акти у питаннях регулювання господарської діяльності), науково-

технологічні (рівень розвитку науки і техніки, динаміка інноваційного процесу). 

До  залежних від діяльності підприємства (внутрішніх) чинників доцільно віднести: організаційні 

(напрями стратегії управління діяльністю, рівень маркетингу на підприємстві, диверсифікованість 

асортименту продукції), виробничі (масштаби та структура виробництва, обсяги виробництва, якість 

продукції), кадрові (рівень кваліфікації персоналу, мотивація та стимулювання праці), фінансові 

(ефективність фінансової стратегії, ефективність структури активів такапіталу, вартість капіталу, рівень 

фінансових ризиків), інвестиційні (ефективність фондового портфеля, рівень витрачання інвестиційних 

ресурсів, ефективність інвестиційного менеджменту), операційні (ефективність маркетингу, ефективність 

структури поточних витрат, розмір страхових і сезонних запасів). 

Запропоноване вдосконалення класифікації впливу чинників на фінансову стійкість підприємства не 

можна вважати досконалим, оскільки питання про чинники впливу на фінансову стійкість не є вивченим 

повністю, але ця класифікація дасть змогу ідентифікувати основні чинники впливу на фінансову стійкість 

підприємства, та буде сприяти своєчасному попередженню загрози банкрутства. 
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  В умовах ринкової економіки кожне підприємство здійснює певні фінансові розрахунки з 

різноманітними контрагентами, такими як: власники (при виплаті дивідендів), держава (при оплаті 

податків), постачальники, підрядники (при розрахунках за матеріали, сировину, отримані послуги), клієнти 

(при поверненні коштів), партнери ( виплата прибутку на акції), персонал (виплата заробітної плати) та 

іншими суб’єктами господарювання. Отже, враховуючи фінансові відносини, що виникають між суб’єктами 

господарювання, кожне підприємство має забезпечити таке становище своїх фінансів, яке дозволило б 

виконувати свої зобов’язання вчасно та в повному обсязі. Добитися такого становища дозволяє вірно обрана 

фінансова стратегія підприємства. 

  Фінансова стратегія підприємства – це певні дії, що дозволяють керувати активами та пасивами 

підприємства. Фінансовій стратегії належить особливе місце в діяльності підприємства, тому що вона є 

базою, яка забезпечує розвиток всіх видів діяльності підприємства, а й відповідно інших видів стратегій, в 

тому числі розвитку. 

  Розробка фінансової стратегії – це складний процес фінансового планування, який потребує розробки 

основних моментів в управлінні активами та пасивами підприємства. Розробка фінансової стратегії має 

включати узгодження обраної фінансової стратегії з головної метою та завданнями діяльності підприємства. 

  На фінансову стратегію впливають різні чинники, такі як: внутрішні та зовнішні. Тому при формуванні 

фінансової стратегії керівництво підприємства має враховувати: особливості діяльності, галузь, 

кваліфікацію персоналу, економічний стан країни, політичну обстановку та багато інших важливих 

факторів. Крім того, слід додати, що сформована фінансова стратегія може керуватися за рахунок зміни 

зовнішніх або внутрішніх факторів. 

  Формування фінансової стратегії, як правило, здійснюється за наступними етапами: 

1) оцінка підприємства як відкритої системи;  

2) узгодження стратегічної мети та завдань підприємства;  

3) розробка різних варіантів стратегії;  

4) формування основних та переважних критеріїв щодо вибору стратегії;  

5) обирання одного з варіантів фінансової стратегії, що максимально забезпечує вимоги підприємства;  

6) прийняття й доведення фінансової стратегії до відповідальної особи;  

7) реалізація стратегії; 

8) контроль реалізації фінансової стратегії. 

  Таким чином, розробка й формування фінансової стратегії підприємства це доволі складний та 

трудомісткий процес, якому має бути приділена особлива увага. Адже фінансова стратегія є базою всіх 

інших видів стратегій підприємства. Формування фінансової стратегії підприємства має здійснюватися за 

певними етапами та включати оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, що здійснюють вплив на діяльність 

підприємства. Крім того фінансова стратегія має переглядатися відповідно до змін цих факторів. 
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       У сучасній науково-економічній літературі не існує єдиного методичного підходу до управління 

платоспроможністю підприємства, який відповідав би об'єктивній економічній сутності платоспроможності, 

забезпечував отримання об'єктивної, всебічної, точної і достовірної інформації про неї і забезпечував 

розробку і прийняття оптимальних управлінських рішень. 

 Розглянемо наступні найбільш поширені підходи до аналізу і оцінки платоспроможності та ліквідності 

підприємства в науковій літературі. 

 Аналіз ліквідності і платоспроможності обмежується аналізом ліквідності балансу, розрахунком і 

оцінкою основних абсолютних і відносних показників ліквідності. Такий підхід можна назвати 

традиційним. Такого підходу дотримуються В.О. Подольська, О.В. Яріш, Б.М. Літвін, 

М.В. Стельмах. 

 В процесі аналізу платоспроможності аналізують ліквідність балансу і розраховують показники 

платоспроможності, які поділяють на 3 групи: показники статичної, динамічної та перспективної 

платоспроможності. Такого підходу дотримуються Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. 

 Ю.С. Цал-Цалко пропонує в аналіз платоспроможності включати: групування активів за рівнем 

ліквідності та зобов’язань за терміном їх погашення, порівняння відповідних груп активів і пасивів 

за традиційними нерівностями, розрахунок абсолютного надлишку (нестачі) активів, відносних 

показників платоспроможності, розрахунок інтегрального показника платоспроможності за трьома 

попередніми, факторний аналіз платоспроможності, оцінку можливості відновлення та збереження 

платоспроможності. 

  Управління платоспроможністю може здійснюватися за допомогою зовнішніх і внутрішніх механізмів. 

  В якості зовнішніх механізмів управління платоспроможністю виступають зовнішні інвестиції, 

фінансова допомога держави, підприємств-партнерів, власників, акціонерів, кредиторів і т.д. Однак в умовах 

кризи підприємство стає непривабливим для інвесторів, або після інвестування підприємство стає залежним 

від позикового капіталу. Тому для фінансової стабілізації необхідно знайти внутрішні механізми. Такими є 

оперативний, тактичний і стратегічний механізми. 

  Оперативний механізм управління платоспроможністю являє собою систему заходів, спрямованих на 

зменшення поточних і внутрішніх зобов'язань в короткостроковому періоді і збільшення суми грошових 

активів, які забезпечують термінове погашення цих зобов'язань. Тому відбувається скорочення поточних 

потреб і окремих видів ліквідних активів. 

  Тактичний механізм управління платоспроможністю являє собою систему заходів, спрямованих на 

досягнення точки фінансової рівноваги підприємства в майбутньому періоді. Основним напрямком 

забезпечення досягнення точки фінансової рівноваги підприємством в кризових умовах є скорочення обсягу 

споживання власних фінансових ресурсів. Таке скорочення пов'язане зі зменшенням обсягу як операційної, 

так і інвестиційної діяльності підприємства, і має супроводжуватися заходами щодо забезпечення приросту 
власних фінансових ресурсів. 

  Стратегічний механізм управління платоспроможністю являє собою систему заходів, спрямованих на 

підтримку досягнутого фінансової рівноваги підприємства в тривалому періоді. Цей механізм передбачає 

створення умов стабільного зниження вартості капіталу, який використовується, і постійного зростання 
ринкової вартості підприємства. Це завдання вимагає внесення корективів в окремі параметри фінансової 

стратегії. 
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Комерційні банки - основна складова кредитної системи держави, тому в умовах формування 

ринкового середовища, значного спаду виробництва, велика увага в організаційній та структурній  

перебудові економіки завжди приділялась саме комерційним банкам та банківській  системі в цілому    

Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що 

пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і 

ефективно реагувати на впроваджувані нові механізми господарювання. 

В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово - кредитного 

механізму є досить висока ризикованість кредитних операцій. Світовий досвід (а також і  України) свідчить, 

що банки зазнають фінансового краху у зв'язку з надзвичайно ризикованою кредитною політикою. 

Природньо, цілком уникнути ризику неможливо, оскільки надання кредитів  - це  ризикований вид бізнесу. 
Таким чином, питання формування кредитної політики є досить актуальним, тому що вона впливає на 

діяльність комерційного банку, а через це і на розвиток економічної і банківської системи в країні.  

Проблема розробки ефективної кредитної політики комерційного банку досліджувалася багатьма 

економістами, зокрема А.А. Веселовським, А. Епіфановим, В. Міщенко, В.М. Усоскіним та ін. 

Кредитна політика комерційного банку являє собою систему заходів, які здійснює банк для 

досягнення певних фінансових результатів. Вона визначає загальні принципи кредитування клієнтури банка, 

типи наданих кредитів, деталі кредитних процедур та ін.. Роль кредитної політики полягає у визначенні 

напрямків розвитку і удосконалення банківської діяльності у процесі акумуляції та інвестування кредитних 
ресурсів, розвитку кредитного процесу та підвищення його ефективності. 

Досліджуючи кредитні взаємовідносини між підприємствами і банками, необхідно обґрунтувати 

цілі та напрямки розвитку кредитної політики, її вплив на економічний розвиток держави. 

Cтратегія кредитної політики включає пріоритети, принципи і цілі конкретного банку на 

кредитному ринку. Вона визначається, перш за все, вибором клієнтів, по-друге, нормами і правилами, які 

регламентують практичну діяльність банківського персоналу і, по-третє, компетентністю керівництва банку 

і рівнем кваліфікації персоналу, який займається питанням кредитування. Тактика кредитної політики 
охоплює конкретні прийоми та методі, які використовуються окремим банком для реалізації його 

стратегічних цілей при здійсненні кредитних операцій. 

Отже, кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу 

кредитного підрозділу банку, зменшує імовірність помилок й прийняття нераціональних рішень. 

Основним елементом кредитної політики в області стратегії є правильна постановка її цілей. Цілі 

кредитної політики визначаються виходячи із стратегічних цілей банку. 

Кожний окремий комерційний банк, розробляючи стратегію кредитної політики, проводить 

сегментацію кредитного ринку з точки зору його кредитного обслуговування, враховуючи при цьому рівень 

регіонального розвитку, макроекономічну ситуацію, рівень кон'юнктури ринку тощо. В основі розробки 

стратегії лежать його внутрішні можливості, які визначаються конкурентоспроможністю, ліквідністю, 

фінансовою стабільністю та надійністю банківської установи на грошово-кредитному ринку. Причому 
реалізація можливостей банку щодо стратегії кредитної політики передбачає саме досягнення її кінцевої цілі 

- забезпечення стійкого фінансового стану на конкретному сегменті даного ринку. 

Таким чином, правильна організація процесу банківського кредитування, розробка ефективної та 

гнучкої системи управління кредитними операціями виступають основою фінансової стабільності і ринкової 

стійкості комерційних банків. Кредитна політика комерційного банку окреслює коло ключових цілей і 

завдань банківської діяльності, визначає конкретні прийоми, способи і методи її реалізації і має суттєвий 

вплив на економічний розвиток держави в цілому. 
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Особливості сучасних економічних відносин зумовили необхідність пошуку банками інструментів 

активізації розвитку, які забезпечують їм високий рівень конкурентоспроможності. Одними з таких 

інструментів вважаються стратегії підвищення конкурентоспроможності банку, адже їх успішне стійке 

функціонування визначається конкурентною позицією на ринку. Конкурентоспроможність банку передбачає 

його можливість зберігати або розширювати конкурентні позиції на ринку та впливати на ринкову ситуацію 

через пропозицію якісних послуг чи продукції, задовольняючи специфічні вимоги споживачів і 

забезпечуючи ефективність свого функціонування. Це питання вважається актуальним нині, коли 

відбуваються докорінні зміни в царині економічних відносин, коли водночас необхідно враховувати вимоги 

ринку і економічні можливості банку. Важливість дослідження посилюється ще й тим, що на конкурентні 

відносини впливають відкритість економіки та глобалізаційні процеси. Транснаціональні корпорації, 

виходячи на національні ринки, загострюють конкуренцію серед виробників на основі пропозиції якісної 

продукції, але одночасно спричиняють згортання діяльності банку, які не витримують конкуренції. Через те, 
що наявні трансформаційні процеси відчутно впливають на систему банку, та для вирішення проблем 

стабільного функціонування банку на довгострокову перспективу необхідні теоретичні узагальнення, нові 

комплексні підходи та наукового обґрунтування щодо розробки стратегії підвищення конкуренто- 

спроможності банку за наявних викликів і запитів сьогодення.  

Для забезпечення конкурентоспроможності банку важливим є визначення механізмів її підтримки на 

різних стадіях їх економічного розвитку, оскільки це пов’язано з шерегом проблем стосовно формування 

їхнього статусу в умовах стратегічної конвергенції на етапі прискорення інтеграційних процесів. Тобто, 

формуючи стратегію, необхідно пов’язувати стадію економічного розвитку зі стратегічним типом банку. 

Стратегії підвищення конкурентоспроможності банку мають формуватися у лоні клієнтоорієнтованої 

парадигми інноваційного розвитку сучасного банку: вони мають бути не вузько забезпечувальними 

функціональними, а комплексними з власним стратегічним набором та базовим логічним інструментарієм 

сучасного менеджменту, що виконує роль драйвера в системі управління конкурентоспроможністю банку та 

забезпечує його конкурентостійкість й довготривалу прибутковість. Залежно від ринкової ситуації, умов 

середовища функціонування, рівня конкурентних переваг, методів конкурентного суперництва банк обирає 

відповідну стратегію конкурентоспроможності та модель поведінки. Вибір стратегій конкурентоспромож- 

ності доцільно здійснювати за взаємозв’язком стадій економічного розвитку банку і її стратегічних типів, 

використовуючи багатовимірний простір.  

Таким чином, обґрунтовані методичні підходи до розробки стратегій підвищення 
конкурентоспроможності описують послідовність і взаємозв’язок необхідних заходів, підкреслюють 

клієнтоорієнтовануціннісно-компетентісну інноваційну спрямованість таких стратегій, заснованих на 

мінливих конкурентних перевагах. 
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Неефективне управління інвестиційними грошовими потоками порушує фінансову рівновагу 

підприємств, знижує їх ліквідність, платоспроможність та інвестиційну привабливість. Тому важливим 
завданням соціально- економічного розвитку підприємств України є оптимізація інвестиційних грошових 

потоків, пошук шляхів підвищення ефективності управління ними. 

Дослідженню сутності грошових потоків, проблематиці управління грошовими потоками 

присвячені наукові праці таких українських учених: О. Барановського, М. Білик, І. Бланка, О. Василика, З. 
Варналія, Л. Воротіної, А.  Гречан,   Т.   Дюдюн,   Ю.   Єханурова,   В.   Завгороднього,   О.   Жалко,    Л. 

Лігоненко, О. Наумової, О. Олійника, С. Покропивного та ін. 

Серед зарубіжних учених, які досліджували питання, що пов’язані з управлінням грошовими 
потоками, слід назвати: А. Азимова, Д.  Берджеса,  Л.А.  Бернстайна, А. Большакова, К. Боуві, Ю. Бригхема, 

Дж. К. Ван Хорна,   М.  Горенбургова,   Т.   Дикка,   А.    Крутика,    Г.    Лазарєва,    М.    Лапусту, О.  

Муравйова, О. Ігнат’єва, О. Пєсоцьку, Б.  Райана, Д.Г. Сигла, Д. Стоуна,   Ю. Цветкову,  В.  Томілова,  П.  

Уілсона,  Е.  Уткіна,  С.Фішера,  К.  Ховарда,  Р. Шалензі, Б. Шохіна, Д. Штайнхоффа та ін. 

Багато уваги приділено у працях зарубіжних та вітчизняних вчених і удосконаленню інвестиційної 

діяльності підприємств. 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки, що обумовлені глобалізацією, стрімким 

технологічним прогресом, посиленням конкурентної боротьби, стимулюють українські підприємства 
підвищувати власний інвестиційний потенціал. Активізація інвестиційної діяльності вітчизняних 

підприємств є важливою передумовою підвищення ефективності їх діяльності, а інвестиційний грошовий 

потік, що пов'язаний з інвестиціями в розвиток матеріально-технічної бази підприємства, його персоналу, 

реалізацією важливих соціально-економічних інвестиційних проектів, забезпечує високі темпи зростання 

підприємства та формує його міжнародну конкурентоспроможність. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження основних наукових концепцій грошових потоків 

можна зробити такі висновки: 

по-перше, грошовий потік є агрегованим поняттям і включає в себе різні види потоків, що 

обслуговують фінансово-господарську діяльність підприємства. Відповідно, в загальних випадках 

застосовується термін 

«грошовий потік», а в кожному конкретному випадку, для коректного розуміння терміну, необхідно 

уточнювати, про який потік йдеться (грошовий потік в основній діяльності, грошовий потік в інвестиційній 

діяльності тощо); 

по-друге, грошовий потік виникає при здійсненні господарської діяльності підприємства, а 
різновиди грошових потоків залежать від специфіки діяльності суб’єкта господарювання; 

по-трете, чистий грошовий потік може визначатися як різниця між отриманими і виплаченими 

коштами протягом певного періоду часу, або як рух коштів (надходження й виплати) за той самий період. 

Таким чином, грошовий потік необхідно розглядати як сукупність розподілених у часі надходжень і 

видатків грошових коштів та їхніх еквівалентів, що створюються в результаті господарської діяльності та 

рух яких пов'язаний з фактором часу, структурою, простором, ризиком та ліквідністю. В свою чергу, 

грошові кошти – це готівка, кошти на рахунках фінансових установ, депозити на вимогу, а еквіваленти 

грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми 
грошових коштів (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо). 

Оскільки науковці розглядають грошовий потік у контексті сукупного грошового потоку від усіх 

видів діяльності підприємства, необхідним є визначення змісту та особливостей здійснення інвестиційної 

діяльності підприємства, що дасть змогу конкретизувати грошовий потік в інвестиційній діяльності 
підприємства. 
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Банківська система є основою національної економіки, оскільки саме вона визначає та формує 

стимули її розвитку. При цьому, ключову роль тут відіграє кредитна діяльність банків, що виступає 

головним механізмом перерозподілу грошових коштів в країні та формування, з однієї сторони ефективної 

системи інвестування у галузі економіки, а з іншої – системи збільшення доходів національних інвесторів 

(переважно домашніх господарств). 

Оцінка розвитку банківського сектору України у 2012 – 2016 роках вказує, що він, починаючи з 2014 

року, перебуває у кризі, яка супроводжується: різким зменшенням кількості банків, особливо з 

національним капіталом (за 2014 – 2016 роки загальне зменшення на 80 одиниць або на 45,45 %, а 

зменшення банківських установ з національним капіталом на 58 одиниць або на 52,85 %); критичними 

збитками (2014 рік – 52 млрд. грн.; 2015 рік – 78 млрд. грн., 2016 рік – 196 млрд. грн.).Наведене вкрай 
негативно впливає на відновлення національної економіки після двох послідовних економічних криз (2008 – 

2009 та 2013 – 2015 роки).  

Необхідно відзначити, що причиною кризових проявів на ринку банківських послуг були суттєві 

проблеми у сфері кредитування, що у свою чергу викликало значні трансформаційні процеси на ринку 
кредитних банківських операцій. 

Оцінка сучасного розвитку кредитної діяльності банків України та трансформаційних процесів на 

ринку банківського кредитування дозволяє виділити наступні тенденції: різке зниження обсягів 

кредитування юридичних і фізичних осіб; критичне збільшення обсягів прострочених та індивідуально 
переоцінених кредитів; значні проблеми з управлінням проблемними кредитами, особливо тими, які 

номіновані в іноземній валюті; недовіра позичальників до банківської сфери країни; високі ризики 

кредитування та ціни на кредити для позичальників; вузький сегмент доброякісних позичальників як у 

корпоративному секторі країни, так і серед домашніх господарств; намагання банківських установ 

активізувати кредитування агровиробників; програш конкуренції на ринку кредитних послуг небанківським 

установам та лізинговим компаніям. 

Наведені вище тенденції на національному ринку банківського кредитування були спровоковані 

наступними зовнішніми проблемами: значні розміри інфляції та низька якість урядових заходів, які 

направлені на зменшення її розмірів; не ефективна валютна політика Національного банку та Кабінету 

міністрів України, що супроводжується значною девальвацією національної валюти; низька 

платоспроможність та кредитоспроможність домашніх господарств в наслідок різкого зменшення їх 
реальних доходів та зростання витрат; проблеми з кредитоспроможністю більшості вітчизняних виробників 

в наслідок рецесії національної економіки та проблем на експортних ринках збуту. 

На додачу до зовнішніх проблем необхідно виділити внутрішні проблеми, що спровокували кризу 
банківського сектору країни взагалі та кредитної діяльності банків зокрема, а також трансформаційні 

процеси у цій сфері діяльності банківських установ України, сюди відносимо: значну концентрацію 

кредитування на галузях, що найбільше постраждали від кризи в країні (металургія, машинобудування, 

хімічна промисловість та ін.); акцент на кредитній підтримці переважною більшістю банків бізнес – 

проектів їх власників без врахування кредитних ризиків; низьку якість оцінки кредитних ризиків та 

кредитоспроможності позичальників, особливо за кредитами, які були номіновані у іноземній валюті. 
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В умовах ринкової економіки на перший план в короткостроковому аспекті виходить максимізація 
такого економічного показника як прибуток, яка необхідна для реалізації довгострокових цілей діяльності 
компанії. Однак величина прибутку значима не лише для конкретного підприємства, але і для держави в 
цілому, оскільки за її рахунок йде формування окремих статей доходів бюджету державної влади. 

Іншим важливим аспектом необхідності детального вивчення прибутковості бізнесу є той факт, що на 
даний момент прибуток є найбільш доступним джерелом фінансування для компаній. 

Прибутковість бізнесу визначається показниками рентабельності. Отже, важливим напрямком 
наукового дослідження та практичної роботи фінансового менеджера є виявлення факторів, які сприятимуть 
підвищенню ефективності управління рентабельністю компанії. Серед таких факторів, на наш погляд, 
найбільш важливими є: зниження собівартості продукції; здійснення оперативного контролю за діяльністю 
організації;. безперервність процесу ліквідації нерентабельних активів; планове вдосконалення діяльності 
компанії; складання кількох бюджетів господарської діяльності; пошук першопричин «вузьких місць» 
діяльності організації; регулярне проведення аналізу резервів підвищення рентабельності. 

Процес управління рентабельністю являє собою цілісну систему, що включає в себе визначення 
цільових показників та критеріїв ефективності, розробку різних моделей управління рентабельністю тощо. 

