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службою, але в будь-якому випадку служба внутрішнього аудиту повинна бути 

укомплектована професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які здатні 

виконати покладені на них функціональні обов’язки. Ефективний внутрішній 

аудит може знизити витрати компанії на зовнішній аудит, але не може скасувати 

його необхідність для компанії. Також важливо врахувати те, що не 

рекомендується користуватися послугами зовнішнього аудитора компанії для 

проведення внутрішніх аудитів, оскільки подібне поєднання може призвести до 

втрати принципу незалежності, що є одним із першорядних чинників у роботі 

зовнішнього аудитора [5]. 

Отже, наявність ефективного внутрішнього аудиту сьогодні є невід’ємною 

складовою успішного розвитку суб’єкта господарювання в умовах постійних змін 

зовнішнього середовища та ускладнення процесів управління. За його допомогою 

здійснюється нагляд за дотриманням законодавства, внутрішніх