Можливим варіантом підвищення показника рентабельності виробничих компаній є зниження 
собівартості продукції, що випускається за рахунок різних факторів, таких як: зміна технології виробництва 
з метою зниження обсягу витрат; технічне переозброєння підприємства; вдосконалення роботи 
обслуговуючих виробництв; підвищення кваліфікації та рівня професіоналізму співробітників; поліпшення 
організації праці;. пошук альтернативних виробничих ресурсів і так далі. 

При управлінні рентабельністю здійснюються заходи не тільки з обсягами виробництва і ціною 
продукції, що випускається, але також і зі структурою активів, оптимізацією структури капіталу в 
залежності від вартості конкретних джерел фінансування тощо. 

При управлінні рентабельністю необхідно приділяти увагу оперативному обліку, а саме: контролю за 
первинною документацією; безпосередньому спостереженню за роботою всіх структурних підрозділів;  
організації за допомогою використання електронної системи документів; оперативному контролю за 
дотриманням поточних планів. 

Варто зазначити, що питання управління рентабельністю не можна виділяти в окремий об'єкт 
управління, оскільки всі рішення, що приймаються ще на етапі їх обговорення і розгляду варто оцінювати з 
позиції їх можливого впливу на показники рентабельності діяльності організації. 

Щоб показники рентабельності демонстрували стійке зростання (або, як мінімум, не знижувалися б 
нижче встановленої нормативної величини) має бути постійне впровадження інновацій в господарські 
процеси, що протікають в компанії. Тому топ - менеджмент компанії повинен бути гнучким і вміти 
пристосовуватися до змін, що відбуваються. 

Інша рекомендація полягає в наступному: необхідно складання двох бюджетів з планування 
фінансової діяльності. Звичайний бюджет, який представляє собою кошторис доходів і витрат організації, 
який необхідний для планування «звичайної» діяльності компанії. «Інноваційний бюджет» - кошторис 
доходів і витрат по процесах, спрямованим для перспективного розвитку компанії. Зазвичай величина 
даного бюджету становить близько 10-12% загальних витрат організації. Дані кошти спрямовуються на 
розробку нових продуктів, оновлення використовуваних технологій і так далі. 

Управління рентабельністю є одним з основних напрямків управління господарською діяльністю 
компанії. Тому керівництво компанією має зосереджувати свою увагу на даному напрямку роботи 
фінансових служб з метою збільшення вартості компанії і підвищення її привабливості для потенційних 
інвесторів. За своєю суттю управління рентабельністю є досягнення бажаної динаміки значень показників 
рентабельності. Відповідно, при управлінні рентабельністю необхідно не тільки фокусуватися на 
показниках прибутку, а й аналізувати структуру активів, джерел фінансування тощо, а також в ході поточної 
господарської діяльності намагатися постійно вишукувати можливі шляхи підвищення ефективності 
діяльності компанії і резерви зростання рентабельності. 
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Оборотні активи як натурально-речовинна категорія — це сукупність матеріально-речовинних 

цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому 

процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж операційного циклу або 

дванадцяти місяців з дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо).Важливість 

ефективного управління оборотними активами важко переоцінити. Нестача оборотнихактивів  може  

паралізувати  діяльність  підприємства  або  погіршити  його  ліквідність,  а надлишок означатиме, що 

частина капіталу не працює і не приносить прибутку. 

Дослідження оборотних активів підприємства, їх джерел формування є актуальним, оскільки 

правильна організація, розміщення, збереження і ефективність використання оборотних активів мають 

велике значення для забезпечення безперервного процесу виробництва, суспільного відтворення, стійкого 

фінансового стану всіх суб’єктів господарювання.Запаси, як правило, є найбільш важливою і значною 

частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у 

структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності 

підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан.  

Результати аналізу оборотних активів дозволяють правильно планувати та управляти оборотними 

активами. У цьому аспекті в працях, що присвячені управлінню оборотних активів, основними показниками 

ефективності оборотних активів є коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість обороту оборотних 

активів, коефіцієнт завантаження оборотних активів, рентабельність оборотних активів, абсолютне та 
відносне вивільнення оборотних активів. Основними управлінськими рішеннями в даному напрямку 

є:зменшення частки виробничих запасів, що не використовуються в діяльності та зниження витрат на їх 

утримання;реструктуризація дебіторської заборгованості (проведення обліку векселів в банку, здійснення 

факторингових операцій);прискорення оборотності оборотних активів;підвищення рентабельності 

оборотних активів;мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання;оптимізація запасів 

сировини і незавершеного виробництва;скорочення тривалості виробничого циклу;поліпшення організації 

матеріально-технічного забезпечення; прискорення реалізації товарної продукції; оптимізація руху 

грошових коштів у часі. 

Таким чином, теорія фінансового менеджменту передбачає управління оборотними активами з 

метою підвищення ефективності їх використання у двох напрямках: 1) традиційний аналіз абсолютних і 

відносних показників; 2) якісний, кількісний і факторний аналіз. Проведення факторного аналізу необхідно 
здійснювати за допомогою прийому елімінування, який має місце для коефіцієнта оборотності оборотних 

активів, запасів, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, рентабельності оборотних 

активів тощо. Використання цього прийому передбачає визначення кількісного впливу окремого фактора на 

результативну ознаку. 

За результатами аналізу приймаються управлінські рішення, що спрямовані на підвищення 

ефективності роботи підприємства в цілому. Підприємства, які своєчасно виявляють наявні проблеми у 

формуванні та використані майна, мають вищі шанси виходу з кризової ситуації, яка склалась чи загрожує в 

подальшому. 
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Перехід економіки України до ринкових відносин об’єктивно потребував перегляду як теоретичних, 

так і практичних основ аналізу фінансової діяльності. Ринкові відносини викликають постійні зміни 

оточуючого середовища, появу нових виробників, зміну попит і пропозиції, конкуренцію між виробниками 

продукції, коливання цін тощо. Ці фактори впливають на стратегію і тактику розвитку підприємства і 

фінансовий стан. Контролінг – окрема інформаційна підсистема підприємства для стратегічного управління 

на основі синтезу знань з менеджменту, маркетингу, фінансового й управлінського обліку, статистики, 

аналізу, контролю та прогнозування. Контролінг – центральна підсистема системи управління 

підприємством або окремим процесом, яка пов’язує, координує, узгоджує, спрямовує, контролює діяльність 

усіх функціональних управлінських одиниць з метою адаптації їхньої діяльності до змінних зовнішніх умов, 

здійснює інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, і умовою існування якої є 

відповідний образ мислення керівництва підприємством або процесом, який сфокусований на оптимальному 

використанні усіх видів ресурсів і на тривалому розвитку підприємства. 

Під контролінгом розуміють концепцію ефективного управління економічним об’єктом з метою 

забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі. 

Фінансовий контролінг на підприємстві повинен, у першу чергу, надати достовірну та достатню 
інформацію управлінським структурам для прийняття зважених управлінських рішень, у тому числі у сфері 

фінансової діяльності суб’єкта господарювання. Методика фінансової діагностики в рамках контролінгу 

фінансової діяльності підприємства повинна спиратись на розробки вітчизняних вчених, оскільки розробки 

закордонних вчених потребують адаптації до реалій здійснення фінансово – господарської діяльності 

українськими підприємствами та бути адаптовані до бухгалтерської звітності вітчизняних суб’єктів 

господарювання. 

До основних індикаторів фінансового контролінгу діяльності підприємства віднесено: 

 контролінг стану, руху та структури активів і капіталу підприємства; 

 контролінг ліквідності активів підприємства; 

 контролінг ділової активності підприємства, тобто здатності ефективно використовувати свої 

ресурси; 

 контролінг рентабельності, тобто рівня прибутковості підприємства; 

 контролінг платоспроможності підприємства; 

 контролінг норми прибутку на вкладений капітал. 

Організація фінансового контролінгу на підприємстві повинна гуртуватись на таких положеннях: 

отримання інформації від економічних служб; організація збору додаткових даних; незалежність служби 

контролінгу від інших служб управління; високий інтелектуальний рівень працівників служби; розробка 

службою контролінгу системи звітування, організації моніторингу економічних показників; достатність 

кадрів служби контролінгу для виконання своїх повноважень. 

Таким чином, теоретичні аспекти організації фінансового контролінгу на підприємстві враховують 

визначення об’єктів, функцій та завдання контролінгу, створення служби фінансового контролінгу, 

налагодження комунікаційних процесів в системі фінансового контролінгу, побудову системи показників та 

інструментарію фінансового контролінгу.  
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Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від вітчизняних підприємств активних 
дій з підвищення ефективності їх функціонування. З початку розвитку економічної науки проблема 

ефективного функціонування підприємств вийшла на перший план і залишається актуальною в умовах 

сьогодення. Оцінка ефективності виробничої діяльності, управлінських рішень, витрат економічних 

ресурсів, а також конкретні технології та засоби забезпечення ефективного функціонування підприємств 

становлять особливий інтерес як для вчених, так і для економістів-практиків. У зв’язку з цим виникає 

об’єктивна необхідність у подальшому дослідити теоретично-методологічні аспекти понятійно-

категоріального апарату щодо ефективності функціонування підприємства, яке реалізується шляхом 

детального осмислення основних категорій, що формують це поняття. 

Суть проблеми підвищення ефективності виробництва (діяльності) полягає в тому, щоб на кожну 

одиницю ресурсів (витрат) – трудових, матеріальних і фінансових – досягати максимально можливого 

збільшення обсягу виробництва (доходу, прибутку). Виходячи з цього, єдиним макроекономічним критерієм 
ефективності виробництва (діяльності) стає зростання продуктивності суспільної (живої та уречевленої) 

праці. Кількісна визначеність і зміст критерію відображаються в конкретних показниках ефективності 

виробничо-господарської та іншої діяльності суб’єктів господарювання. 

В ході дослідження було розроблено заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності ТОВ 

«Укрелектрокомплект», які базуються на результатах проведеного аналізу результатів виробничо-

господарської та фінансової діяльності підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього 

середовища. За результатами проведеного аналізу та з урахуванням тенденцій, які притаманні ринку 

електротехнічної продукції, у дослідженні було обгрунтовано доцільність реалізації трьох основних 

напрямків підвищення ефективності діяльності ТОВ «Укрелектрокомплект»: підвищення ефективності 

управління витратами й ресурсами, сприяння подальшому розвитку виробництва, удосконалення системи 

управління грошовими потоками підприємства. 

Реалізація обраних напрямків підвищення ефективності діяльності ТОВ «Укрелектрокомплект» було 

запропоновано здійснити шляхом впровадження впровадження системи енергозбереження «СІНЕТ-1»; 

модернізації основного технологічного обладнання,; організація служби контроллінгу й бюджетування у 

складі управлінських підрозділів підприємства. Загальна націленість реалізації розроблених пропозицій 

полягає у створенні передумов для зростання ефективності виробничо-господарської та фінансової 

діяльності. Під впливом реалізації запропонованих заходів за умов збереження рівня фінансових результатів 

за основними напрямками діяльності ТОВ «Укрелектрокомплект» можливе зростання валового прибутку у 8 

разів, чистого прибутку – у 4 рази, рентабельності активів – на 77,52 %, рентабельності реалізації – на 32,64 

%, продуктивності праці – на 4,23 % фондовіддачі – на 42,69 %. 

Очікувані результати впровадження запропонованих заходів свідчать про наявність реальних 

можливостей забезпечення зростання ефективності господарської діяльності ТОВ «Укрелектрокомплект» та 

позитивний вплив їх практичної реалізації на масштаби функціонування підприємства, віддачу від наявних 

ресурсів та використовуваних для їх фінансування коштів. 
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Сутність промислового маркетингу полягає у створенні для клієнтів споживчої вартості товарів та 
послуг, які спрямовані на задоволення потреб організацій й досягнення їх цілей. Ця ідея і складає концепцію 

промислового маркетингу. Сьогодні особливості організації та функціонування промислових ринків 

враховуються недостатньо. Все це обумовлює загострюється умовами економічної кризи. 

Аналіз зарубіжного та українського досвіду організації маркетингу на промислових підприємствах 
довів, що великою проблемою вітчизняного промислового маркетингу, є те, що підприємства відчувають 

інформаційну кризу стосовно професійної галузевої інформації. Крупні промислові підприємства 

розглядають ринок у контексті світового. Перебування промислових ринків у «тіні» приводить до дефіциту 

інформації щодо їх розвитку в Україні, а кількість маркетингових дослідницьких компаній, які 

спеціалізуються на вивченні промислових ринків, дуже незначна. 

Форми і засоби просування промислового товару утворюють його інструментарій. Самостійними 

формами просування в більшості випадків є реклама та стимулювання збуту. Засоби просування товару 

поділяються на особисті (вербальні, невербальні) і неособисті (телебачення, преса, радіо, out-door, сувеніри, 

телефон, виставки, пошта, точка продаж тощо) 

Основними узагальненими недоліками в діяльності маркетингово-збутового підрозділу 

промислових підприємств в умовах кризи є: кусково-уривчаста розпорошеність і хаотична змішаність 

функцій маркетингу по структурним підрозділам підприємства, що займаються реалізацією, рекламою, 

комерцією і безпосередньо маркетингом; не зацікавленість і скептичне ставлення керівництва підприємства 

і підрозділів збуту і комерції до ефективності діяльності маркетингових підрозділів; відсутність загальної 
стратегії просування продукції взагалі або в конкретних регіонах ринку, зокрема; відсутність на практиці 

стратегічного планування процесу просування продукції; відсутність гнучких ефективних технологій 

просування та реалізації продукції. 

На промисловому підприємстві гостро постає питання реорганізації всієї системи маркетингової 
служби. Організація маркетингу на підприємстві передбачає формування структурного підрозділу у 

маркетингово-збутове управління з функціональним поділом на відділи за всіма видами маркетингової 

діяльності. В процесі впровадження даної пропозиції, знадобиться переглядати функції окремих підрозділів 

чи вводити додаткові групи в структуру управління. Незважаючи на те, що підприємства поступово 

виходять з кризи, цей процес потребує прискорення. Основним засобом виживання фірми у таких умовах 

виступає маркетинговий інструментарій, який повен ґрунтуватись на своєчасній розробці та реалізації 

адекватних маркетингових заходів. 

Розробка маркетингових заходів в процесі господарської діяльності повинна опиратись на: вибір 

маркетингових показників діяльності підприємства і граничні їх значення; розробку методики формування 

інтегрального маркетингового показника, спрямованого на виявлення рівня кризового стану фірми; 

обґрунтування особливості розрахунку цього показника для підприємства. Доцільними будуть методичні 
рекомендації щодо формування й реалізації послідовності впровадження маркетингових заходів,  

інструментів антикризового управління, що дозволить сформувати напрямки проведення ефективних 

маркетингових антикризових програм відповідно до стратегії подолання  кризового стану. 
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На сучасному етапі чітко визначається глобалізація соціалізації суспільства, яка потребує від суб’єкта 

господарювання вирішення соціальних проблем та використання соціальних результатів як факторів 

поліпшення діяльності підприємства. 

Для досягнення високих результатів соціального розвитку та соціальної відповідальності 

підприємства формують соціальний менеджмент, на основі якого створюється система управління 

соціальним розвитком. Процес управління передбачає створення моделі управління, яка призначена для 

виявлення напрямків поліпшення соціального розвитку. Цей підхід потребує наявності критерію оцінки 

соціального розвитку, оцінка якого дозволяє виявити соціальні проблеми та фактори впливу на них. 

Метою даних досліджень є розробка критерію оцінки соціального розвитку суб’єкта господарювання. 

 Соціальний розвиток підприємства розглядається як багатокомпонентне утворення, яке включає 

напрямки соціально-культурного розвитку трудового колективу, відновлення фізичних сил працівників, 

відпочинок, професійний розвиток та навчання. Суб’єктом соціального розвитку є менеджери, які 

забезпечують цілеспрямовану діяльність та стан соціального розвитку. Він включає низку факторів, які в 

сукупності утворюють соціальну сферу трудового колективу. 

Слід відзначити, що сучасні тенденції соціального розвитку спрямовані на загально цивілізаційні, 

економічні та соціальні напрямки. Основою соціальної відповідальності підприємства виступають 

економічні, етико-соціальні та емоційно-розвиваючі категорії. 

Соціальний розвиток передбачає рух підприємства від соціальних процесів до якісного нового стану 

під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. До основних показників соціального 

розвитку відносять показники умов та охорони праці, культурних і соціальних умов, соціальної стабільності, 

показники стану соціального середовища, соціально-психологічний клімат трудового колективу. 

 З метою складання Програми соціального розвитку проводять оцінку динаміки змін вищевказаних 

показників, використовуючи показники соціальної ефективності. Ефективність соціальних результатів у 

якості критерію оцінки передбачає використання фінансових результатів діяльності підприємства. 

Безумовно, такий підхід є раціональним, оскільки соціальний розвиток спрямований на підвищення усіх 

видів прибутків. Разом з тим, кінцеві показники формуються на основі виробничої діяльності. Виходячи з 

цього, нами запропоновано проводити оцінку соціальної виробничої діяльності. У якості критерію оцінки 

рекомендовано використовувати показник продуктивності праці, яка представлена п’яти факторною 

моделлю, складниками якої є: рентабельність продажів, частка чистого доходу від реалізації продукції в 

соціальних витратах, рентабельність персоналу, частка соціальних витрат в прибутку, рентабельність 

персоналу та частки виручки від продажів в сумі чистого фінансового результату. Запропонований підхід 

надає умови проведення факторного аналізу соціального розвитку підприємства. 

Подальші напрямки дослідження зводяться до розробки економіко-математичної моделі оцінки 

соціального розвитку із використанням сучасних комп’ютерних технологій. 
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Серед існуючих механізмів підвищення конкурентоспроможності все більш істотними стають 

інтеграційні стратегії розвитку підприємств. Інтеграція може відбуватися у різних видах: горизонтальна, 

вертикальна, діагональна, комбінована, а також у твердій (підписання угод) та м`якій (узгодження інтересів) 

формах. Вибір виду інтеграційного об`єднання залежить від галузі, асортименту продукції, мети об`єднання 

тощо. Вертикальна інтеграція є процесом об`єднання стадій виробництва та збуту товарів, та зумовлена 

технологічними зв'язками між підприємствами, що забезпечують економію на масштабі, консолідацію й 

ефективне використання  ресурсів. 

Створення вертикально-інтегрованих структур (ВІС) має певні переваги для їх учасників, а саме: 

забезпечення ринкової влади та встановлення додаткових бар'єрів для входу на ринок нових учасників, що 

дозволяє цим струтурам  відчувати себе на ринку більш впевнено та своєчасно реагувати на зміни попиту. 

Сьогодні «м’яким» формам інтеграції, у формі взаємних домовленостей і поглиблення економічних зв’язків 

не було приділено належної уваги. 

Розробка концепції промислового маркетингу для вертикально-інтегрованого підприємства полягає 

у підвищенні ефективності виробництва та збуту товарів виробничого призначення (ТВП) шляхом 

дослідження та задоволення попиту на продукцію і послуги, а її впровадження передбачає три етапи.  

По-перше, слід впровадити принципово нову концепцію маркетингу, в основі якої - потреби 

споживача, потреби ринку і можливість задоволення цих потреб, що виявляється у спроможності 

підприємства ефективно використовувати наявні у нього ресурси  та власну програму маркетингу. В основу 

програми маркетингу слід покласти систему маркетингової взаємодії. Інтегроване управління системою  

маркетингової взаємодії повинно стати основою розвитку компанії, базовою  передумовою  довгострокових 

конкурентних  переваг  і забезпечувати  найбільш повне використання маркетингового потенціалу взаємодії. 

По-друге, для досягнення запланованих цілей і втілення стратегії вертикальної інтеграції 

підприємству слід: провести модернізацію існуючого обладнання для переходу на нову технологію 

електрозварювання; визначити шляхи фінансування змін, обрати гнучку систему кредитування, залучити 

систему факторингу, коли підприємство реалізує свою продукцію клієнтові на умовах відстрочки платежу; 

провести маркетингові дослідження щодо оцінки потенціалу певних регіонів (кількість об’єктів, що можуть 

бути майбутніми клієнтами підприємства, їх виробничий потенціал, перспективи росту цього потенціалу, 

платоспроможність потенційних клієнтів, безпосередню можливість налагодження партнерських зв’язків 

тощо); в обраному регіоні потрібно розпочинати роботу: чітко продумати та ретельно опрацювати усю 

схему роботи представника підприємства з центральним офісом та майбутніми клієнтами; після 

налагодження роботи першого дилера, відшліфовки усіх аспектів його взаємодії із клієнтами та  

центральним офісом, можна розпочинати роботу із наступними регіонами  по схемі четвертого етапу. 

По-третє, застосування заходів допоможе планово та поступово впровадити стратегію вертикальної 

інтеграції і за два-три роки підприємство буде максимально інтегровано до потенційного споживача.  

Обрані заходи з впровадження концепції повинні забезпечити підприємству стабільну прибуткову 

роботу, підвищення конкурентоспроможності продукції, збільшення ринкової долі у новому сегменті ринку.  

 



 

XIX НПСК  73 

 

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КЛІЄНТСЬКИМ ДОСВІДОМ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

ФІРМИ 

Автор: cтудентка гр. МК-211м Клімченко О.В. 

l klimchenko.alena@gmail.com 

Керівник: к.м., доцент Паламарчук С.В. 

ЗІЕІТ, Україна, м.Запоріжжя, вул.Кияшка, 16-б 

 

Сьогодні в Україні цінність кожного Клієнта зросла, бізнесу особливо важливо знати, як утримати 

існуючих Клієнтів, як зробити їх лояльними, як підвищіти кількість продажів і рекомендацій. Ще 8 років 

тому про український клієнтський досвід говорити складно: компанії робили послугу, спілкуючись зі своїм 

клієнтом. Але ринок трансформувався, і колл-центры, як основні точки контакту з клієнтом навчилися  

"думати", що клієнт завжди прав. 

У сучасному інформаційному суспільстві темпи змін і наростаюча складність взаємозв'язків є не 

менш значимими, чим отримання цього конкретного результату. Відображення цього процесу - більшість 

трендів сучасного НR- менеджменту - "управління талантами", коучинг, самоменеджмент, soft skills; agile. 

Саме максимізація зворотного зв'язку, іманентно властива маркетингу, перетворює його, разом з 

інформаційними технологіями, у безперечного лідера як в різноманітності і темпах оновлення теоретичних 

моделей, так і у методах і формах їх практичної реалізації. 

Природним проявом цього процесу є наростаюче зміщення конкурентної боротьби в зону пошуку 

найбільш ефективних моделей маркетингу - найбільш адекватних способів опису змісту і форм комунікації 

між виробниками і споживачами. Управління клієнтським досвідом одна з таких моделей. Вона надає 

можливість почути потреби клієнтів і розробити план по підвищенню їх задоволеності. Напрям по 

управлінню клієнтським досвідом грунтований на чотирьох процесах, що сполучають в собі инсайты, 

аналітику і моделі поліпшення бізнес-процесів зі знанням ринків і технологією, що довела свою 

ефективність технологій.Поступово формується і закріплюється інше уявлення про завдання маркетингу .В 
цьому випадку пропонується вивчати психологічні характеристики споживачів, необхідні для кращого 

задоволення їх об'єктивних потреб і потреб. Вплив в цьому випадку було спрямоване не на придушення волі 

покупця з метою «штучно створити у нього потреба в рекламований товар», а на управління прийняттям 

рішення про вибір товару або послуги, що пропонуються замовником, з числа аналогічних, наявних на 

ринку, на процеси опредметнення об'єктивних потенційних потреб, на їх актуалізацію і посилення засобами 

реклами. Сила впливу багато в чому залежить від наочності, доступності та логічності інформації, а також 

від авторитету суггестора. Ефект особливо сильний тоді, коли вселяється в загальному відповідає потребам і 

інтересам внушаемого. Тому інтенсивно розвивається сьогодні на Заході концепція соціально-етичного 
(социетального) маркетингу по відношенню до товарів, послуг та формам їх просування на ринку повинна 

бути перенесена і на рекламу. 

В підсумку, поняття впливу перестає сприйматися як зомбування, як спосіб породження потреби «з 
нічого». Воно використовується для опису механізмів того, як маркетинг разом з  товаром, послугою бере 

участь в процесі задоволення численних людських потреб (пізнавальних, естетичних та ін.). В результаті не 

тільки товар або послуга, а й сама система маркетингу повинні задовольняти потреби  людей. 
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Актуальність напрямку дослідження грунтується на тому, що в умовах використання маркетингової 

інформаційної системи і технологій, забезпечених адекватною інформацією та динамічними знаннями, 

значно підвищиться рівень конкурентоспроможності виробничого підприємства за рахунок прискорення 

комунікативних потоків, що сприяє оптимізації управлінських рішень та рівня маркетингової активності.  

На основі інтерпретації підходів різних вчених встановлено, що під маркетинговою інформаційною 

системою (МІС) розуміються сукупність персоналу, устаткування і методичних прийомів, призначені для 

збору, обробки, аналізу і розподілу своєчасної, достовірної і точної інформації, при якій відбувається 

повсякденний облік тенденцій на ринку, необхідний для підготовки і ухвалення маркетингових рішень. 

МІС складається з систем внутрішньої інформації, маркетингової розвідки, маркетингових 

досліджень і аналітичної маркетингової системи. Початковою одиницею інформаційної системи є менеджер 

з маркетингу. Від нього виходять вимоги до необхідної інформації. Відповідно до потреб менеджерів з 
маркетингу створюється інтегрована МІС виробничого підприємства.  

Як процес, аналіз результатів маркетингових досліджень, проходить в п'ять стадій: визначення 

планових показників (норм), вимір фактичних даних, порівняння їх з плановими, аналіз можливих відхилень 

і розробка заходів, що коригують, і дій підприємства з метою адаптації до змін зовнішнього середовища. 
Предметом аналізу є контроль результатів або оперативний контроль, орієнтований на повсякденну 

маркетингову діяльність, і стратегічний контроль, основний елемент якого – маркетинговий аудит, що 

включає аудит змін в зовнішньому середовищі, аудит цілей і стратегій, комплексу маркетингу, 

організаційної структури. Оцінка результатів включає оперативний контроль і передбачає аналіз: 1) збуту; 

2) частки ринку; 3) прибутковість; 4) неекономічних показників  

Формування концепції МІС ґрунтується на тому, що маркетингова інформаційна система є 

джерелом даних для широкого кола фахівців підприємства. Така модель з відповідними інформаційними 

потоками містить три взаємозв'язані блоки: дослідницький, аналітичний і комунікативний. Інформація, яка 

буде збиратися і оброблятися в МІС, призначена для менеджерів підприємства. Завдання на збір даних буде 

поступати від керівництва і відділів в комунікативний блок. Виконання місії і досягнення цілей покладено 

на функціональні підрозділи. Керівництву також слід здійснювати контроль поточної діяльності відділів.  

Якісний ефект від використання сучасної структурно-функціональної моделі МІС виробничого 

підприємства можна досягти через такі напрями дій: забезпечення можливості зберігання і аналізу великих 

обсягів інформації без значних затрат праці працівників відділу маркетингу; скорочення часу і затрат праці 

на розробку експертизи про стан ринку і формування стратегії маркетингу; скорочення кількості 
працівників і зменшення розміру постійних витрат на оплату праці; скорочення обсягів рутинної роботи по 

обробці інформації; координація роботи між різними підрозділами підприємства; вивільнення часу для 

творчої роботи по прийняттю рішення маркетологом; підвищення  якості маркетингових програм за рахунок 

використання знань високо кваліфікованих експертів; полегшення розробки комплексної стратегії поведінки 

організації. Сукупність зазначених напрямів дозволить підвищити керованість виробничого підприємства.  
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Останнім часом у нашій країні проявляється великий інтерес до брендингу, який, в основному, 

розглядається як напрямок інноваційного маркетингу. Брендинг на вітчизняних підприємствах тільки 

починає розвиватися. Елементи його зароджуються і на ринку освітніх послуг. Актуальність вивчення цього 

явища зумовлюється економічною необхідністю, оскільки посилюється конкуренція, в тому числі й на ринку 

освітніх послуг, що змушує вищі навчальні заклади (ВНЗ) шукати нові шляхи створення конкурентних 

переваг. Методи брендингу можуть стати перспективним напрямом конкурентної боротьби в умовах 

глобалізації економіки. Зарубіжні ж вищі навчальні заклади вже успішно використовують концепцію 

брендингу і створюють конкурентні переваги своїх освітніх послуг у свідомості потенційних споживачів. 

Тому розроблення методів застосування брендингу в діяльності вітчизняних ВНЗ представляє великих 

інтерес. 

На основі інтерпретації підходів різних вчених встановлено, що під брендом ВНЗ можна розглядати 

сформований образ навчального закладу, що дозволяє йому мати конкурентні переваги на ринку освітніх 

послуг і залучати додатковий людський і фінансовий капітал. 

Для ВНЗ основними об’єктами брендингу є: товар – освітня послуга, її корпоративні цінності; 

персонал; керівництво; випускники. 

Процес формування стратегії управління брендом ВНЗ складається з декількох етапів. 1. 

Позиціонування. На даному етапі відбувається розміщення бренду ВНЗ у свідомості споживачів по 

відношенню до конкурентів. Для ВНЗ важливими складовими позиціонування можуть бути: довіра, цінність, 

придатність і стійкість. Позиціонування використовується як основа для вибудовування комунікацій та 

стратегії розвитку бренду. 2. Формування індивідуальних рис бренда. В якості індивідуальних рис 

розглядаються місія, цінності, ключові компетенції, філософія, імідж, корпоративна культура. 3. Створення 

атрибутів бренду. До атрибутів бренду ВНЗ ставляться: історія ВНЗ, логотип, єдиний фірмовий стиль, сайт. 

4. Управління брендом. Розвиток бренду ВНЗ вимагає постійної уваги з боку різних фахівців. Бренд-

менеджмент дозволяє управляти активами бренду, вдосконалювати і збільшувати його капітал. 5. 

Просування бренду. Просування бренду здійснюється за допомогою вибору каналів комунікації та способів 

просування, що відбувається у відповідності зі специфікою позиціонування і цільовою аудиторією. 

Головною відмітною особливістю просування ВНЗ є одночасна діяльність на двох ринках – ринку освітніх 

послуг і ринку праці. 

На основі проведеної оцінки якості функціонування сайту ВНЗ як основного інструменту 

просування інформації про ВНЗ в Інтернеті розроблено комплекс заходів щодо його вдосконалення в розрізі 

виділених складових (технічна, маркетингова, інформаційна, зручність у користуванні, зовнішній вигляд, 

інтерактивність). 

Комплекс запропонованих напрямків реалізації просування бренду ВНЗ на основі використання 

інтернет-технологій дозволить підвищити його ефективність, керованість, лояльність цільових контактних 

аудиторій, конкурентоспроможність ВНЗ на ринку освітніх послуг. 
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В споживчому маркетингу покупець має велику свободу у виборі рішення і в обговоренні проблеми 

бере участь менша кількість людей. Однак, практика показує, що менше ніж 50% ЛПР мають необхідну для 

прийняття рішення інформацію. Отже, необхідно вдосконалити інформаційно - комунікативні процеси 

спрямовані на задоволення потреб клієнта, при цьому, слід орієнтуватися на головні цілі та структурні 

елементи процесу прийняття маркетингових рішень. В наші дні їжа є більшою мірою стилем життя ніж 

необхідністю. Сервіс та технології ресторанів високої кухні показують динаміку розвитку комунікацій в 

сфері послуг. Для успішного ресторану важливо дотримання балансу в трьох основних характеристик: їжі, 

сервісу і вартості послуг, що надаються. Правильний розрахунок цих елементів і їх поєднання є 

самостійною цінністю та однією з основних складових унікальної торговельної пропозиції фірми.  

Сьогодні доцільно сконцентрувати вдосконалення системи маркетингу на наступних трендах, які 

демонструє ринок їжі. Перший тренд - переважання регіонального акценту в розвитку. Відповідний 

ресторанний тренд - кухня регіонів. Раніше ключовим трендом були кухні світу: європейська, американська, 

японська та азійська. Відповідно ключовий момент у розвитку бізнесу - пошук компетенцій, які його 

просунуть. Поточний досвід багатьох компаній показує - це не працює. Тому що ключові компетенції 

сьогодні всередині, їх потрібно шукати в регіональних практиках. Наступний базовий тренд бізнесу сьогодні 

- видалення зайвого, оптимізація. Оптимізація структури, витрат, політик. Головна ознака цієї епохи - 

торгова надбавка в 10-12% з чистою рентабельністю 1-2%. Як в Європі. Останній тренд - інтеграція з 

цифровими сервісами. У модному  та сучасному ресторані сьогодні є інтернет-доставка, є програма 

лояльності, де ти в мережі за щось голосуєш і можеш щось виграти. Відбувається інтеграція цифри та 
оффлайновской подієвості 

Більший ефект можна отримати при використанні бенчмаркінгу на засіданнях, нарадах, в 

документах та розпорядженнях. Бенчмаркінг здійснюється в рамках конкурентного аналізу і не є 

нововведенням для більшості підприємств, хоча він є більш деталізованою та впорядкованою функцією і 

має великий вплив на прийняття маркетингових рішень і стратегій. 

Комунікативний процес може розвивати розуміння зовнішнього та внутрішнього ринку і 

інформувати про те, що роблять інші і як це може вплинути на роботу компанії. Змінюється (насичується, а 

по деяких позиціях поступово перенасичується) ринок: виникає потреба в нових психологічних ідеях, 

заснованих не тільки на здоровий глузд, а й на об'єктивних наукових даних; прикладне експериментування, 

багатющим досвідом в застосуванні якого має в своєму розпорядженні сучасна психологія, в цьому випадку 

дає найбільш точну і глибоку інформацію (див. нейромаркетінг) 
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Важливість диверсифікованого розвитку підприємств зумовлена вичерпністю внутрішніх джерел 

зростання ефективності виробництва в основних сферах бізнесу. Крім того, диверсифікацію слід розглядати 

не тільки як засіб запобігання кризовому становищу підприємства, а й як стратегію його подальшого 

процвітаючого розвитку. Отже, виникає необхідність інвестування капіталу в інші види господарської 

діяльності, тому що динамічні зміни умов і середовище господарювання потребують постійного 

удосконалення та оновлення асортименту продукції, технологій її виробництва та просування на ринку. 

Доцільність диверсифікації обумовлена можливістю здійснення адекватної реакції на агресивні стани 

зовнішнього середовища шляхом розширення сфери діяльності, номенклатури продукції, що випускається, 

та наданих послуг. У зв’язку з цим, дослідження питань обґрунтування диверсифікації діяльності в сучасних 

умовах є досить актуальним. 

Існує шість основних підходів до диверсифікації: стратегія входження в нову галузь, стратегія 

диверсифікації в родинні галузі, стратегія диверсифікації в неродинні галузі, стратегія згортання та 

ліквідації, стратегія реструктурування, стратегія багатонаціональної диверсифікації. Вони не є 

взаємовиключними. 

Ефективність диверсифікації діяльності підприємства може проявлятися як через динаміку 

економічних показників, так і мати соціальний аспект. До економічних показників слід віднести збільшення 

фондовіддачі за рахунок випуску нових товарів, зростання механізації та автоматизації праці, особливо при 

залученні у виробництво нових прогресивних технологій. Соціальний аспект диверсифікації проявляється 

через створення нових робочих місць, оскільки диверсифікація передбачає розширення діяльності, випуск 
нової продукції кращої якості, що дозволяє більш повно задовольняти потреби споживачів. 

Більшість відомих підходів до оцінки ефективності диверсифікації засновані на використанні методик 

аналізу інвестиційних проектів, статистичних методів аналізу, а також приватних методик і алгоритмів 

оцінки ступеня диверсифікованості підприємства. Кожна методика має ряд переваг і недоліків, що 

обумовлює доцільність комплексного їх використання з метою отримання об'єктивної та повної інформації 

про ступінь ефективності диверсифікації промислових підприємств. 

В ході дослідження було визначено напрям і здійснено фінансово-економічне обґрунтування 

диверсифікації діяльності ТОВ «Х.А.О.». Для визначення ефективних варіантів диверсифікації діяльності 

ТОВ «Х.А.О.» у роботі запропоновано використати відповідний організаційно-економічний механізм, що 

включає етапи і послідовність вибору ефективних варіантів диверсифікації. 

Результати складання матриці визначення напрямів і методів диверсифікації ТОВ ―Х.А.О.» вказують 
на те, що для підприємства найбільш прийнятним є розвиток нових виробництв у межах свого підприємства. 

У зв’язку з цим, у роботі запропоновано проект побудови і введення в експлуатацію (передача в оренду) 

складського приміщення площею 400 м2. 

Нами було оцінено ефективність і ризики реалізації запропонованого проекту диверсифікації.  За 

песимістичним, реалістичним і оптимістичним сценаріями. Дослідження показують, що за умови 

дотримання песимістичного сценарію проект почне окупатися з 5-го року. За реалістичного сценарію 

окупність інвестицій складатиме близько 3,7 роки. Відповідно, окупність проекту за оптимістичним 

сценарієм складатиме 3,1 роки. 
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Важливим питанням, яке, підлягає розгляду при створенні будь-яких систем менеджменту, є 

організаційна структуризація діяльності підприємства, що обумовлює значну ступінь його структури 

управління. Як відомо, сучасна філософія управління якістю приділяє рівну увагу як горизонтальному, так і 

вертикальному процесам управління, для якого характерно не тільки напрямок зверху до низу, але й і знизу 

доверху. У таких умовах очевидна необхідність відмови від жорстких функціональних структур управління 

та їх перепроектування для підвищення якості всіх аспектів діяльності підприємства, що продемонструвало 

досвід успішних зарубіжних компаній і обгрунтовано дослідженнями в цій області. 

Тому найбільш перспективною для підприємств є матрична структура, яка представляє собою 

сучасний ефективний тип організаційної структури управління, що побудований на принципі подвійного 

підкорення виконавців. Нами була розроблена організаційна структура підприємства, заснована на 

матричній моделі, в якій збережені основні характеристики такої структури. 

Разом з тим її конфігурація підпорядкована розробленим раніше принципам побудови сучасних 

систем управління, орієнтованих на якість діяльності підприємства. Тому модель має деякі відмінності від 

традиційних властивостей, а саме: організаційна структура представлена у вигляді тривимірної моделі із 

зазначенням ступеня взаємозв'язку та взаємозв'язку основних елементів: керівників функціональних та 

лінійних підрозділів (служб) всіх рівнів управління; об'єкти управління; керівники проектних груп, які є 
відповідальними за підприємство за певними процесами задоволення потреб окремих груп зацікавлених 

сторін; управлінська діяльність керівників збережених традиційних функціональних служб на всіх рівнях 

подає в оргструктурі не просто за допомогою індикації зв'язків керівників структур та управлінських кадрів, 

але й у розрізі основних об'єктів управління, виділених в загальній системі управління підприємством; в 

якості окремих проектів розглядаються комплексні дії-процеси, спрямовані на задоволення потреб різних 

груп зацікавлених сторін. 

У цій організаційній структурі на початковій стадії її впровадження передбачається збереження 

традиційним для багатьох підприємств управління ієрархії, що складається з трьох рівнів: вищого, 

середнього та низового. Це необхідне для поступового переходу від традиційного функціонального 

управління до командного, спрямованого на задоволення всіх зацікавлених у діяльності суб'єктів 

господарювання. Перевага запропонованого підходу, на наш погляд, полягає в тому, що дії управлінського 

персоналу не обмежуються жорсткими, обраними будь-якими функціями та схемами підпорядкування. В 

розробленій структурі передбачається структурування управлінської діяльності персоналу в розрізі всіх 

об'єктів управління з різною ступенем участі та відповідальності залежно від основної спеціалізації. 

Наявність детально проробленої організаційної структури, на наш погляд, повинна полегшити 
керівникам та спеціалістам завдання грамотного позиціонування в рамках загальної системи управління 

підприємством всіх елементів систем управління на основі міжнародних стандартів та сприяння їх 

результативності у досягненні всіх поставлених підприємствами цілей. 
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Сучасна вища освіта виступає як основа становлення громадянського суспільства та інноваційної 

економіки, як простір розвитку суб'єктної позиції всіх учасників освітнього процесу. В цих умовах контроль 

якості освітнього процесу у ВНЗ змінює свою спрямованість і зміст, набуваючи явно виражені мотиваційну і 

дослідницьку функції, стаючи джерелом нових знань про педагогічні явища і процеси, стимулюючи 

розвиток інноваційних освітніх практик, ініціюючи зміни в системі управлінні ВНЗ.  

Якість освітнього процесу у ВНЗ визначається як ступінь відповідності освітнього процесу 

визначеним і передбачуваним запитам споживачів, в ролі яких виступають учні, їх батьки, викладачі, 

суб'єкти управління ВНЗ, роботодавці, держава і суспільство в цілому. 

Система контролю якості освітнього процесу передбачає практичну реалізацію складових: 

функціонально-цільової, яка є визначальним і інтегруючим чинником функціонування і розвитку системи 

контролю; суб'єктно-об'єктної, що складається з суб'єктів контролю (адміністрація ВНЗ, експерти, 

викладачі, студенти, роботодавці, суспільство) і об'єктів контролю (освітній процес у ВНЗ, його елементи, 

підпроцеси і явища, на пізнання і перетворення яких спрямований контроль); технологічну, яка складається 

з напрямків, форм, методів, засобів і результатів контролю, що забезпечує упорядкованість і цілісність 

контролю якості освітнього процесу; метаконтрольну, яка включає в себе критерії та показники 

ефективності контролю якості навчального процесу, форми, методи і прийоми вивчення, аналізу і оцінки 

функціонування контролю, управління системою контролю. 

Технологія реалізації контролю якості освітнього процесу у ВНЗ передбачає: визначення 

послідовності виконуваних суб'єктом контролю дій; створення організаційної структури контролю; 

матеріально-технічне забезпечення контролю; залучення персоналу ВНЗ в роботу по проектуванню 

контролю; проведення контрольно-оцінювальних заходів; проектування і впровадження автоматизованої 

інформаційної системи контролю; створення системи постійного поліпшення якості освітнього процесу за 

результатами контролю; безперервне вдосконалення контрольно- оцінювальних процедур. 

Розроблення і впровадження системи управління якістю у ВНЗ спрямовані на поліпшення якості 

надання освітніх послуг, підвищення стабільності діяльності та скорочення непродуктивних втрат ВНЗ на 

основі результатів проведених соціологічних досліджень, анкетування студентів, пропозицій співробітників, 

рекомендацій внутрішніх аудиторів щодо систематизації, підпорядкованості та відповідальності за 

функціонування процесів, налагодження співпраці із структурними підрозділами, вдосконалення 

документообігу. 

Система показників результативності та ефективності в динаміці дає можливість вищому 

керівництву ВНЗ визначати позитивні та негативні тенденції у реалізації процесів, передбачати заходи щодо 

вдосконалення діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів у підготовці 

конкурентоспроможного фахівця, вдосконалювати систему показників на основі підвищення вимог щодо 

оцінки значущих показників та впровадження нових якісних і кількісних оціночних показників якості освіти 

у вищій школі. 
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З позиції сучасного менеджменту, рекламно-інформаційна діяльність - це процес активного впливу 
товаровиробників на цільову аудиторію споживачів шляхом розробки та імплементації комплексу 

інтегрованих комунікацій як інструменту маркетингового супроводження продукту з метою регулювання 

обсягів реалізації. Успішність підприємств передбачає застосування комплексу маркетингових інструментів, 

в т.ч. й рекламних комунікацій, причому варто акцентувати увагу на ефективності рекламної діяльності. На 

неї впливають чинники прямої та опосередкованої дії, найважливішими з яких є об’єктивність рекламних 

повідомлень, специфіка ринку рекламованих товарів, можливості рекламно-інформаційних засобів, 

національні особливості цільової аудиторії, обсяг асигнувань, що виділяються на рекламні заходи. 

Рекламно-інформаційна діяльність здійснює суттєвий вплив на збільшення обсягів продажу, 

забезпечуючи інформування про товар, його популяризацію, підвищення попиту, товарообіг й виробництво. 

Аналіз рекламної діяльності передбачає характеристику загальноекономічного стану цих підприємств для 

ідентифікації їх сильних і слабких сторін, можливостей та загроз їх функціонування на цільових ринках. 

Перспективними напрямами сучасних технологій рекламування з огляду їх впливу на купівельну 

поведінку споживачів є трансактний аналіз, брендинг, рекламний креатив, формування рекламної кампанії 

згідно гендерних особливостей сприйняття інформації. Всі ці методи мають переваги і недоліки, вибір їх 

конкретним підприємством залежить від управлінських цілей та чинників зовнішнього середовища. Для 
організації успішної реалізації та комплексного аналізу рекламної діяльності сучасних підприємств слід 

впровадити механізм розробки та імплементації рекламної діяльності, який спрямований на підвищення 

ефективності рекламних заходів. Процес прийняття рішень згідно механізму, охоплює дослідження всіх 

предметів та об’єктів і включає такі основні складові: маркетингові дослідження; розробка рекламної 

стратегії; планування рекламної діяльності; реалізація рекламної стратегії. 

Принципово, що при формуванні рекламно-інформаційних кампаній основою для прийняття рішень 

на всіх стадіях є якісні і кількісні дослідження, результати яких є основою оцінки ефективності рекламної 

діяльності. Така оцінка вбачається інструментом економічного управління результатами на стадії 

формування рекламної стратегії, планування рекламної діяльності та реалізації рекламних кампаній. На 

основі її результатів за потреби приймається рішення про коригування елементів механізму рекламної 

діяльності з метою приведення їх у відповідність поставленим стратегічним цілям підприємства. 

Застосування механізму формування рекламних кампаній дозволить розробити нову торгову марку 

з врахуванням сильних сторін сучасного підприємства та орієнтацією на базові цінності споживачів. 

Підприємство отримає необхідні конкурентні переваги за рахунок застосування інструментів маркетингових 
комунікацій, тобто забезпечить довгострокові вигоди в галузі, позицію лідера на ринку і збільшить прибуток 

за рахунок зростання продажів 

Для планування і прийняття рішень з рекламування основну увагу необхідно приділити аналізу 

ринку, мотивації купівельної поведінки споживачів щодо вибору пропонованої продукції. При оцінці 
ефективності конкретних рекламних засобів застосовують комунікаційний підхід, де враховується дія 

реклами на цільову аудиторію. 
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На даний час персонал підприємства визначається як його найважливіша підсистема, дія якої має 

значний вплив на результати діяльності. Політика кадрового забезпечення спрямована на підвищення 

ефективності праці та кадрового потенціалу. 

Діяльність підприємства зазнає впливу факторів зовнішнього й внутрішнього середовища. 

Основним фактором внутрішнього середовища є наявність кваліфікованого персоналу, раціональний його 

склад, структура, рівень лояльності та професіоналізму. У цьому зв’язку на передній план входить питання 

ефективного формування кадрового потенціалу та ефективності управління. 

Метою даного дослідження є розробка напрямків удосконалення управління кадровим потенціалом 

та методів його оцінки. 

Процес управління кадровим потенціалом будується на функціональних підсистемах, що 

включають формування кадрового потенціалу на основі планових потреб, розвиток кадрового потенціалу та 
реалізація кадрової політики і стратегії, управління якістю трудового життя, управління процесом 

використання кадрового потенціалу. Оцінка кадрового потенціалу ґрунтується на вартісному, дохідному та 

порівняльному підходах. Також застосовуються методи відносної оцінки. При аналізі кадрового потенціалу 

використовуються кількісні та якісні показники. 

Забезпечення ефективного формування та використання кадрового потенціалу повинно 

ґрунтуватись на розробленій моделі управління. Вона повинна поєднувати принципи, цілі, задачі, функції 

управління у системі механізму управління. Основною метою управління кадровим потенціалом на 

підприємстві є створення сприятливих умов для найефективнішого його використання. Досягнення цієї мети 

базується на наступних напрямках: розробка політики кадрового потенціалу, прогнозування потреб 

персоналу, формування оптимальної кадрової структури, моніторинг кадрового потенціалу. 

З метою забезпечення ефективності формування та використання кадрового потенціалу формується 

концепція якості трудового життя, що ґрунтується на підходах справедливої винагороди за працю, 

забезпечення сприятливих умов праці, створення можливості розвитку персоналу, професійного зростання, 

сприятливих умов спілкування в трудовому колективі, забезпечення стимулювання праці. 

Модель управління персоналом повинна визначити умови формування нових моральних цінностей, 

поліпшення творчої та організаторської активності, формування гуманізованої організаційної культури. 

Сформований кадровий потенціал повинен відповідати проблемам виробництва. 

Традиційні підходи до оцінки кадрового потенціалу (аналіз кадрової інформації, бесіди та 

опитування працівників, оцінка професійних знань і вмінь тощо) носять поверхневий характер й не 

враховують такий важливий параметр як ефективність формування та використання персоналу. 

Пропонується для оцінки кадрового потенціалу застосовувати показник рентабельності персоналу, який 

можна представити як трьох факторну модель, складниками якої є рентабельність продажів, частка 
реалізованої продукції в обсязі випуску, середньорічна вироблена продукція одним працівником. На основі 

даного показника можна виявляти фактори виробничого й комерційного характеру, що впливають на 

ефективність використання кадрового потенціалу. Подальші дослідження передбачають розробку 

інноваційної моделі управління кадровим потенціалом. 
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Ефективність розвитку національної економіки безпосередньо пов’язана з управлінням стратегічним 

розвитком  підприємства. Однак, багато промислових підприємств стикаються з проблемою побудови 

стратегії, її запровадження. Особливо гостро це стосується процесу розробки та обґрунтування 

управлінських рішень в області доцільності використання чи запровадження стратегічного заходу й 

найбільше – заходів інноваційного характеру. 

На даний час виникає потреба у вирішенні завдань організації управління стратегічним розвитком та 

вибір і формування стратегії підприємства. 

Процес прийняття управлінських рішень взагалі є досить відповідальним процесом менеджменту 

підприємства, але особливо це стосується процесу розробки стратегічних рішень, оскільки на їх основі 

окреслюється довгостроковий напрямок діяльності підприємства. 

Діяльність підприємства охоплює широкі сфери діяльності, де провідне значення належить 

стратегічній. За таких обставин підприємство орієнтується на довгострокові шляхи розвитку й потребує 

розробки управлінських рішень, що розглядають низку подій стратегічного характеру та їх впливу на 

результати діяльності підприємства. 

Управління стратегічною діяльністю представляється як процес досягнення довгострокових цілей 

підприємства на основі конкурентних переваг та пристосування до змінних умов зовнішнього середовища. 

Стратегічне управління передбачає визначення місії, стратегічних цілей, вибір стратегії, що ґрунтується на 

стратегічному аналізі.  

На сьогоднішній день вченими, управлінцями сформовано класифікацію та угрупування стратегій, які 

визначаються як еталонні, корпоративні, конкурентні, функціональні. Особливо гострим залишається 

питання формування інноваційно-інвестиційної стратегії, важливість якої обумовлюється низьким рівнем 

розвитку техніко-технологічних процесів, високим фізичним зносом основних засобів, що призводить до 

зниження ефективності та конкурентоспроможності підприємства. 

Практична реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії може забезпечити високий потенціал 

зростання ефективності. Однак, при цьому виникає проблема прийняття управлінських рішень щодо 

практичної реалізації інвестиційних та інноваційних заходів. Для прийняття такого роду рішень 

рекомендуємо застосування методу ієрархій при формуванні стратегічного набору інноваційних заходів. 

Прийняття таких управлінських рішень здійснюється на колегіальній основі та шляхом математичної 

обробки думок менеджерів, що формують рішення.  

Запропонований нами метод містить п’ять основних етапів. Перший етап передбачає визначення 

ієрархічних параметрів вибору. Другий етап – це вибір локального критерію оцінки; за кожним обраним 
критерієм на основі межі бальних оцінок розробляється шкала бальних оцінок. На третьому етапі 

складається матриця порівнянь параметрів та осібних підходів до прийняття рішення. Четвертим етапом є 

визначення максимального значення переваг, індексу узгодженості й співвідношення узгодженості. 

Останній етап передбачає остаточне прийняття управлінського рішення. Загалом модель забезпечить 

прийняття обґрунтованих та об’єктивних рішень. 

Подальші дослідження спрямовуються на побудову складних математичних матриць вибору 

інноваційних стратегій за їх видами.  
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Успішний розвиток туризму в державі здійснює вагомий вплив на головні сектори національної 

економіки, надає значні можливості для зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць. 

Завдяки туризму розвиваються об’єкти і інфраструктура, в яких враховуються місцеві культурні, політичні 

та історичні традиції.  

Підвищення ефективності діяльності підприємства туристичної галузі вимагає врахування факторів 

зовнішнього внутрішнього середовища. Для цього необхідно: 1) використовувати потенціал індустрії 

туризму з метою підвищення якості послуг в галузі; 2) визначати ознаки, за якими доцільно класифікувати 

послуги та розробляти показники оцінки їх якості; 3) досліджувати макроекономічні фактори та 

встановлювати форми їх впливу на якість туристичних послуг; 4) визначати внутрішні фактори, що 

формують якість послуг, як вирішальний резерв діяльності підприємства; 5) використовувати економіко-

математичне рівняння з метою розрахунку рівня якості послуг; 6) реалізувати організаційний механізм 

управління якістю послуг в туризмі; 7) застосовувати методику оцінки якості послуг для систематичного 

аналізу рівня обслуговування в туристичних підприємствах. 

Було встановлено, що пошук найбільш раціональних напрямів розвитку базових підприємств 

криворізького регіону на сьогодні пов'язаний із розробкою практичних рекомендацій, які б сприяли 

підвищенню ефективності роботи кожного підприємства. З цією метою необхідно забезпечити:  

найбільш повну відповідність туристичних послуг запитам та смакам реальних і потенційних 

споживачів;  

підготовку інформації щодо запропонованого туристичного продукту у найбільш переконливій формі 
(засобом рекламної діяльності);  

встановлення такої ціни на туристичний продукт, яка б була прийнятною для достатньо широкого 

кола потенційних споживачів (засобом проведення відповідної політики цін);  

максимальну доступність пропонованих послуг (засобом проведення відповідної політики їх 

реалізації). 

Все наведене вище дасть змогу спрогнозувати наявні зміни і своєчасно відреагувати на них, 

розробивши якісний конкурентоспроможний туристичний продукт, який буде відповідати запитам 

споживачів. 

Для забезпечення ефективного майбутнього типового туристичного підприємства регіону та 

задоволеності зацікавлених сторін у виробництві якісного туристичного продукту (послуг) керівництву 

необхідно налагодити на підприємстві таку виробничу культуру, яка б спонукала кожного працівника до 

активного пошуку можливостей поліпшення характеристик процесів, а також визначити і запровадити 

процес безперервного вдосконалення системи якості, який застосовуються до основних і допоміжних 

процесів та видів діяльності. 

Для підвищення ефективності комунікацій туристичних закладів і галузі загалом нами пропонується 

методика, що містить економіко-математичну модель параметрів і процесів, аналіз основних факторів 

забезпечення організаційної культури турфірм і операторів, а також аспекти динаміки цін і попиту в цілому. 
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Однією з проблем активного поширення інструментів інтернет-маркетингу у практику діяльності 

вітчизняних підприємств є недосконала методика оцінки ефективності застосування таких інструментів, 

особливо на стадії охоплення цільової аудиторії. 

Обгрунтованими є  способи визначення охоплення цільової аудиторії у випадку використання 

підприємствами сайтів інформаційних посередників. При виборі сторонніх ресурсів доцільно враховувати 

наступні чинники: 1) претинання аудиторій посередницьких сайтів — залежно від результатів розрахунку 

ресурс, що характеризується найбільшим ступенем перетинання, практично не впливає на показник 

загального охоплення цільової аудиторії; 2) наявність можливості перегляду статистичних даних про 

відвідуваність сайту. 

Доцільно оцінювати можливий ступінь охоплення цільової аудиторії при розміщенні інформації 

маркетингового характеру на посередницькому ресурсі за відповідною формулою. Також доцільним є 

визначення усередненого показника кількості унікальних відвідувачів сторінок, що концентрують цільову 

аудиторію. Передбачувана вартість охоплення одного представника цільової аудиторії визначається 

відношенням вартості розміщення маркетингової інформації на сайті інформаційного посередника до 

передбачуваної кількості відвідувачів персонально генеруємої сторінки підприємства-рекламодавця. 

До методів, що дозволяють оцінити сприйняття комунікативного повідомлення, відносяться 

опитування, проведені у фокус-групах або засновані на випадковій вибірці респондентів. У число 

респондентів можуть входити як цільові аудиторії, для яких призначене комунікативне повідомлення, так і 

фахівці в сфері маркетингу. 

Для посередницького веб-ресурсу можна виділити такі критерії оцінки сприйняття повідомлення 

цільовою аудиторією: 

1. Переходи на корпоративний сайт по наданому посиланню (у тому випадку, якщо у підприємства є 

власний ресурс). Знаючи статистику відвідувань сторінки на сторонньому ресурсі та кількість переходів по 

посиланнях, підприємство визначає ступінь досягнення поставлених цілей. 

2. Будь-які способи зворотного зв’язку за допомогою посередницького ресурсу – електронна пошта, 

телефонні дзвінки та інш. 

3. Кількість завантажень інформації у випадку, якщо вона надається на персональній сторінці 

(наприклад, прайс-лист). 

У підсумку ефективність впливу на одержувачів комунікативних повідомлень можна визначати 

наступними показниками: 1) отриманий прибуток, якщо комунікація спрямована на споживачів; 2) 

додатковий доход, отриманий у результаті залучення посередників або одержання більше вигідних 
пропозицій від нових постачальників; 3) показник збільшення прибутку підприємства також може бути 

розрахований у випадку, коли комунікативний вплив був спрямований на журналістів – публікації ведуть до 

збільшення поінформованості цільових аудиторій, що виражається в кількості додаткових споживачів, 

посередників; 4) додатковий доход також може бути результатом поліпшення іміджу підприємства в 

результаті ефективної комунікації з контактними аудиторіями. 

Вибір одного із запропонованих вище показників залежить в основному від складності проведеної 

кампанії і одержувачів комунікативного повідомлення – це визначає кількість показників, що вимагають 

розрахунку. 
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Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві є системою різних видів діяльності, що 

являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і 

спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети – 

задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку. Це 

удосконалене і розвинене визначення охоплює призначення і сутність управління маркетингом, воно 

підкреслює системність цього процесу, бо управління маркетингом має здійснюватись системно і 

комплексно.  

Впровадженню управління маркетингом на підприємствах заважають різка нестача 

висококваліфікованих фахівців, нерозуміння багатьма керівниками ролі маркетингу в діяльності 

підприємства, адаптованість економіки більшості регіонів до адміністративно-розподільчих відносин, 

молодість науки маркетингу.  

Маркетинговий підхід до управління підприємствами є комплексною системою (в якому вона 

потребує постійного регулювання і управління), що дозволяє зв'язати можливості господарюючих суб’єктів 

з потребами ринку й добитися переваг у порівнянні з конкурентами. Його застосування неможливе без 

формування організаційно-економічного механізму маркетингового підходу до управління підприємством, 

удосконалення структури управління.  

У дослідженні, об’єктом якого було ОКЗДХ «Наш Сік» було встановлено, що підприємство реалізує 

лише окремі елементи маркетингового комплексу. Підприємство проводить маркетингові заходи під час 

проведення свят, при заохоченні нового магазину для співробітництва, при недостатньому обсязі продажів 

певного товару у певному торговельному заході, іноді надає маркетингові послуги і отримує знижки на ціни 

постачальниками, на підтримку акцій.  

Була доведена необхідність створення і впровадження системи маркетингового контролю, 

оптимізація системи кадрового навчання і кадрової політики підприємства. Завдяки створенню посади 

керівника маркетингового відділу, частка маркетингових функцій, що виконували супервайзери – керівники 

продуктово-маркетингових бригад перейде на маркетолога і потім на створений маркетинговий відділ. 

Зекономлений час супервайзери зможуть проводити щотижневі навчальні двогодинні семінари своїх 

робітників.  

Потреба реорганізації існуючої системи маркетингової інформації обумовлює необхідність 

застосування електронної системи управління в маркетингу, тобто СRM (Customer Relationships 

Management) за допомогою мобільного стандарту GPRS, дає постійну і повсякмісцеву можливість 
користуватись базами даних покупців, постачальників, конкурентів, миттєво оформлювати документацію і 

прискорювати обслуговування клієнтів, підвищивши прибутки.  

Усі стратегічні заходи щодо реорганізації структури управління маркетингом, перепрофілювання 
маркетингової діяльності частини працівників підприємства повинні бути взаємоузгодженими і 

скоординованими, тому що ефективність управління маркетингом залежить від с координованості даних 

дій. 
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Оцінка фінансового стану дає змогу підприємству детально охарактеризувати його господарське становище, 

відобразити наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів та виявити тенденцію його змін для 

впровадження своєчасних управлінських рішень щодо подальшого його зміцнення. 

Завдяки багаторічному досвіду на сьогоднішній день для аналізу фінансового стану підприємства була 

розроблена велика кількість різноманітних методик якими користуються фахівці для надання його оцінки.  

Фінансовий стан - це система котра здатна відобразити ефективність господарської та фінансової діяльності 

підприємства за допомогою певної сукупністю показників результатом яких являється відображення 

спроможності підприємства функціонувати у навколишньому середовищі, ефективно використовувати свої 

фінансові ресурси, підтримувати свою платоспроможність та знаходженню й усуненню слабких місць які 

можуть привести до фінансової нестабільності у найближчому та довгостроковому періоді. 

Однак, незважаючи на велику кількість існуючих методик, вони в переважній більшості орієнтовані на 

середні та великі підприємства. Основну частину аналітичної інформації для них складає фінансова 

звітність підприємства, котра в свою чергу на малому підприємстві являється спрощеною та неповною 

порівняно з іншими, окрім цього нормативні значення багатьох показників можуть відрізнятися від 
рекомендованих для середніх та великих підприємств. Враховуючи це їх використання для проведення 

аналізу на малому підприємстві може призвести до спотворення результатів оцінки фінансового стану та 

зробити їх не відповідними до дійсної ситуації яка склалося на підприємстві.  

Саме тому існує необхідність до узагальнення та адаптації існуючих методик аналізу фінансового стану 
зважаючи на особливості які притаманні малому підприємству. Для цього в першу чергу слід 

використовувати методику експрес-аналізу котра є не вимогливою до необхідної аналітичної інформації та 

набагато менше трудомістка порівняно з іншими, завдяки чому з‘являється можливість її частішого 

застосування для досягнення більш швидкого реагування та прийняття необхідних управлінських рішень. 
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Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту. 

Зайнятість об’єднує виробництво і споживання, а її структура визначає характер взаємозвязків. В процесі 

динамічного розвитку ринкової економіки виникає одна з причин макроекономічної нестабільності – 

неповна зайнятість. 

Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили не зайнята у виробництві товарів 

і послуг. 

Показник «рівень безробіття (за методологією МОП)» визначається у відсотках як співвідношення 

чисельності безробітних віком 15-70 років до економічно активного населення відповідного віку. В Україні з 

1995 року такі обстеження проводить Державна служба статистики. 

За період 1992-2017 років рівень безробіття в масштабах України суттєво коливався. Найбільші сплески 

спостерігались у 1992-1998 роках. Основною причиною очевидно була нестабільна ситуація в економіці 

країни. 

Періоди падіння рівня безробіття співпали з періодами росту кількості підприємств малого та середнього 

бізнесу. Зниження податкового тиску на малі підприємства могло б призвести до зростання кількості 

зайнятого населення, і відповідно, зниження рівня безробіття. 

Україна опинилася у досить складному стані, ситуація на ринку праці потребує ретельного і негайного 

опрацювання існуючих проблем. Вирішення проблеми безробіття на ринку праці України по регулюванню 

незайнятості населення мають включати заходи, направлені на збереження і створення робочих місць, 

сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятиості населення, а також розвязання проблеми 

зайнятості населення у сільській місцевості. 
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Основною мeтою формувaння кaпітaлу підприємствa є зaдоволeння потрeб у придбaнні нeобхідних aктивів 

тa оптимізaція його структури з позицій зaбeзпeчeння умов eфeктивного його використaння. 

З урaхувaнням цієї мeти процeс формувaння кaпітaлу підприємствa бaзується нa основі тaких принципів: 

1.Урaхувaнь пeрспeктив розвитку господарської діяльності підприємствa. Формувaння кaпітaлу доцільно 

пов’язувaти із зaвдaнням зaбeзпeчeння господaрської діяльності нe тільки нa почaтковій стaдії 

функціонувaння підприємствa, a й у нaйближчій пeрспeктиві. Досягaється цe шляхом здійснeння всіх 

розрaхунків, пов’язaних з пeрспeктивaми розвитку підприємствa. 

2. Зaбeзпeчeння відповідності обсягу зaлучeного кaпітaлу до обсягу сформованих aктивів підприємствa. 

Зaгaльнa потрeбa в кaпітaлі підприємствa бaзується нa його потрeбі в оборотних і нeоборотних aктивaх. 

3. Зaбeзпeчeння оптимaльної структури кaпітaлу з позицій eфeктивного його функціонувaння. Умови 

досягнeння високих кінцeвих рeзультaтів діяльності підприємствa знaчною мірою зaлeжать від структури 

кaпітaлу з позиції його нaлeжності. Структурa кaпітaлу являє собою співвідношeння влaсних і позикових 

фінaнсових коштів, які підприємство використовує у процeсі своєї господарської  діяльності. 

4. Зaбeзпeчeння мінімізaції витрaт на формувaння кaпітaлу з різних джeрeл. Тaкa мінімізaція здійснюється в 

процeсі упрaвління вaртістю і структурою кaпітaлу. 

5. Зaбeзпeчeння високоeфeктивного використaння кaпітaлу в процeсі господaрської діяльності. Рeaлізaція 

цього принципу зaбeзпeчується шляхом мaксимізaції покaзникa рeнтaбeльності влaсного кaпітaлу зa 

прийнятного для підприємствa рівня фінaнсового ризику. 
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Для України в умовах глибокої економічної кризи актуальним є пошук нових парадигм розвитку та 

інвестування, насамперед у стратегічно важливі та перспективні галузі, до яких належить галузь 

інформаційних технологій (ІТ). Світовий досвід розвинених країн доводить, що розвиток 

високотехнологічних галузей, таких як ІТ, є однією з передумов економічного зростання та досягнення 

міжнародної конкурентоспроможності. Розвиток персоналу галузі є одним з ключових напрямів інвестицій, 

адже саме працівники з їхнім інтелектом, знаннями та особистісними якостями, втіленими в трудовій 
діяльності, створюють передумови для розвитку, прогресу та успішного функціонування як окремого 

підприємства, так і всього суспільства в цілому, особливо для галузей, які належать до так званої 

«економіки знань». Суттєвий внесок у дослідження кількісної оцінки ризику інвестування у розвиток 

персоналу зробили такі вчені: С. Байдечі, М. Бхатачар'я, О.В. Захарова, Ю. Йонсен, К. Коерзельман, 

Крістіансен , Х. Нільсен, та Дж. Хартог. 

Розвиток персоналу потребує інвестицій, які за умов їх ефективного та раціонального здійснення 

збільшують ринкову вартість підприємства, підвищують його конкурентоспроможність та привабливість як 

роботодавця. Але оскільки інвестиції, як правило, мають тривалий термін окупності, то вони пов’язані з 

певною невизначеністю, яка особливо притаманна підприємствам сфери інформаційних технологій в умовах 

зростання попиту на ІТ-спеціалістів, швидкого розвитку науково-технічного прогресу та глобалізації. Крім 

того, для України додаткової нагальності дослідженню питання інвестування у розвиток ІТ-працівників 

надає активізація еміграційних процесів, яка пов’язана із загостренням економіко-політичної кризи в країні.  

Розвиток персоналу підприємств є одним з пріоритетних напрямів управління підприємством, оскільки 

сприяє більш ефективному використанню трудового потенціалу працівників, дає змогу підвищити якість 

продукції та послуг, надає підприємствам можливість відповідати сучасним ринковим умовам, що постійно 

змінюються. Особливо це актуально в умовах обмеженості ресурсів та ринкової конкуренції. 

Конкурентоспроможність підприємства багато чому залежить від його персоналу. 

Таким чином, для підприємств галузі однією з необхідних умов ефективного інвестування у розвиток 

персоналу є врахування пов’язаних із цим ризиків. Дослідження таких ризиків є важливим елементом 

системи управління персоналом, оскільки сприяє більш раціональному розподілу ресурсів, суттєво  зменшує 

ймовірність їх втрати та є основою для обґрунтування управлінських рішень у сфері персоналу, а також 

діяльності підприємства в цілому, що зумовлює необхідність здійснення комплексних досліджень 

пропонованої проблеми та визначає актуальність теми цього дослідження. 

Підприємства, вкладаючи кошти та інші ресурси у розвиток свого персоналу, несуть ризики, пов'язані з 

цими інвестиціями, оскільки працівники, які є об'єктом цих інвестицій, на відміну від виробничих фондів 

або земельних ділянок, не є власністю підприємства, отже можуть залишити його та/або працевлаштуватися 

до конкурентів. Саме тому, вивчення ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства та факторів, 

що призводять до них, набуває все більшої актуальності та важливості. Дослідження таких ризиків дає 

можливість передбачити негативні наслідки, підготуватися до них, розробити ефективну стратегію 

управління ризиками та уникнути небажаних втрат для підприємства. Це також дозволяє підвищити 

ефективність та продуктивність діяльності працівників та усього підприємства, забезпечує можливість 

раціонального використання ресурсів та побудови ефективної системи управління персоналом 

підприємства, а також здобуття конкурентних переваг, що набуває особливої актуальності в Україні в 

умовах економічної кризи та посилення впливу процесів глобалізації і євроінтеграції. 

Ризик – це багатогранна та складна економічна категорія, про що свідчить велика кількість визначень різних 

вчених, та те, що серед науковців не існує єдиної думки щодо тлумачення поняття ризику. Основна різниця 

підходів полягає у співвідношенні об'єктивної та суб'єктивної складової в цьому понятті. Суб’єктивна 

концепція розуміння ризику полягає в тому, що ризик визначається як суб’єктивна категорія, оскільки має 

місце можливість вільного вибору серед можливих альтернатив та різне ставлення до ризику у різних 

людей. Об'єктивна концепція розглядає ризик як загрозу, настання якої не залежить від волі та поведінки 

людини, іншими словами, це можлива небезпека випадкового настання небажаних наслідків. У багатьох 
визначеннях ризику також помітний зв'язок понять ймовірності та невизначеності. 



 

XIX НПСК  93 

 

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

Магістр гр. ПТБД - 221м Чумний В.В. 

vlad-lys@yandex.ru 

Доцент, Гузенко О.П. 

ЗІЄІТ ВП у м. Кривий Ріг, Україна, м. Кривий Ріг вул. Гетьманська 108 

 

Діяльність підприємств малого бізнесу потерпає від кризових явищ, які притаманні економіці країни. 

У зазначених умовах підприємства малого бізнесу постійно знаходяться в пошуку дієвих важелів 

управління доходами, витратами, прибутком, які виступають ключовими критеріями визначення 

рентабельності. За результатами досліджень встановлено, що проблематичність розробки дієвих 

управлінських сегментів полягає у відсутності можливості адаптації реалістичної програми їх розвитку. 

Така теза витікає із встановлених негативних факторів впливу, а саме відсутності стабільності правового 

поля, постійних економічних викликів з позиції інфляційного та курсового навантаження та мінливість 

рішень Кабінету Міністрів України щодо правил управління потенціалом підприємств малого бізнесу. Все 

окреслене нівелює можливість розробки підприємствами малого бізнесу якісних управлінських циклів, які 

пов’язані з рентабельністю діяльності. 

Вирішенням поставленої проблеми має стати ряд теоретичних, прикладних та рекомендаційних 

досліджень. З теоретичної позиції доцільно звернутися до розгляду наукових позицій щодо трактування 

змістовності понятійної категорії рентабельність діяльності підприємств малого бізнесу. Дослідження 

показують, що у більшості випадків науковці та практики розкривають змістовну сутність обраної категорії 

лише з узагальненого підходу, проте ми вважаємо варто звернутися до більш предметного трактування 

поняття із урахуванням певної специфіки функціонування підприємств малого бізнесу. Пропонуємо поняття 

рентабельність визначати як критерій оцінки ефективності діяльності, використання ресурсів та капіталу  
підприємств малого бізнесу. Такий підхід надасть можливість більш предметно підійти до вибору методів 

аналітичної оцінки поведінки показника рентабельності з різних позицій, а також сприятиме розробці більш 

деталізаного управлінського циклу. 

З позиції прикладних аналітичних досліджень, ми вважаємо доцільно скористатися класичними 
прийомами економічного аналізу за умови врахування окремих специфічних особливостей функціонування 

підприємств малого бізнесу, що забезпечить доволі якісний опис отриманих результатів. Крім того, 

підприємствам малого бізнесу не варто обмежуватися лише річним аналітичним процесом, доцільно звузити 

період обробки інформації до піврічного в окремих випадках до квартального) періоду оцінювання 

поведінки показника рентабельності діяльності підприємств малого бізнесу. Перевагою даного підходу 

можна вважати отримання інформаційного ресурсу, який сприятиме розробці ефективних рішень щодо 

покращення ситуації в процесах управління доходом, собівартістю та прибутком. Наслідком зазначених 
подій стане доволі виважений підхід до розробки дієвої системи управління рентабельністю підприємств 

малого бізнесу. 

Виходячи з викладених міркувань, ми вважаємо вирішенням зазначеної проблеми може бути 

наступна низка заходів: адаптація шляхів мінімізації витратного механізму, який здатен вплинути на 
прибуток підприємства малого бізнесу та забезпечити позитивні зрушення в управлінні рентабельністю; 

впровадження інноваційних важелів управління рентабельністю на базі аналітичної моделі оцінювання змін, 

які відбуваються протягом звітного періоду; розробка моделі комплексних підходів до прийняття окремих 

управлінських рішень на основі результативності контрольних сегментів; розробка системи заохочення 

працівників колективу, які впроваджують новації в управлінські події при формуванні рентабельності. 

В залежності від ситуації, яка буде притаманна економіки країни зазначені пропозиції можуть бути 

розширені та доповнені на базі існуючих наукових розробок. 
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Введение 

На сегодняшний день мобильные приложения быстро набирают популярность среди компаний, предлагающих 
различные услуги и среди пользователей мобильных устройств. 

С учетом развития информационных технологий, из года в год появляются все более мощные  мобильные 
устройства. Следовательно, существенно повышаются требования к приложениям, предназначенным для этих 
устройств. Появление смартфонов, улучшение их возможностей, характеристик и стремительное развитие интернет-
технологий делают мобильные приложения одними из наиболее удобных инструментов для развлечения, 
коммуникации, маркетинга, и получения необходимой информации. 

Линейка продуктов от Apple на базе операционной системы iOS полностью изменила стандарты мобильной 
индустрии. На сегодняшний день операционной системой iOS пользуются миллионы людей, и необходимость в новых 
приложениях для нее стремительно растет. 

Цели и задачи исследования 

Целью выпускной работы является разработка приложения с использование Фреймворка Foundation 

Задачи выпускной работы: 

 Ознакомиться с возможностями операционной системы IOS и ее функционалом. 
 Проанализировать популярные существующие приложения 
 Рассмотреть преимущества и особенности среды программирования в Xcode и его аналогах. 
 Изучить виды и принципы работы технологии клиент-серверного взаимодействия.    
 Познакомиться со средствами языка программирования Swift и Фреймворком Foundation. 
 Разработать мобильный клиент на платформе IOS, использую язык программирования Swift. 

Изложение основного материала 

Разработка приложений для мобильных устройств - это процесс, при котором приложения разрабатываются 
для небольших портативных устройств, таких как КПК, смартфоны или сотовые телефоны. Эти приложения могут быть 
предустановлены на устройство в процессе производства, загружены пользователем с помощью различных платформ 
для распространения ПО или являются веб-приложениями, которые обрабатываются на стороне клиента или сервера. 

При разработке приложений используется набор iOS-разработчика, так называемый SDK, а также Xcode - 
интегрированную среду разработки созданную компанией Apple.  

Самые распространѐнные языки для написания мобильного приложения для iOS являются: C, C++, Objectvice-
C и Swift. Найболее используемые языки в настоящее время это Objective-C и Swift, который Apple создали 4 года назад, 
данный язык написан на С++ и находиться в открытом доступе на платформе Github. Использование Фреймовка 
Foundation включает в себя каждое приложение написанное на языках Objective-C и Swift. Это главный Фреемворк, 
созданный для удобной работы с фундаментальными классами разработчика, такими как:  

 Numbers, Data, Basic Values. 
 Strings, Text. 
 Collections. 
 Dates, Times. 
 Data Formatting. 
 Filters and Sorting. 

Так и основными классами ядра iOS системы: 
 App Support. 
 Files, Data Persistence. 
 Networking. 
 Low Level Utilites. 

Без использования данного Фреемворка разработчику придется вручную заняться имплементацией базовых 
классов для работы с сервисами Apple. Создав данный Фреемворк Apple существенно упростила написание приложений 
под платформу iOS. Поэтому независимо от того на какое приложений будет создаваться, будь то мобильный клиент 
для какого-то сервиса, игра или нейронные сети – использование Фреемворка Foundation будет всегда актуально. 

Выводы 

С учетом развития информационных технологий, из года в год появляются все более мощные  мобильные  
устройства. На рынке мобильных устройв одно из лидирущих мест занимает платформа iOS.  

Актуальность разработки мобильных приложений возросла, исходя из огромного количества потребителей. 

Благодаря разработанному Фреемвоку Foundation, разработка с его использованием существенно сократит 
сроки и упростит написание приложений под платформу iOS. Исходя из этого было принято решения написать 
мобильный клиент на языке Swift для платформы iOS c использованием Фреемворка Foundation. 
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В мире существует огромное количество продуктов, которые имеют различные характеристики. 

Разные продукты используются для различных целей. Центральной проблемой исследования является 

анализ продукта, поскольку каждый продукт отличен и свойства каждого продукта индивидуальны. 

Актуальность данного исследования заключается в предоставлении в полной мере свойств продукта, для 

оценки рентабельности продукта. Возможность определиться с выбором необходимого продукта является 

теоретической значимостью этого исследования. 

Один из самых главных методов данного исследования является анализ и сравнение свойств и 

возможностей продукта, с другими продуктами. Во время разработки системы были собраны списки 

различных продуктов, они были рассортированы по определѐнным критериям и проанализированы, в 

конечном итоге представлены пользователю в удобном для сравнения образе. Для сбора и обработки 

данных, использовалась информация с различных веб-ресурсов, с актуальной информацией о продуктах. 

В результате проведения исследования над данной проблемой было выведено что, различные 

ресурсы которые предоставляют возможность купить продукт или воспользоваться услугой, на рынке 

Украины, в основном имеют приблизительно одинаковую стоимость. 

 

 

 

Руководитель: проф. Таланин И.Е. 
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Введение 

Рынок мобильных устройств, с операционной системой iOS, занимает огромную нишу. Первый телефон 
корпорации "Apple" анонсировали 9 января 2007 года, а первый планшет, также под управлением iOS, 
анонсировали 27 ноября 2010 года. 

С первой презентации устройств корпорация "Apple" завоевала доверие людей и сформировала свою 
аудиторию потенциальных потребителей. С каждым годом корпорация "Apple" разрабатывала новые технологии, 
внедряла их и улучшала операционную систему. 

В настоящее время телефоны и планшеты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Для решения 
различных задач мы используем современные технологии, которые поддерживают наши устройства, что-бы 
избавиться от работы с документами, печатями, подписями и прочей рутиной. 

Цели и задачи исследования 

Рассмотреть актуальность исследования вопросов логистики и разработки iOS приложения для решения 
транспортных логистических задач. 

Изложение основного материала 

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока осуществляется с помощью 
различных транспортных средств. Транспорт — связующее звено между элементами логистических систем.  

Транспортная логистика — это перемещение требуемого количества товара в нужную точку, оптимальным 
маршрутом за требуемое время и с наименьшими издержками. В данном случае товаром выступают легковые 
автомобили. 

Автоиндустрия - один из наиболее активных развивающихся сегментов мировой экономии, по подсчетам 
специалистов, на перевозки для автомобильной промышленности приходится порядка 15-20% от общего объема 
грузоперевозок. А поскольку автопроизводство уже давно стало транснациональным, значительная часть 
перевозок, соответственно, стали международными.  

Наиболее распространенный вид транспортировки легковых автомобилей - перевозка автовозами. Цель 
логистики в данном виде деятельности - сокращение затрат клиента до минимально возможных. Это достигается 
за счет тщательной разработки маршрутов следования и регулировки уже имеющихся. Транспортировка 
осуществляется на базе автопарка компании - перевозчика.  

Легковые автомобили, в качестве перевозимых, весьма специфический товар, требующий немалых усилий с 
правильным декларированием. При заполнении всех документов связанных с описанием машин уходит очень 
много времени. Так как универсальные бланки очень большие и неудобные для заполнения, а если писать от 
руки, то уходит слишком много времени. Надо заполнить марку машины, модель, год выпуска,  VIN номер, 
компанию отправителя, компанию получателя, повреждения, тип повреждений, размер и много прочего. Отсюда 
следует, что написание приложения, для облегчения работы с документами в этой отрасли, достаточно актуально. 
Ведь времени на заполнение всех нюансов для машины будет уходить гораздо меньше. 

 Также нынешняя основная проблема заключается в отслеживании состояний перевозимых автомобилей. 
Ведь не ясно был ли автомобиль отправлен или его сейчас только регистрируют, а возможно он уже был 
доставлен на место. В нынешнее время мы звоним кампаниям перевозчикам и узнаем состояние у них, они в свою 
очередь узнают состояние у самого перевозчика.  

 Существует проблема для покупателей б.у. автомобилей. Покупатели могут узнать про автомобиль не 
всю информацию, а иногда даже ложную. Было бы актуально добавить систему для покупателей, что-бы они 
просматривали автомобиль, его повреждения, которые ранее указал перевозчик. Покупатель в этом бы случае не 
тратил дополнительное время и средства на личный осмотр автомобиля.  

 Следовательно будет актуальным написать приложение для автоматизирования всех этих процессов. 
Суть его заключается в простом и интуитивно понятном интерфейсе, с помощью которого перевозчики могут 
удобно регистрировать автомобили, а покупатели автомобилей будут легко отслеживать, интересующий их, 
автомобиль. 

Выводы 

Актуальность разработки iOS приложения для решения транспортных логистических задач обусловлена 
потребностью в освобождении перевозчиков автомобилей от забот с документами для  выполнения их прямых 
обязанностей. Благодаря разработанным алгоритмам, составление отчетов и заполнение информации об 
автомобилях, займет не так много сил и времени, как если бы это делали нынешним способом. Пользоваться 
данным приложением сможет любой перевозчик, у которого есть устройство с операционной системой  iOS. 
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Введение 

Удаленная работа в настоящее время стала распространенной формой занятости. Первопроходцами в данной 
области стали США, где компании стали переводить своих сотрудников на удаленную форму работы начиная с 1970-х 
годов. Сегодня в США насчитывается около 21 миллиона удаленных работников (по данным исследования 
Международной ассоциации и совета по удаленной работе). 

Широкое распространение фриланс получил с развитием интернета: сеть и сопутствующие информационные и 
банковские технологии позволили некоторым категориям работников уменьшить частоту появления в офисах, а то и 
полностью перейти на надомную/удалѐнную работу. 

В настоящее время в интернете сформировалась устойчивая прослойка фрилансеров, зарабатывающих себе на 
жизнь удалѐнной работой. Фриланс распространѐн среди дизайнеров, программистов, оптимизаторов, копирайтеров, 
переводчиков, участников партнѐрских программ, инженеров-проектировщиков. Действует множество 
специализированных сайтов, призванных помочь фрилансерам найти очередной заказ. 

Цели и задачи исследования 

Рассмотреть актуальность исследования вопросов фриланса и разработки онлайн сервиса для учета доходов и 
результатов деятельности     фриланс- специалистов. 

Изложение основного материала 

Стабильная занятость, гарантированный доход, социальные гарантии и постоянное рабочее место, отвечали 
требованиям и условиям, складывавшимся на рынке труда в XX веке.  

Сегодня, в связи с развитием информационных технологий, занятость все больше тяготеет к менее жестким формам, 
распространение получают удаленная занятость, самозанятость и некоторые другие явления, общей чертой которых 
является снижение зависимости работника от работодателя. [1] 

До настоящего времени не проводилось социологического исследования фриланса. Имелись попытки объяснить 
появление фриланса через экономические факты. Проводились также поверхностные исследования рекрутинговыми 
(кадровыми) агентствами поведенческих установок работников в целом и фрилансеров, в частности, то есть, фриланс 
объяснялся с точки зрения психологии. В связи с этим отсутствует и научная методика проведения социологического 
исследования фриланса, должным образом не определены факторы, обусловливающие рост социального интереса к 
данному явлению и переход работников и работодателей на рынок фриланс-услуг.  

Отсюда следует, что для оценки состояния фриланса в Украине, его динамики и ожиданий украинцев, касающихся 
свободной занятости, возникла необходимость в комплексном исследовании состояния фриланса на рынке труда и 
занятости в Украине. Социологический анализ свободной занятости - фриланса актуален как в научном, так и в 
прикладном отношении.[2] 

Что касается актуальности разработки онлайн сервиса для учета доходов и результатов деятельности фриланс-
специалистов, так на это влияет множество факторов. 

Многие считают, что "фриланс это то же самое, что и частное предпринимательство, только без налогов”. 
Однако с точки зрения налоговой инспекции такая деятельность нелегальна. Нужно либо заключить гражданско-
правовой договор (например, о возмездном оказании услуг), либо зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя, вести учет доходов и платить с них налоги. 

Фрилансеры, в большинстве своем, бухгалтерии не обучены. Это птицы другого полета, в основном – 
гуманитарии, и люди творчества, для которых числа – это что-то за гранью понимания. Но, если стоит вопрос о 
регистрации ИП, то придется учиться непростому делу: заполнять отчеты, вести книгу учета доходов и расходов. И 
делать это в большинстве случаев приходится одному, без посторонней помощи. [3] 

На помощь по заполнению ответов должен прийти разрабатываемый онлайн-сервис для учета доходов и 
результатов деятельности фриланс-специалистов. Суть его заключается в простом и интуитивно понятном интерфейсе, с 
помощью которого специалисты разных направлений смогут заполнять отчеты своей деятельности на фриланс-биржах и 
получать точные, быстрые информационные данные (графики, таблицы) о своей деятельность за любой период времени, 
будь то неделя, месяц или год.Тем самым, заполнение и формирование отчетности для фриланс-специалистов 
упрощается в разы, и сводится к минимуму по затратам времени и сил на ведение личной бухгалтерии. 

Выводы 

Актуальность разработки онлайн сервиса по учету доходов и деятельности фриланс-специалистов обусловлена 
потребностью в введении личной бухгалтерии и формировании отчетностей для ИП. Благодаря разработанным 
алгоритмам, составление отчетов в виде таблиц и графиков не займет так много сил и времени, как ожидается многим 
новичкам в бухгалтерском учете. Заполнением своей отчетности сможет заняться любой начинающий специалист. 
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Мета роботи: розробити комп'ютерну мережеву систему для обміну миттєвими текстовими 

повідомленнями. 

Основні завдання: використовуючи особливості розробки мережевих додатків на платформі 

операційної системи Windows і Linux, створити та налаштувати базу даних для зберігання інформації, 

організувати миттєвий обмін текстовими повідомленями у внутрішній мережі ПРаТ «Дніпроспецсталь». 

Система обміну миттєвими текстовими повідомленнями ПРаТ «Дніпроспецсталь» складається з 3 

частин: 

1) Модуль обміну повідомленнями (виду «клієнт-сервер»). 

2) Модуль визначення користувача (логін). 

3) Модуль обліку стану користувачів. 

Також були розглянуті найбільш популярні месенджери, як мобільних, так стаціонарних платформ, 

такі як Telegram, WhatsApp, Skype, Viber, Pingdin. Дані системи, поряд з соціальними мережами, є найбільш 

популярним способом для спілкування за допомогою текстових повідомлень, відео- або аудіопотоків 

мережу Інтернет. 

В результаті виконання магістерської дипломної роботи був створений комп'ютерний програмний 

засіб для миттєвої передачі текстових повідомлень по мережі через захищений канал даних, протестований 

та впроваджений на підпиємстві ПРаТ «Дніпроспецсталь». 

Наукова новизна: 

 Під час виконання магістерської дипломної роботи було проведено аналіз сучасних систем для 

обміну миттєвими повідомленнями, їх недоліки та переваги, проаналізована предметна область, 

спроектовані алгоритми та база даних, розроблено систему для обміну текстовими повідомленнями у 

внутрішній мережі, був розроблен власний протокол обміну текстовими повідомленнями на основі перших 

службових байтів повідомлень. 

 Система з обміну миттєвими текстовими повідомленнями успішно протестована та впроваджена 

для роботи у внутрішній мережі ПРаТ «Дніпроспецсталь». 
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Під час вирощування кристалів напівпровідникового кремнію, основною задачею є мінімізація 
дефектів кристала. За допомогою класичної теорії вирощування та росту частинок другої фази у твердих 

тілах можна описати утворення та трансформації дефектної структури твердого тіла, як у процесі її росту, 

так і в результаті різних технологічних наслідків. Підхід Власова, заснований на вирішенні кінетичного 

рівняння Власова. Рівняння Власова, являє собою систему рівнянь, що описують еволюцію континууму 

частинки з потенціалом парної взаємодії. Першим, хто розробив теорію рішення для твердого тіла був 

Власов. Власов показав, що просторовий періодичний розподіл є одним з особливих умов руху частинок. 

Використовуючи даний метод, який включає в себе модель Власова для твердого стану та класичну теорію 

нуклеації та зростання частинок другої фази у твердих тілах. Використання моделі Власова для твердих тіл 

показало, що складне утворення малоймовірно в умовах низькотемпературної кристалічної обробки. У 

цьому випадку відбуваються процеси росту і трансформації дефектів росту.  

Змодельоване складне утворення в напівпровідниковому кремнії відповідно до моделі Власова для 
твердого тіла, та порівняне з класичним підходом. Вказує на те, що модель Власова для твердого стану 

може бути застосована до дослідження не лише для гіпотетичних ідеальних кристалів, але і для опису 

формування структури реальних кристалів. Формування кремнієво-вуглецевих та кремній-кисневих 

комплексів при охолодженні після зростання монокристалів кремнію без дислокацій було розраховано за 

допомогою моделі Власова з формування кристалів. Було підтверджено, що комплексне утворення 

починається поблизу фронту кристалізації.  

Програмний комплекс використовуючи класичний підхід та модель Власова дозволяє змоделювати 

процеси у кристалі та дефектоутворення. Крім того, можно отримати вихідну дефектну структуру кристалів. 
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На сьогоднішній день мобільні додатки швидко набирають популярність серед компаній, що 

пропонують різні послуги і серед користувачів мобільних пристроїв. 

Основною метою наукової роботи є розробка додатку з використання Фреймворка Foundation для 

операціиної системи iOS за допомогою мови програмування Swift. Відповідно до цього на шляху 
досягнення мети будуть вирішені такі задачі:  

 ознайомлення з можливостями операційної системи iOS та її функціоналом; 

 розгляд переваг середовища програмування Xcode та його аналогів; 

 обґрунтування вибору мови програмування та середовища розробки; 

 дослідження існуючих технологій та рішень для створення мобільних додатків для операційної 

системи iOS; 

 ознайомлення  із засобами мови програмування Swift і Фреймворком Foundation; 

 розробка мобільного додатку на платформі iOS, використовуючи мову програмування Swift. 
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Кожен з нас не раз думав про те, як поліпшити пам'ять, як поліпшити здатність концентруватися, як 

тренувати свій мозок. Всім відомо, що найкраще тренування мозку, це навчання, але поліпшити розумові 

здібності можна і подорожуючи і спілкуючись з людьми і займаючись спортом. 

 За допомогою розробленого проекту, а саме магістерської роботи можливо: 

- перевірити свою пам'ять; 

- пройти тренування уваги;  

- поліпшити концентрацію;  

- проаналізувати реакцію. 

Технології при розробці ПП з магістерської роботи: 

- мова програмування C#; 

- алгоритм та структура даних; 

- ігрова фізика; 

- графічний редактор Paint; 

-  графічний редактор Adobe Photoshop; 

- мова графічного опису для об’єктного моделювання. 
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Научно-технический прогресс, набравший к концу ХХ в. головокружительную скорость, 

послужил причиной появления такого чуда современности как компьютер и компьютерные технологии. С 

совершенствованием компьютеров совершенствовались и игры, привлекая все больше и больше людей. На 

сегодняшний день компьютерная техника достигла такого уровня развития, что позволяет программистам 

разрабатывать очень реалистичные игры с хорошим графическим и звуковым оформлением. Играют не 

только дети, но и взрослые. Сейчас компьютеры персональные компьютеры распространены повсеместно. 

Появление компьютерных игр можно отнести к моменту, когда компьютеры из сферы 

экспериментальной и почти секретной (ведь на них должны были рассчитываться траектории снарядов и 

ракет во время военных действий) начали переходить в мир научный и практический. С созданием 

компьютерной графики и появлением настоящих домашних компьютеров игровая индустрия стремительно 

выросла. 

Таким образом, совершенно очевидно, что рынок многопользовательских игр — очень 

перспективное направление для разработок. Тем более таковым является рынок игр для социальных сетей, 

где большие финансовые вложения и большая команда разработчиков не является обязательным условием 

для создания успешного проекта. 

В рамках данной работы разработана аркадная логическая 3D игра с возможностью встраивания 

(портирования) в социальные сети. 
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 Кожному підприємству, яке ставить перед собою задачу по підвищенню продаж та зниженню  

утримань, необхідна автоматизація. Для рішення такої задачі ідеально підходить CRM-система. 

 Розроблена CRM-система «Простий бізнес» допомагає організувати ефективне: 

1. Ведення клієнтської бази (CRM або управління взаємовідносинами з клієнтами): додавання 

клієнтів в загальну базу з розмежованим доступом для менеджерів, зберігає історію роботи з 

клієнтом, налагодження дзвінки, швидко знаходить потрібного клієнта, сортує, гуртує, 

фільтрує клієнтів, телефонування. 

2. Автоматизація доставки їжі. 

3. Електронний документообіг. 

4. Взаємовідносини з клієнтом та співробітником. 

5. Управління сайтом та інтернет-продажами. 

6. Керування маршрутами по доставці. 

 

Технології при розробці системи: 

- мова програмування PHP; 

- платформа WordPress; 

- база даних MySQL; 

- рецептура з виготовлення харчової продукції. 
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ВСТУП 

Як відомо для підприємця який хоче досягнути успіху у своєму бізнесі не останню роль відіграють СRM-системи, вони 
допомагають економити час, оптимізувати роботу підприємства,  а також полегшують формування звітів про роботу 
підприємства. Системи управління також дозволяють відстежувати процес роботи підприємства у динаміці.  

CRM - модель взаємодії, заснована на постулаті, що центром всієї філософії бізнесу є клієнт, а головними напрямками 
діяльності компанії є заходи щодо забезпечення ефективного маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів. 
Підтримка цих бізнес-цілей включає збір, зберігання і аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів, а 
також про внутрішні процеси компанії. Функції для підтримки цих бізнес-цілей включають продажу, маркетинг, 
підтримку споживачів. 

На ринку надано багато різноманітних систем управління споживачів, але у сфері роботи спорт-клубів цих систем дуже 
вузьке коло і вони не надають функцій управління витратами та розрахунків споживача. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Мета даної роботи полягає у розробці CRM-системи та розрахунку споживача. Для цієї мети були розроблені задачі : 
Аналіз предметної області; створення ER-діаграми; створення структури  таблиць із використанням CASE-технологій, 
створення БД для збору, зберігання, обробки інформації, розроблений інтерфейс який дозволяє провести розрахунок 
клієнтів.    

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Програма для спортивного клуба допоможе власнику закладу в автоматизації обліку відвідувачів та контролю діяльності 
фітнес або спортивного центру. Інформаційну систему не треба купувати, чекати доставки або проїзду спеціаліста, а в 
офіс спортивного клубу. ЇЇ можна створити прямо зараз, що й стало головною метою магістерського дипломного 
проекту, можна самому почати автоматизацію спортивного центру в любий момент. 

Програма для обліку та документообігу клієнтів спортивного клубу – ПП-сервіс (CRM), доступний для фітнес клубів, 
спортивних центрів та тренажерних залів «качалок» по всій території України та і за її межами.  

Дана CRM-система була створена по бажанню по запиту центру розвитку та спорту, та в наслідку адаптована під бізнес-
процес багаточисельних фітнес-клубів, спортивних, тренажерних і дитячих центрів розвитку дитини, танцювальних 
шкіл та його центрів. Над проект витрачено багато зусиль та професійної підготовки в області програмної інженерії. 
Зібрано багато інформації від керівників, тренерів та адміністраторі -  фітнес клубів , спортивних, тренажерних та 
танцювальних секцій. Які допомогли передбачити специфіку бізнес-процесів як крупних багато-філіальних фітнес 
центрів, так і не великих спортивних шкіл та секцій, отримати максимальну зручність і простоту в автоматизації обліку 
введені бізнесу в сфері розвитку та спорту.  

В CRM для автоматизації спорт центром будуть можливі наступні дії: 

1.  Створити структуру спортивного клубу з розбивкою по направленням і групам, по яким проводяться зайняття в 
фітнес центрі; 

2. Створити справник абонентів, вивчаючим в спортивному клубі, з можливістю установки заборон по кількості 
занять або строку дії для кожного абонемента; 

3. Ведення детального звіту інформації про клієнтів тренажерного залу: облік куплених абонементів, 
відвідування, оплата, заборгованість і т. д.; 

4. Вести базу викладачів, працюючих в фітнес центрі; 

5. Пам’ятати за на поминати про дні народження відвідувачів і викладачів спортивного клубу.  

6. Автоматизація фітнесу – це створення розкладу занять в залах при допомозі простого інтерфейсу, що звично 
прискорює та полегшує редагування та налаштування розкладу занять в спортивному клубі; 

7.  В CRM для автоматизації фітнес-центром передбачений зручний вибір отримувачів із списку внесення в базу 
клієнтів, по направленням, групам, вік, стать, день народження і т.д.; 

8. Відмітка відвідування занять за групами, по принципу всім відомого класного журналу в школі; 

9. Не треба підлаштовуватись під систему та звикати до нового формату представлення даних, CRM-система 
звіту клієнтів сама перелаштовується під користувача; 

10. Програма автоматизації фітнес дає можливість формувати статистичні та фінансові звіти з роботи спортивного 
клубу; 

11. Імпортувати інформацію в вигляді звіту про діяльність спортивного клуба в Excel [2]; 

12. Самостійно здійснювати контроль витрат по обслуговуванню системи. 

Автоматизація спортивного клубу з допомогою ПП – вирішить деякі задачі, які дозволять з економити не тільки цінний 
час (на сьогодні час плине просто «Атомно»), але і трудові ресурси. З допомогою СRМ-системи можна самостійно, 
швидко та легко без лишніх витрат провести автоматизацію спортивного клубу. 

ВИСНОВКИ 

Таким чином використовуючи дану CRM є можливість значно прискорити не тільки формування звітів, але і 
автоматизація процесів розрахунку клієнтів, їх менеджмент та значно полегшити роботу з кадрами. 
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Метою магістерського дипломного проекту є розробка  CRM- системи управління 

підприємством. 

Предмет дослідження є: онлайн доставка квасу до замовника, тобто робота з клієнтом. 

Об’єкт дослідження: CRM- системи керуюча процес документообігу з боку керівника ТОВ 

«Квас Беверджіз». 

Для реалізації поставлені наступні задачі: 

1. Розробка CRM- системи на платформі WEB-STORM; 

2. Створення бази даних на мові запитів MONGO; 

3. Тестування та аналіз власних дослідів з винесенням їх в висновки; 

4. Встановити обробник мови програмування JS; 

5. Налаштування робочого місця для керівника підприємства. 
 

Наукова новизна: 

Можливості розробленої системи полягає в керуванні процесу замовка-доставка онлайн сервісу під 

конкретні вимоги сайту дійсного підприємства з існуючою назвою ТОВ «Квас Беверджіз» та юридичною 
установкою з дійснию налого-відповідальністю. 
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Магістерська дипломна робота складається з: розробки додатку віртуальної реальності на базі 

ігрового движка Unity з використанням мови програмування С# скриптів для демонстрації графічного 

рішення по управлінню Власова з використанням балів віртуальної реальності Oculus Rift DK2 і сумістності 

з ним персонального комп’ютера. 

 

Метою роботи є створення програми віртуальної реальності для ігор при використанні програми 

Unity 3D та використання шолома віртуальної реальності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно сформулювати і вирішити такі завдання: 

1. Реалізувати 3D-сцени гри використовуючи Unity. 

2. Вивчити принципи формування стереозображення і реалізувати їх засобами Unity. 

3. Розробити призначений для користувача інтерфейс для майбутньої програми. 

 

Додаток представлений у вигляді віртуальної кімнати,  взаємодії з якої можливо ввести дані і 

отримати готові рішення по управлінню Власова. 

Науковою новизною даного додатку являється: 

1. Логіку метода рівняння Власова з використанням в перше в світі; 

2. В даному методі віртуальна реальність використовується в перше. 
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 Готельний та ресторанний бізнес є одним з провідних напрямків туристичних послуг і постійно 

затребуваний як відпочиваючими, так і тими, хто здійснює ділові поїздки. Важливою складовою успіху 

готельного бізнесу є враження гостей, тому необхідно забезпечувати високий рівень сервісу, реалізувати 

індивідуальні бажання, вчасно надавати додаткові послуги, оперативно готувати номера для заселення.  

Крім цього, персонал готелю повинен виконувати широкий спектр обов'язків з розгляду заявок на 

бронювання, обслуговування гостей, а також ведення інформаційної бази, документообігу, бухгалтерії. 

Для оптимального виконання всього комплексу завдань, пов'язаних з обслуговуванням широкого 

кола клієнтів, і зберігання актуальної інформації про гостях у єдиній, чітко структурованої і зрозумілою базі 

і призначені системи CRM для готелю. 

CRM-система - це програмне забезпечення для автоматизації управління взаємовідносинами з 

клієнтами, яке дозволяє зберігати про них всю інформацію і використовувати її для підвищення їх 

лояльності. 

Одна з основних функцій CRM для готельного бізнесу - створення впорядкованої бази даних. 

У готельному сервісі дрібниць не буває, тому необхідно заносити в CRM-систему будь-яку 

інформацію про клієнтів і їх перевагах: 

1) дати заїздів; 

2) кількість гостей; 

3) бажані типи номерів; 

4) суми бронювання; 

5) особисту та контактну інформацію; 

6) індивідуальні побажання, виявлені на етапі замовлення номера або в минулий приїзд. 

Задачі, які були виконані в рамках магістерської роботи: 

1) Оперативна обробка заявок. CRM дозволяє автоматизувати обробку заявок, завдяки чому терміни 

виконання кожної операції від заселення до виїзду постояльця істотно скоротяться, а відвідувачі залишаться 

задоволені обслуговуванням. 

2) Підвищення задоволеності і лояльності клієнтів. 

3) Маркетингові комунікації 

4) Аналітика 

5)  Контроль за співробітниками.. 
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Разом зі збільшенням обсягів даних з'являються нові підходи та інструменти для їх обробки. 

Сховища типу ключ-значення або NoSQL СУБД визнані сьогодні основними для зберігання і обробки 

великих обсягів даних і оптимізовані для швидкого накопичення даних і доступу до них. 

Бібліотеки Spring Data MongoDB, що є частиною фреймоворка Spring, націлени на прискорення 

збереження і отримання даних з бази даних MongoDB з урахуванням специфіки прикладної задачі. Spring 

Data використовує основні функції Spring Framework, такі як контейнер IoC, систему перетворення типів, 

мова виразів, інтеграцію JMX і ієрархію винятків DAO. 

Spring Boot спрощує створення автономних додатків Spring на основі виробничого класу. Більшість 

додатків Spring Boot вимагають невеликий конфігурації Spring. 

Особливості: 

1. Створення автономних додатків Spring. 

2. Вбудовуйте Tomcat, Jetty або Undertow безпосередньо (не потрібно розгортати WAR-файли). 

3. Забезпечте умисні «стартові» POM для спрощення конфігурації Maven. 

4. Автоматично налаштовувати Spring по можливості. 

5. Надання готових до виробництва функцій, таких як показники, перевірки працездатності і 

зовнішня конфігурація. 

6. Абсолютно без генерації коду і без вимог до конфігурації XML. 

Як і інші бази даних NoSQL, MongoDB підтримує динамічний дизайн схеми, дозволяючи 
документам в колекції мати різні поля і структури. База даних використовує формат зберігання документів і 

обміну даними, званий BSON, який забезпечує двійкове подання JSON-подібних документів. Автоматичне 

чергування дозволяє розподіляти дані в колекції за кількома системами для горизонтальної масштабованості 

в міру збільшення обсягів даних. 

 

*Керівник:к.ф.-м..н., проф. Таланін І.Є. 
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Сучасне інформаційне суспільство характеризується постійним збільшенням кількісної інформації, 
що відбувається в усіх сферах людської діяльності. Це явище отримало назву інформаційного вибуху. 

Активна дія інформації змушує людину пристосовуватися до ситуації, змінювати спосіб сприйняття. У 

зв’язку з цим актуалізується візуальний спосіб подачі інформації, який дозволяє представити величезний 

обсяг даних в організованому вигляді, зручному для перегляду та засвоєння, допомагає організувати 

інформацію, спростити її сприйняття, а, отже, і знизити когнітивне перевантаження. 

Анімація та візуалізація одна з важливих частин програмного комплексу. Адже візуально є 

можливість побачити та порівняти патерни у показниках та проаналізувати данні. Візуалізація має критичне 

значення для аналізу даних. Вона розкриває складну внутрішню структуру даних, яку неможливо 

усвідомити в інший спосіб. Ми виявляємо факти, про який не могли й уявити, а виявивши – беремося за їх 

розгляд. 

Для фахівця-аналітика вкрай важливим є можливість побачити та проаналізувати візуалізовані 

результати розрахунку, часто найбільш ефективним способом вивчення даних є візуальний аналіз.  

Очевидно, що людина схильна обробляти саме візуальну інформацію. Крім прекрасної обробки 

нашим мозком, візуалізація даних має кілька переваг: 

• Акцентування уваги на різних аспектах даних; 

• Аналіз великого набору даних зі складною структурою; 

• Зменшення інформаційного перевантаження людини і утримування його уваги; 

• Однозначність і ясність виведених даних; 

• Виділення взаємозв’язків і відносин, що містяться в інформації. 
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Целью исследования является повышение эффективности работы разрабатываемых приложений, 

предназначенных для поиска заимствований в исходных кодах программ за счѐт оптимального выбора 

алгоритмов.  

Работа любой системы поиска плагиата  состоят из двух этапов: преобразования и сравнения. Первый 

этап предполагает преобразование исходного текста в один из внутренних форматов, наиболее 

распространенными из которых являются следующие [1, 2]: 

 в виде обычного текста (String-based); 

 вектором метрических характеристик (Metrics-based); 

 последовательностью токенов (Token-based); 

 в виде ориентированного графа (Tree-based, Program Dependency Graph). 

На втором этапе выполняется поиск совпадений и получение количественных характеристик.  

Строкоориентированные методы предполагают сравнение документов дословно. Системы оказываются 

крайне неэффективными, так как не справляются даже с переименованием функций и переменных. Как 

вариант, рассматривается параметризованное представление кода: имена функций и переменных 

заменяются при первой встрече в коде на ноль, а при последующих – на величину расстояния до 

предыдущей позиции. Такие детекторы лучше находят плагиат, а также способны находить заимствования в 

случаях, когда скопирована лишь часть программы. 

Алгоритмы, основанные на токенах – используются практически всеми без исключения современными 

методами поиска заимствований. Текст разбивается части – токены. Каждый  токен, являющийся элементом 

списка, – это код  одного  из  операторов.  Имена классов, функций, переменных будут  проигнорированы.  

Процесс токенизации сильно зависит от конкретного языка программирования.  

Метод PDG представляет текст программы в виде ориентированного графа, вершины которого – точки 

входа и выхода, команды переходов. Вершинам соответствуют структуры, хранящие адреса узлов, и адреса 

перехода из этих узлов. Дугам такого графа соответствуют фрагменты программы, состоящие из команд 

обработки данных. Полученные таким образом для каждого файла с исходным кодом графы сравниваются 

между собой. 

Metrics-based-метод рассматривает анализируемую программу в виде точки n-мерного пространства 

натуральных чисел. Близость расположения точек характеризует уровень заимствований. Метод теряет 

большое количество информации о структуре программы, выдает много ложных совпадений и не находят 

плагиат даже при незначительных изменениях кода.  

Практика построения программ-детекторов плагиата показывает, что ни один из методов не дает дает 

однозначно эффективного решения проблемы, поэтому наиболее перспективным решением является 

использование гибридных алгоритмов, сочетающих в себе вышеперечисленные в различных комбинациях. 

[3] 
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Житлово-комунальне господарство – це галузь сфери послуг і найважливіша частина територіальної 

інфраструктури, від стану і розвитку якої залежить якість життя населення.  

На даний момент, не зважаючи на реформування, дана галузь знаходиться в складному становищі, 

ефективність роботи підприємств житлово-комунального господарства залишається низькою. 

Незбалансованість бюджету і нескоординованість фінансового потоку ведуть до дефіциту інвестиційних 

ресурсів, необхідних для росту технічного стану інфраструктури. Як результат, високий рівень зносу і 

аварійність об'єктів, низький коефіцієнт корисної дії потужностей і великі втрати ресурсів призвело до того, 
що планово-попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відновлювальним роботам, а витрати на 

ці роботи в два рази перевищують встановлену норму. 

Таким чином, роботу можна вважати актуальною, адже було досліджено та виявлено існуючі на 

даний момент недоліки у житлово-комунальній сфері, та створено програму, спрямовану на врегулювання 

проблем, виникаючих в процесі отримання даних послуг. 

Наукова новизна полягає у тому, що до цього часу ще не було розроблено програми для мобільних 

телефонів та комп’ютерів, котра б допомогла ЖКГ систематизувати свою роботу та швидше реагувати на 
повідомлення клієнтів. 

Метою даної роботи є розробка автоматизованої системи менеджменту житлово-комунального 

комплексу, котра в свою чергу полегшить зв'язок громадського населення з сферою житлово-комунального 

обслуговування. 

Мета даної роботи зумовлює наступні задачі: 

 опрацювати теоретичний матеріал відносно стану житлово-комунального господарства на 
сьогоднішній день; 

 провести загальний аналіз рівню, якості та зручності обслуговування станом на сьогоднішній день; 

 дослідити та встановити наявність чи відсутність методів або програмних комплексів спрямованих 
на спрощення менеджменту житлово-комунальних господарства; 

 базуючись на результатах, отриманих в ході дослідження, планується розробити та написати 

програму для мобільних телефонів та комп’ютерів, задля налагодження зв’язку між клієнтом та 

постачальником послуг, та їх швидкого реагування на виникаючи проблеми. 

Відносно проблем житлово-комунального господарства України, можна виділити декілька наступних 

важливих факторів: 

 погана керованість, не контрольованість, низька якість роботи підприємств житлово-комунальної 

галузі та послуг, що ними надаються; 

 слабка фінансова спроможність житлово-комунальної сфери; 

 застарілість та низька ефективність, в тому числі перед ціновим фактором, існуючої системи енерго- 

та теплозабезпечення помешкань; 

 нерівноправність відносин, незахищеність мешканців перед свавільними діями постачальників 

комунальних послуг. 

На сьогоднішній день стрімко розвиваються сучасні інформаційні технології, і як би не хотілось це 

роботи, але ми повинні розвиватись разом з ними. Так і сфера комунальних послуг повинна 

модернізуватись. В нашій країні житлово-комунальне господарство в цьому плані майже не розвинуте.  

Існують електроні сторінки в яких громадяни можуть залишати показання своїх лічильників, або 

оплачувати комунальні послуги. Але скільки потрібно витратити часу, щоб зайти на сторінку певної галузі 

комунального господарства. Зайти на свою особисту сторінку, а потім передати дані лічильника, або 

заплатити податки. Це може зайняти певний час у молодого покоління, а що казати про старше. 

На основі всіх проведених нами досліджень, ми розробили автоматизовану систему житлово-

комунального комплексу, яка забезпечить підвищення рівня обслуговування ЖКГ, систематизує його 

роботу, пришвидшить реагування на запити клієнтів та зменшить коефіцієнт аварійних об’єктів. 
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На сьогодні існує багато різноманітних систем контролю впорску палива та керування роботою 

двигуна внутрішнього згоряння. Ці системи різняться за типами палива, типами впорску, типами двигунів, 

тощо. На більш старих двигунах використовуються повністю механічні системи контролю. На більш 

сучасних – електро-механічні та електронні системи. Основною перевагою сучасних систем контролю є 

висока надійність, підвищений ККД двигуна, підвищена екологічність та зменшена витрата пального.  

Всі сучасні автомобілі розробляються виключно з урахуванням екологічних стандартів ЄВРО-4 та 

ЄВРО-5. Більш старі автомобілі з механічними та електро-механічними системами контролю впорску 

палива та роботи ДВЗ не відповідають сучасним нормам. Більш того ККД двигуна значно нижчий від 
сучасних ДВЗ, а витрати пального – вищі. 

Розроблена система керування режимом роботи для ДВЗ з застарілими системами впорску. Система 

забезпечує: контроль паливної суміші, керування системою запалювання та контроль роботи двигуна та 

систем безпеки автомобіля. 

Найбільш оптимальною є паливна суміш, яка при згорянні має оптимальне співвідношення кисню у 

вихлопних газів. Складність налаштування оптимального співвідношення кисню до палива зумовлена тим, 

що на різних режимах роботи двигуна споживання повітря та палива різне. Розроблювана система дозує 

паливо на основі інформації від датчика температури, режиму роботи двигуна та показники лямбда зонду. 

На основі показників лямбда зонду відбувається корекція кількості пального. Регулювання 

відбувається в автоматичному режимі. При цьому є можливість перемикання режимів потужності: 

«економ», «повна потужність». Також відбувається корекція по температурі охолоджуючої рідини (в режимі 

прогріву автомобіля подається більш збагачена суміш). 

Система розроблена на базі мікроконтролерів ATMEGA, головного пристрою з процессором ARM та 

датчиків. Тестування системи проводиться на ДВЗ Volkswagen RP та ADZ 1.8 з карбюраторною системою 

впорску. Паливо – пропан-бутан. Розроблена система контролю роботи ДВЗ допомогла зменшити 

споживання палива на 20-25%. При цьому зросла потужність самого двигуна та зменшились викиди. 

Подібну систему можна впровадити на будь який ДВЗ, який працює на бензині або пропан-бутані з 

карбюраторною або моно-інжекторною системою впорску. 
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Введение 

В арсенале разработчика мобильного приложения наиболее востребованы следующие технологии: 

Socket – наиболее низкоуровневый подход, включающий в себя синхронные и асинхронные запросы, и имеющий возможность 
работать как с TCP, так и с UDP подключениями.  

WebSocket – подход, опирающийся на использование заголовков поверх TCP.  

REST – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределѐнного приложения в сети. В широком смысле 
компоненты в REST взаимодействуют наподобие взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине. REST является 
альтернативой RPC. 

Цели и задачи исследования 

Исследовать особенности применения технологии REST для оптимального взаимодействия IOS приложения с сервером. 

Изложение основного материала 

Наиболее востребованной технологией является REST – надежный, проверенный временем компромисс всех перечисленных 
выше подходов. Конечно, от части возможностей каждого из подхода приходится отказываться, зато делается это быстро, и 
чрезвычайно эффективно с минимумом усилий. [3] 

Существует множество библиотек, позволяющих использовать REST соединения, для iOS, наиболее востребованной является 
AFNetworking. [2] 

REST опирается на использование GET, POST, PUT, HEAD, PATCH и DELETE запросов. Так называемый RESTfull и, как 
правило, он применяется только тогда, когда пишется универсальный API для работы мобильных приложений, веб-сайтов, 
десктопов и космических станций в одной связке. 

Подавляющее большинство приложений ограничивает систему команд двумя типами, GET и POST.  

Если использовать AFNetworking, то со стороны сервера можно получить, сериализированный словарь.  

Для оптимального взаимодействия приложения с сервером предлагаю следующую реализацию: 

1. Создать базовый класс APIManager который наследуется от NSObject. Класс будет содержать 3 публичных метода и 
один приватный. Основные методы - GET, POST, и другие методы (PUT, DELETE, PATCH, HEAD). 

2. Прописать приватный метод, в котором будут определены все условия для каждой конечной точки сервера. Метод 
вызываемый публичными метода принимает конечную точку, словарь данных, метод запроса, и возвращаемые блоки 
прогресса, успеха и ошибки. Для создания самого запроса рекомендуется использовать AFURLSessionManager, для 
POST запросов c загрузкой файлов через multipart/form-data AFJSONRequestSerializer. 

3. Создать plist с базовым URL к api сервера, для быстрого и удобного изменения сервера с тестового на основной.  

4. Для каждой сущности сервера необходимо создать класс категории, наследуемый от базового класса APIManager. В 
категории под каждую нужно описываешь методы, например: getProduct, postProduct. 

5. Каждая категория должна иметь ассоциации, с моделями которыми ты оперируешь лучше делать два блока 
завершения: 

 Первый возвращает массив объектов типа модели (сразу что б мапился из джейсона [Для этого нужна модель 
Product в которой поля <name, price, count, …> сделать ей костюмный метод initWithJson, и в нем парсить Json и 
инициализировать поля])  

 Второй возвращать ошибку, код ошибки. 

6. Дальше при успехе приходить либо массив моделей модель с заполненными свойствами, которую уже можно 
использовать для вывода информации на экран. 

7. Также существует проблема кеширования данных. Единственно верный способ – это сохранять модели, приходящие 
с запроса в CoreData. CoreData сущности содержать все свойства моделей APIManagara. Для взаимодействия нужно 
создать отдельный класс, который получает модели обычные конвертирует в CoreData модели (обновляе все в методе 
DataManager) и возвращает CoreData модели. 

Таким образом есть простые методы для доступа к серверу, и есть возможность уже что-то отображать на экране до того, как 
пришел ответ от сервера.  

Выводы 

Были описаны основные особенности разработки программного обеспечения под мобильную операционную систему IOS с 
использованием web сервера.  

Благодаря описным выше особенностям должно сложиться понимание о создание взаимодействия приложения клиента с 
сервером.  
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Сучасний рівень розвитку електроенергетичного виробництва пред'являє жорсткі вимоги до способів 
аналізу і управління режимами електроенергетичних систем (ЕЕС). Останні являють собою складні 

ієрархічні системи кібернетичного типу, елементи яких об'єднані спільним процесом виробництва, передачі 

та споживання електроенергії, а також пов'язані потоками різних форм інформації. 

В умовах оперативного аналізу стану ЕЕС і вироблення керуючих впливів на оперативно-

диспетчерський персонал (ОДП) ЕЕС все більший вплив надають чинники дефіциту часу і важких 

психофізіологічних навантажень. Наростаючий тиск зазначених факторів в умовах постійно зростаючого 

обсягу контрольованої інформації перетворює процес прийняття диспетчером якісних рішень в дуже 

складну проблему. Ця обставина обумовлює підвищення ролі ситуаційних аспектів діяльності диспетчера. 

Розроблені в 1970 -1980 р.р. автоматизовані системи навчання і тренажу, що включають засоби 

контролю знань і психологічної підготовки, послабили гостроту даної проблеми. Однак, аналіз помилкових 

дій ОДП показує, що для диспетчерів, що мають тривалий досвід роботи, характер основних помилок 

змінюється вкрай мало, а їх кількість практично не знижується. Таким чином, подальше вдосконалення 

професійних умінь і навичок для досвідчених диспетчерів, на жаль, обмежується природним фізіологічним 

межею здібностей людини до адекватного сприйняття і обробки великих інформаційних потоків. 

Ефективним засобом підвищення якості діяльності диспетчерського персоналу є розробка 

автоматизованих систем підтримки рішень з елементами штучного інтелекту, зокрема, експертних систем. 

Такі системи, накопичуючи професійний досвід диспетчера, можуть виконувати значну частину його роботи 

з аналізу ситуацій, залишаючи за ним рішення найбільш загальних і відповідальних завдань. 

В дипломній роботі зроблена спроба зниження гостроти негативного впливу зазначених факторів. 

Наведено реалізація інтерактивної експертної системи підтримки рішень диспетчера енергооб'єднання. На 

основі моделі вузлів діалогу розроблений механізм взаємодії системи з диспетчерським персоналом. 

Метою дослідження є розробка і практична реалізація науково обґрунтованих методів 

адміністрування режимів енергокомплексу в системах підтримки рішень для автоматизації керування 

режимами енергооб’єктів. 

Основні завдання: проаналізувати архітектуру автоматизованих систем; розробити математичні 

моделі і алгоритми автоматизованої системи керування; розробити програмні модулі системи; дослідити 

методи впровадження автоматизованої системи адміністрування режимів енергокомплексу. 

В дипломної роботі була обґрунтована необхідність побудови та використання СППР як дієвого 

засобу скорочення часу циклу управління. Було проведено аналіз сучасних форм представлення знань в 

системах підтримки рішень і запропонована єдина ієрархічна модель з використанням різних форм 

представлення знань. Розроблена модель дозволяє будувати СППР в різних професійних областях, 

використовуючи єдиний підхід і методологію представлення знань. Це дає можливість повторного 

використання раніше розроблених блоків інтелектуальних систем в нових програмах. Впровадження таких 

СППР в практику ліквідації кризових ситуацій на виробництві дозволить скоротити збитки і підвищити 

якість управління виробничими процесами. Основний файл бази знань був отриманий, виходячи з 

інструктивних матеріалів диспетчерського управління, що відносяться до об'єкта диспетчерського контролю 

– електричної мережею України. Загальний вигляд форми програмного комплексу приведено на рисунку. 

Наявні відомості дозволяють побудувати інструктивну частину бази знань і на її основі проводити логічний 

аналіз ситуації.  

У дослідженні були отримані наступні результати – запропоновано єдиний системний підхід до 

подання та аналізу знань. Запропонована взаємопов'язана ієрархія форм представлення знань, що включає в 

себе рефлекторні реакції, структурно-логічні форми знань і метазнання про когнітивної діяльності системи. 
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Ультразвуковые датчики расстояния, находят широкое применение на производстве и в 

робототехнике. Принцип работы ультразвуковых датчиков основан на распространении ультразвуковых 

волн и их свойстве отражаться от препятствий, которыми являются некоторые объекты. Ультразвуковой тип 

датчиков имеет, по сравнению с оптическими датчиками, меньший диапазон измерения расстояния и 

меньшую скорость измерения, но есть и достоинства: достаточно высокая точность, нечувствительность к 

запыленности в воздухе, к цвету поверхности объекта, широкий температурный диапазон эксплуатации. 

Встречаются три основных режима работы ультразвуковых датчиков:  

 оппозитный режим,  

 диффузионный режим, 

 рефлекторный режим.  

Для оппозитного режима необходимы два отдельных устройства, передатчик и приемник, которые 

монтируются друг напротив друга. Если ультразвуковой пучок прерывается объектом происходит 

измерение. Такой режим подходит для работы в тяжелых условиях, когда важна устойчивость к 

интерференции. Ультразвуковой пучок только один раз проходит сигнальное расстояние. Такое решение 

отличается высокой стоимостью, поскольку требуется монтаж двух устройств – передатчика и приемника, 

но не пригодно к применению в робототехнике.  

Диффузионный режим обеспечивается передатчиком и приемником, находящимися в одном 

корпусе. Стоимость такого датчика значительно ниже, однако время срабатывания дольше, чем при 

оппозитном режиме.  

Для рефлекторного режима излучатель и приемник также находятся в одном корпусе, однако 

ультразвуковой луч теперь отражается от рефлектора. Объекты в диапазоне обнаружения обнаруживаются 

как путем измерения изменений в расстоянии, которое проходит ультразвуковой луч, так и путем оценки 

потерь на поглощение или отражение в отраженном сигнале. Звукопоглощающие предметы, а также 

предметы с угловыми поверхностями легко обнаруживаются при таком режиме работы датчика. Важное 

условие – не должно изменяться положение опорного рефлектора. 

Основными техническими характеристиками ультразвукового датчика являются дальность 

обнаружения препятствия, частота сигнала, быстродействие (скорость определения расстояния до 
препятствия). Современные датчики имеют дальность обнаружения до 5,5 м, частоту сигнала 40 кГц и 

быстродействие порядка 0,1 с. 

Производители не указывают значение такого важного показателя как угол обзора в плоскостях 

XYZ, а как правило приводят осредненную диаграмму направленности. В ультразвуковом датчике угол 

обзора определяется частотой импульсов, а также размером и формой преобразователя. При этом, чем выше 

частота импульса, тем уже угол обзора датчика. Ультразвуковой датчик с частотой импульсов 40 кГц имеет 

достаточно большой угол обзора. Фокусировку датчика необходимо строить таким образом, что бы угол 

обзора по горизонтали был больше угла обзора по вертикали. Это позволит избежать ненужных отражений 

сигнала от поверхности земли.  

В итоге можно сделать вывод, что в качестве курсового датчика препятствий  в робототехнике 

целесообразно применять ультразвуковые датчики в диффузионном режиме при частоте зондирования 

около 40кГц с подавлением лепестка диаграммы обзора в плоскости YZ. 
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Розпізнавання рукописного тексту для додатків, які працюють в ОС Android, користується попитом 

так, як з’явилися різноманітні мобільні пристрої, які оснащені стилусами. 

В роботі розглядається метод розпізнавання рукописного введення символів шляхом аналізу всіх 

точок на площі та перебору всіх можливих комбінацій з метою виявлення найкращого накладання 

контрольних точок на раніше описані фігури. Алгоритм розпізнавання рукописного тексту шляхом аналізу 

всіх точок на площі, аналізує наданий набір точок і намагатиметься в ньому знайти найпотужнішу та 

подібну фігуру. Фігура, це каркас, що містить тільки основні (контрольні) точки, що роблять фігуру 

унікальною. 

Якщо відомі координати трьох точок на площині та їх черга "появи" на ній, то можна визначити кут, 

описаний цими точками. Серед наборів точок, які подаються на вхід алгоритму, необхідно «підставити» 

точки у всі можливі каркаси фігур і вибрати найкраще рішення серед знайдених. 

Якщо, припустимо, є кілька аналізованих каркасів, наприклад, «8» і «6». І результат алгоритму 

розпізнавання: «8» -80%, «6» - 90%, то рішення приймається в інтересах тієї фігури, в каркасі  якої присутні 

більшість контрольних точок, тобто в користь восьми. 

Недоліком алгоритму є періодичні помилки розпізнавання. Якщо якісно позначити всі контрольні 

точки, то помилку вдасться уникнути. Також можуть виникнути помилки при аналізі фігур, які мають 

складні округлості. Якщо помилки відбуваються на несхожих  символах, то можна запрограмувати каркас 

кожної з фігур повторно (кількість повторень не обмежена). Так вдасться уникнути помилок у 

розпізнаванні. 

Розглянутий метод розпізнання рукописного тексту дозволив створити додаток для OC Android, що 

розпізнає написані символи (літери та цифри) зі схожістю 85%. 
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Експертна система, перш за все, є програмним продуктом, і її призначення - автоматизація діяльності 

людини. Однак принциповою відмінністю експертної системи від інших програм є те, що вона виступає не в 
ролі «асистента», що виконує за людину частину роботи, а в ролі «компетентного партнера» - експерта-

консультанта в конкретній сфері. Експертні системи акумулюють в собі і тиражують досвід і знання 

висококваліфікованих фахівців, дозволяють користуватися цими знаннями користувачам «неспеціалістам» в 

даній предметній області. 

На базі експертних систем розроблено програма-експерт, яка поліпшить роботу майстрів з ремонту 

мобільних телефонів. 

Основна особливість запропонованої експертної системи є накопичення статистичної інформації про 

структуру несправностей мобільних телефонів. 

Властива для будь-якої практичної професійної діяльності невизначеність і неповнота знання 

представляється і враховується в системі з допомогою коефіцієнта, який називається фактором впевненості. 

Цей коефіцієнт має чисельне значення від 0 до 1 і є суб'єктивною оцінкою імовірності відповідності дії 

правил, тому чисельне значення коефіцієнта вибирається і задається спеціалістом на основі власного 

досвіду. 

Робота системи і майстра полягає в тому що майстер задає можливий варіант поломки телефону в 

систему. Система переглядає інформацію у базі знань і видає варіанти. Далі для вибраних варіантів система 
видає де шукати несправність та як її відремонтувати. Якщо система не змогла запропонувати відповідь, то 

пропонується ввести необхідну інформацію для поповнення бази знань. 

Особливістю математичного апарату вибору є те що дана експертна система навчається, тобто коли 

майстер задає несправність, якої немає у базі, тоді система запам’ятовує дану помилку і опис ремонту 
введений безпосередньо майстром у процесі ремонту, та зберігає інформацію у базі знань. 

Така експертна система суттєво допомагає оптимізувати роботу сервісних центрів. 

Експертна система діагностики несправностей мобільного телефону з навчанням на основі 

статистичної інформації про несправності була успішно розроблена та впроваджена. 
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Безпека – одна із складових нашого життя. Джерелом загрози нашого життя є різні надзвичайні 

ситуації, які можуть трапитись несподівано: техногенні катастрофи, аварії, пожежі, стихійні лиха чи 

епідемія. Головним  засобом забезпечення від надзвичайних ситуацій (НС) є інформація. Оповіщення та 

надання необхідної інформації виконують автоматизовані системи раннього оповіщення, які допомагають 

людям, працівникам, населенню кооперуватись, та евакуюватись. Ці системи  сповіщають служби МНС, які 

проводять ліквідаційні роботи та рятувальні операції для постраждалих людей. 

Дослід аналогів автоматизованих систем виявив, що державна автоматизована система управління 

засобами ліквідації НС потребує удосконалення  її програмних компонентів. 

Розробити програмні засоби для автоматизації управління засобами ліквідації надзвичайних ситуацій 

для вдосконалення системи, виключення недоліків надійності системи та зменшити кількість постраждалих 

людей. 

Автоматизована система управління (АСУ) засобами ліквідації НС призначена для удосконалювання 

діяльності підрозділів МЧС, шляхом автоматизації вирішення завдань управління, прийняття рішень і 

оптимізації існуючої організаційної структури системи управління.  

АСУ має такі функції: 

 підняття рівня пожежної безпеки; 

 зменшення матеріального збитку і загибелі людей від пожеж та НС; 

 підвищення ефективності використання засобів зв'язку, сигналізації, пожежної та рятувальної 
техніки; 

 зменшення кількості похибок у діях диспетчерського персоналу та інших служб; 

 поліпшення якості роботи державного пожежного нагляду. 

АСУ виявляє загрозу та сповіщає населення, а ешелонні сили, які виступають як інструмент для 

виконання ліквідаційних робіт, проводять роботи для усунення НС та її наслідків. Така система буде 

працювати в двох режимах — пасивному (збір інформації с об’єктів, завчасне виявлення НС) та активному 
(інформування персоналу про потенційну загрозу, надання можливості швидкої евакуації).  

Після дослідження питання про розробку нових програмних засобів для управління засобами 

ліквідацій в НС, була створена програма, яка привнесе покращений функціонал, новий інтерфейс та 

удосконалену систему виявлення та реагування на загрози.  

Система з’єднана с датчиками та камерами для реєстрування загроз. При виявленні загрози система 

реєструє запис во вкладці «Події» та відображається подія на карті. Також можна відмітити НС в ручному 

режимі. Для управління засобами ліквідації НС є система автоматичного та ручного оповіщення. Також є 

можливість слідкувати за станом системи та її складової. 
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Целью исследования является повышение эффективности удаленного администрирования крупных 
гетерогенных информационных структур.  

Все схемы удаленного управления сетью, отличающиеся типом взаимодействующих систем, принято 
делить на четыре группы: 

1) сеть-сеть; 
2) компьютер-сеть;  
3) компьютер-компьютер;  
4) терминал-компьютер.   

Схемы доступа «сеть-сеть» в свою очередь  делятся на два класса – ROBO (Regional Office/Branch 
Office) и SOHO (Small Office/Home Office). Класс ROBO соответствует случаю подключения сетей средних 
размеров (региональных подразделений предприятия) к центральной сети, а класс SOHO представляет  
собой случай удаленного доступа к сетям небольших офисов и домашним сетям. Последние три вида 
удаленного доступа определяются как индивидуальный доступ. [1] 

Особым случаем является возможность удаленно работать с компьютером так же, как и с локальной 
машиной. В этом режиме можно запускать программы на удаленном компьютере и видеть результаты 
выполнения их работы. Такой способ доступа делится на терминальный доступ и на удаленное управление.  

В комплект поставки всех операционных систем обязательно включаются как средства терминального 
доступа, так и средства поддержки режима удаленного узла (remote node). Это достигается использованием  
на удаленном компьютере того же стека протоколов, что и на компьютерах центральной сети (исключение 
составляют лишь протоколы канального и физического уровней). Минималистичность функционала 
встроенных утилит ОС вынуждает администраторов сетей прибегать  к использованию программ-аналогов 
от сторонних разработчиков.    

Эволюция решений удаленного доступа и управления привела к созданию комплексных полностью 
централизованных унифицированных платформ – RMM (Remote Monitoring and Management), 
предоставляющих качественно новый уровень работы и принципиально новый инструментарий 
администрирования корпоративных сетей. Важность внедрения таких технологий обусловлена 
возможностью резкого  сокращения полной стоимости владения компьютерами организации, например, по 
данным аналитиков  Gartner – на 42%.  [2] 

В настоящее время на рынке доступны различные RMM-решения, отличающиеся  в зависимости от 
совокупности функциональных возможностей, особенностей инфраструктуры решения, цены и прочих 
факторов. Наибольшую популярность при этом завоевывают платформы, построенные на базе облачных 
технологий, например, с использованием  моделей IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как 
услуга) и BaaS (резервное копирование как услуга). Пример такого решения – система LabTech компании 
ConnectWise, позиционируемая в качестве средства, разворачиваемого на стороне провайдера.  Еще один 
типичный пример – Systems Management от Panda Security. Это тоже облачный сервис, не нуждающийся в 
дополнительной инфраструктуре внутри сети, предполагающий очень низкие операционные расходы и не 
требующий каких-либо сопутствующих первоначальных и/или постоянных расходов. [3, 4] 

Следует отметить, что анализ рынка RMM-систем показывает явное преобладание среди  поставщиков 
подобных платформ компаний, занимающихся написанием антивирусного ПО: кроме упоминавшейся уже 
Panda Security, это Comodo Group, AVAST Software, ESET и др. Скорее всего, это  объясняется достаточно 
сильным сходством специфики архитектуры современных программ-антивирусов, использующих 
резидентный модуль мониторинга,  и RMM, содержащих более функциональную модификацию такого 
модуля.  
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Медичні інформаційні програмні системи призначені для реалізації функцій обміну лікарськими та 

іншими документами з другими системами, що відповідають загальним стандартам і правилам. Взагалі дві 
публічні інформаційні медичні системи можуть обмінюватися інформацією без будь-яких зайвих зусиль з 
боку їх авторів. Власники системи рішають, які дані можна, а які не можна транслювати в інші організації. 

Для реалізації концепції медичних інформаційних систем треба перш за все розробити стандарти їх 
взаємовідносин. Таким чином, складність розробки медичних інформаційних систем переноситься в іншу 
площину і адресується іншим фахівцям: якщо при розробці інтегрованих систем були потрібні фахівці з 
технічною освітою, то тепер відповідальність в більшій мірі покладається на експертів, які добре знають 
професійну область охорони здоров'я і володіють методами формалізації її опису. 

Можна відокремити наступні головні питання в сфері представлення інформації галузі медицині: 

значна кількість спеціалізованих термінологічних систем, які не пов'язані значно між собою; 

деякі відмінності в тлумаченні понять і термінів, які використовуються; 

мале використання засобів відображення значення деяких термінів; 

значні труднощі з використанням закодованих даних в різноманітних медичних установах. 

Окремі МІС дозволяють організувати взаємодію з сучасним медичним обладнанням, які мають 
інтерфейси для обміну даними з електронної історією хвороби пацієнта, однак відсутні програмні 
комплекси, що включають системи підтримки прийняття управлінських рішень, які могли б стати основою 
для вирішення завдань управління охороною здоров'я національному рівні або на рівні регіону.  

В управлінні системою охорони здоров'я фахівцями виділяється два основні класи ситуацій: кризові 
ситуації управління в період епідемій і надзвичайних ситуацій і рутинне управління системою з 
плануванням виконанням і моніторингом основних процесів за ключовими показниками. 

Метою дослідження є розробка програмного забезпечення інтелектуалізації розподіленої 
автоматизованої системи центрів охорони здоров'я. 

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі необхідно вирішити ряд завдань: розробити 
моделі бізнес-процесів предметної області; розробити математичні моделі прийняття рішень; розробити 
інформаційні моделі інтелектуальної системи; розробити програмні модулі логічного висновку і підтримки 
рішень; розробити програмні модулі взаємодії із джерелами даних; розробити програмні модулі системи 
збору даних; розробити систему візуалізації даних програмного комплексу. 

Рішення поставлених завдань дозволить розробити і впровадити програмне забезпечення 
інтелектуальної розподіленої автоматизованої системи центрів охорони здоров'я. 

Основною вимогою до медичної інформаційної системи є забезпечення доступу персоналу до 
необхідної інформації. Ця вимога означає, що будь-яка інформація, що проходить через лікувальний заклад, 
повинна бути введена в інформаційну систему і доступна в будь-який момент часу з будь-якого місця 
організації. Якщо ця вимога не суперечить правилам доступу до даної інформації, то вона доступна для 
робітників установи. Рішення задач, пов'язаних з обробкою даних на етапі «Надання лікувально-
діагностичних послуг» процесу «Амбулаторне лікування» а також організація ефективної взаємодії між 
процесами «Амбулаторне лікування», «Аналіз даних» і «Вироблення рішень» дає можливість підвищити 
ефективність функціонування системи охорони здоров'я. Відповідно до «класичної» архітектури модулі 
програмного комплексу мають розвинені функціональні зв'язки. Як інструмент роботи з функціональними 
зв'язками між джерелами даних був розроблений редактор фактів. Основними функціями даного 
інструменту є: розробка моделі ситуації, опис атрибутів ситуації, встановлення нормальних показників для 
атрибутів ситуації, як показано на рисунку. 

В результаті досліджень була розроблена автоматизована система для центрів охорони здоров'я. 
Особливістю даної системи є наступне: жоден крок не може розпочатися до тих пір, поки попередній крок 
не буде виконано і не буде здійснена перевірка його відповідності вимогам в деякій контрольній точці. 
Отримані результати дозволяють впровадити програмне забезпечення інтелектуальної розподіленої 
автоматизованої системи центрів охорони здоров'я.  
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Існують багато приладів для визначення напряму та швидкості вітру. Зазвичай такі прилади 

використовують на метеостанціях та у тих випадках коли потрібно виміряти швидкість повітря або газових 

потоків. Кожен з них має свої конструктивні особливості. Найбільш популярними є чашковий та крильчатий 

анемометри, недоліками яких є наявність рухомих механічних частин, що необхідно обслуговувати. 

Тепловий анемометр частіше за все складеться з тонкої нитки яка нагрівається за допомогою струму, 

залежно від температури змінюється опір нитки. Такі прилади використовуються для визначення кількості 

повітря. До недоліків слід віднести складність вимірювання та низьку міцність нитки розжарювання так як 

вона дуже тонка, крім цього з часом проходить окислення дроту. 

Ультразвуковий анемометр напевне найскладніший тип з усіх анемометрів, так як для встановлення 

напряму та швидкості вітру він вимірює швидкість звуку. У таких анемометрів досить велика складність 

вимірювання яка пояснюється залежністю від метеорологічних умов, тому вартість самої конструкції досить 

велика.[1] 

Беручи все це до уваги потрібно позбутися таких недоліків як рухомі частини, низьку міцність та 

велику вартість деталей. 

Запропонований термодинамічний датчик забезпечує визначення напрямку і швидкості вітру. Датчик 

має нагрівальний елемент, який завдяки своєму температурному полю, нагріває датчики температури 
навколо нього. Вітер змінює конфігурацію температурного поля, тим самим охолоджуючи одні датчики та 

нагріває інші. Завдяки цьому з’явиться різниця температур, що і дозволяє визначити напрям вітру. 

Конструктивно термодинамічний датчик напряму та швидкості вітру виглядатиме як коло у центрі 

якого знаходиться нагрівальний елемент округлої форми. Навколо нього симетрично розташовано шість 
датчиків температури. Дані з датчиків передаються до мікроконтролеру. Програмне забезпечення на 

мікроконтролері обчислює отримані дані та визначає напрям вітру та швидкість вітру. Перевагою такого 

датчика є відсутність рухомих механічних частин та не велика вартість використаних компонентів. 
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У наш час однією з найважливіших частин управління учбовим процесом є формування 

оптимального розкладу занять. Оптимальним він має бути не лише для студентів, але й для викладачів. 

Існує багато програмних продуктів, які можуть автоматизувати процес складання розкладу, але працюють 

вони не завжди коректне. Більш доцільно використовувати автоматизовану систему для підтримки 

прийняття рішень у цьому питанні. 

Розробка та дослідження програмних засобів підтримки прийняття рішень для автоматизації генерації 

розкладів. Головне завдання дослідження полягає у створенні програмного продукту, який буде радити під 

час створення розкладу занять. Реалізація поставленого завдання має на меті вдосконалити процес 

автоматизації генерації розкладу та зробити його більш оптимальним для студентів та викладачів. 

На сьогодні в управлінні учбовим процесом важливе місце займає правильне формування розкладу 

занять. Від вирішення цієї задачі залежить продуктивність студентів, викладачів та всього учбового 

процесу, адже має багато обмежень, які необхідно враховувати. Від вирішення цього питання також 

залежить й економічна складова навчального закладу, адже оптимальний розклад допомагає правильно 

використовувати важливі ресурси учбового закладу, такі як лабораторне обладнання, електроенергія, 

аудиторний фонд та викладацький склад. 

Сам процес генерації розкладу доволі складний. У першу чергу потрібно зібрати у єдине всі необхідні 

дані про учбові плани, кількість студентів, аудиторний фонд та інше. Після цього методисти починають 

складати чорновий варіант розкладу занять з урахуванням розподілу груп по необхідним аудиторіям, 

враховуються також побажання викладачів, які працюють за сумісництвом. 

При використанні автоматичної системи, яка допомагає прийняти рішення під час складанні 

розкладу, значно зменшиться витрачений час на цю роботу. Автоматична система завжди буде враховувати 

всі обмеження, які можливо врахувати та допоможе швидше створити оптимальний розклад. 

Для створення автоматичної системи створення розкладу використовують методи, які можливо 

розподілити на три окремі групи: 

 класичні методи, з використанням методів динамічного, цілочисельного програмування, методів 

графів та інші; 

 використання евристичних алгоритмів, які можуть надати найбільш прийнятний та оптимальний 

розв’язок; 

 методи з використанням штучного інтелекту. 

Однак у даному випадку не має необхідності повної автоматизації складання розкладу, при цьому 
оптимальним є використання одного з двох методів класичного або евристичного. 

У використані класичного методу є один недолік, у разі неможливості створення оптимального 

розкладу, який враховує всі обмеження, програма не знайде вирішення. Тому потрібно використовувати 

декілька рівнів обмежень. Обов’язкові для виконання мають бути враховані завжди, обмеження які лише 
бажані, в деяких випадках можливо відкинути. При використанні наприклад методів графів таке майже 

неможливо зробити. 

Тому більш доцільним буде використовувати евристичні методи, які будуть допомагати при 

прийнятті рішення під час складанні розкладу з урахуванням типів обмежень.  

Система підтримки рішень для автоматизації генерації розкладів зменшить складність цієї роботи та 

покращить оптимальність учбового процесу. Використання такого засобу враховує всі аспекти необхідні для 

навчання. 
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К системам телеметрии и управления подвижными объектами предъявляется ряд требований. 

Выделим наиболее основные из них: 

 система  телеметрии и управления подвижной платформой должна обеспечивать сквозную передачу  

команд  и  данных  и  обеспечивать надежность существования канала связи от антенны подвижной 

платформы и до антенны системы управления; 

 система телеметрии и управления должна постоянно передавать телеметрические данные и данные 

управления,  предоставляемые  системой  обработки данных подвижной платформы и стационарной 

системой управления; 

 телеметрические  данные  системы  обработки  данных  должны  передаваться  через 

высокочастотную  линию  системы  телеметрии,  управления  при всех режимах работы подвижной 

платформы; 

 телеметрический сигнал должен передаваться с широким покрытием  для обеспечения надежности 
покрытия. 

  

Для исследования способов реализации каналов управления и телеметрии с учетом требований 

приведенных выше, были выбраны следующие радиомодули: 

 SI4463 (433 МГц); 

 nRF24L01 (2.4 ГГц); 

 NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной (2.4 ГГц); 

 SE8R01 (2.4 ГГц). 

Способы реализации каналов управления и телеметрии можно разделить на симплексные и 

дуплексные, причем не только по способу обмена радиосигналами, но и по способу их обработки. 

Исследование показало, что наибольшей эффективностью обладают каналы управления и 

телеметрии обеспечивающие дуплексный обмен данными на всех уровнях: уровень радиообмена, уровень 

внутренней обработки, уровень внешней обработки. 

Поскольку физическая реализация такого канала управления и телеметрии затратная с точки 

зрения стоимости и потребления вычислительных ресурсов модуля обработки, то наиболее рациональным 

является построение канала управления с дуплексным каналом радиообмена и симплексным каналом 

внешней обработки информации.  

Каналы управления и телеметрии при такой реализации обеспечивают допустимое время 

задержки при обработке сигналов управления и отправке данных телеметрии, а так же демонстрируют 

надежность и стабильность при работе. 

 

 

 

https://arduino-ua.com/prod1757-besprovodnoi-posledovatelnii-modyl-433-mgc-hc-12-na-si4463
https://arduino-ua.com/prod231-Radiomodyl_nRF24L01_24_GGc
https://arduino-ua.com/prod640-Besprovodnoi_modyl_NRF24L01PALNA_s_vneshnei_antennoi
https://arduino-ua.com/prod640-Besprovodnoi_modyl_NRF24L01PALNA_s_vneshnei_antennoi
https://arduino-ua.com/prod2295-radiomodyl-se8r01-2-4-ggc
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Багато сучасних газоаналізаторів, які доступні на ринку, можуть визначати наявність лише одного 

газу, але інформацію про концентрацію цього газу, вони не відображують. Тому однією з актуальних 

проблем є створення доступних датчиків для визначення концентрацію газу з достатньою для практичного 

використання точністю. 

Існує багато методів визначення наявності концентрації певного газу, а також аналізу складових будь-

яких газових сумішей. Сучасні датчики концентрації газу середнього цінового діапазону базуються на 

електрохімічному методі визначення. Однак ці датчики чутливі до певних концентрацій різних газів, що 

ускладнює їх використання у газоаналізаторах. 

Одними з поширених датчиків є датчики серії MQ. Серія газових датчиків MQ використовує 

невеликий нагрівач всередині з електрохімічним сенсором. Вони реагують на спектр газів. На точність 

датчиків впливають температура та вологість газу. 

Так, наприклад, датчик MQ-7 є більш ефективним у вимірюванні концентрації чадного газу СО, ніж 

метану, а датчик MQ-4 при вимірюванні концентрації метану. Отже, для визначення концентрації газу 

необхідно використовувати декілька датчиків, тому що один газ можуть визначити два чи більше 

встановлених у пристрої датчиків, але кожен датчик по-різному реагуватиме на певну концентрацію цього 

газу. 

Тому для створення датчику газоаналізатора використовується декілька різних первинних датчиків 

MQ, сигнали яких комбінуються з урахуванням характеристик кожного з датчиків, у результаті чого можна 

отримати значення концентрації певного газу. Для підвищення точності вимірювання концентрації 

виконується корекція сигналів з первинних датчиків за температурою газу та його вологістю. 

Прилад створений на базі плати Arduino з мікроконтролером ATmega328, який оброблює інформацію 

з датчиків та відображає її на дисплеї. 
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Однозначный ответ на какое расстояние будет передавать сигнал Wi-Fi оборудование дать невозможно 
т.к. физические свойства и поведение радиоволны в окружающем мире довольно сложны. Нельзя взять 
какой-то один параметр и по нему рассчитать дальность беспроводного сигнала. В каждом конкретном 
случае на дальность будут оказывать влияние различные факторы окружающей среды:  

 поглощение сигнала препятствиями, земной корой, поверхностью водоемов;  

 дифракция и рассеивание сигнала из-за преград на пути; 

 отражения сигнала от препятствий, земли, воды и возникающие в результате этого интерференции 
волны;  

 радио горизонт, т.е. искривление земной коры на больших расстояниях;  

 зона Френеля и, соответственно – высота расположения оборудования над поверхностью земли. 

 Именно поэтому реальная дальность оборудования, как впрочем, и пропускная способность, может 
очень сильно отличаться в различных условиях. 

Главное условие для создания беспроводного соединения на расстояние большее, чем сотня метров – 
прямая видимость между точками установки оборудования, т.е. отсутствие препятствий между приемником 
и передатчиком. Объекты, попадающиеся на пути распространения сигнала отражают и поглощают если не 
весь сигнал, то большую его часть. То же самое происходит и в помещении, где радиоволны  проходят через 
стены в другие комнаты/на другие этажи, теряя при этом часть энергии. Потери сильно возрастают с 
увеличением расстояния. Процент ухудшения беспроводного сигнала при прохождении через препятствия 
зависит от нескольких факторов: длинны волны, материала препятствия, точнее, его диэлектрических 
свойств и угла падения луча на препятствие.  

В теории, чем больше длина волны (и ниже частота Wi-Fi), тем больше проникающая способность 
сигнала. Соответственно, Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц имеет большую проникающую способность, чем в 
диапазоне 5 ГГц. В реальных условиях выполнение этого правила очень тесно зависит от того, через 
препятствие какой структуры и состава проходит сигнал.  

Помимо материала преграды, через которую проходит беспроводной сигнал, важен также угол падения 
луча. Так, если сигнал проходит через препятствие под прямым углом, это обеспечит меньшие потери, чем 
если бы он падал на него под углом 45 градусов. Еще хуже, если сигнал проходит через преграду под очень 
острым углом. В этом случае коэффициент утолщения препятствия возрастает на порядок и рассчитывать 
потери Wi-Fi передачи нужно согласно этой величине. 

 Существуют несколько видов моделей, описывающих распространение радиоволн, которые позволяют 
спрогнозировать результат покрытия помещений Wi-Fi сигналом:   

 статистические модели, не требующие подробной информации о здании кроме общего описания 
его типа: производственное здание, гостиница, больница, торговый центр, здание старой 
постройки и т.п.; 

 эмпирические одно – или многолучевые модели; основанные на анализе одного или нескольких 
лучей, соединяющих передающую и приемную антенны, для оценки уровня принимаемого 
сигнала; 

 лучевые модели; в которых используется квазиоптическое представление процессов 
распространения сигналов и учитываются отражения от стен помещения и дифракция на углах. 

 Несмотря на достаточно хорошую проработку математического аппарата, все они позволяют получить 
только прикидочные результаты, что объясняется невозможностью учета чрезвычайно большого количества 
параметров в реальной обстановке.  
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На сьогоднішній день дослідження та розробка програм для маршрутів руху вертольота, оптимізації 

по витратам палива і безпечності польотів знаходиться на досить низькому рівні, тому є актуальним.  

Для того, щоб мати змогу побудувати маршрут для гелікоптера потрібно брати до уваги фактори, які 

можуть вплинути як на безпечність так і на економічність польоту. 

Для оптимізації маршруту та скорочення часу на підготовку рішення, до польоту на гелікоптері і під 

час польоту необхідно враховувати вплив різних умов, а саме: 

 метеорологічні умови (атмосферний тиск, температура повітря, вологість, імла та пилові бурі, 
турбулентність, місцеві вітри); 

 особливості рельєфу місцевості (польоти над гірською місцевістю, над місцевостями з мінімальною 
кількістю орієнтирів (ліси, пустелі,степи, великі водні простори), на малих висотах, вночі); 

 особливості заправки паливом (максимальна завантаженість пальним впливає на політ вертольота); 

 характер вантажу. 

До основних етапів вирішення щодо побудови маршруту руху вертольоту та оптимізацією по 

витратам палива можна віднести наступні: 

 витрата палива з урахуванням шляху, швидкості, нормам по витратам палива; 

 питома витрата палива з урахуванням годинної витрати палива з ефективною потужністю; 

 знаходження мінімально затратного шляху по часу проходження з експлуатаційними витратами та 
знаходження мінімальних витрат палива. 

У програмному комплексі використовуються багатокрокові алгоритми оптимізації. Інтерфейс 

передбачає можливість вводу даних з умовами польоту, такі як: висота польоту, атмосферний тиск, 

температура повітря, маса вантажу, швидкість, обмеженість по маршруту та обирати оптимальний маршрут 

з декількох варіантів. Результатом оптимізації є маршрут або маршрути оптимальні за витратою палива, 

часом проходження заданої ділянки та безпечними умовами виконання польоту. 
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Введение 

Оптические системы находят применение в таких проектах как: организация цифровых кабельных 

телевизионных сетей, создание локально-вычислительных сетей, строительство национальных сетей 

крупнейших операторов связи, организация городской, внутризоновой и межрегиональной связи. 

Нельзя не отметить огромное значение прогрессивной технологии плотного волоконного 

мультиплексирования с разделением по длине волны – DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 

Данная технология позволяет многократно увеличить скорость передачи как уже эксплуатируемых 

волоконно-оптических линий связи, так и вновь проектируемых. Это возможность имеет огромное значение 

при учете постоянно возрастающей потребности в увеличении объемов передаваемой информации.  

1.Цели и задачи исследования 

Целью магистерской работы является разработка основных вопросов проектирования и строительства 

цифровой волоконно-оптической линии связи с использованием технологии спектрального разделения 

каналов DWDM между городами. 

Задачи: 

- Провести исследование системы связи на основе DWDM-технологий; 

- Освоить проектирование систем связи на основе DWDM-технологий; 

- Провести исследование существующие магистральные городские ВОЛС системы связи; 

- На основе полученных данных предложить способ улучшения существующих систем связи. 

2.Изложение основного материала 

DWDM – система уплотнения, физически состоящая из устройств, генерирующих информационный 

поток трансиверов, мультиплексоров и оптического волновода. Современные DWDM системы работают на 

частоте 50ГГц и двух диапазонах: 1) диапазон C находится в пределах от 1528.77нм до 1577.03нм; 2) 

диапазон L находится в пределах от 1577.86нм до 1622.25нм. DWDM система Украины, которой владеет 

компания «Датагруп» является устаревшей, так как работает на частоте 100ГГц и еще по ряду причин. 

Рассмотрена DWDM платформа ONS 15454, которая имеет рад преимуществ над платформой ONS 

15454 MSTP. Представленная мною платформа позволяет прокладывать ВОЛС на более дальние расстояния 

без использования регенераторов, что значительно удешевляет прокладывание трассы оптического волокна. 

Cisco ONS 15808 работает на частоте 50ГГц и в скором времени будет поддерживать 25ГГц частоту. Кроме 

того, данная платформа осуществляет коррекцию ошибок и имеет возможность расширения до 160 каналов 

передачи информационного потока.  

Вывод 

Системы с применением технологии DWDM позволяет увеличивать скорость передачи данных путем 

добавления новых длин волн при более плотном их мультиплексировании, при этом усложняя лишь 

оконечное оборудование и не организовывая прокладки новых кабелей. Предложенная платформа для 

улучшения DWDM системы имеет ряд преимуществ, является самой актуальной на сегодняшний день с 

возможностью усовершенствования в дальнейшем с минимальными затратами, позволяет удешевить 

прокладку оптического волокна на дальние и сверхдальние расстояния.  
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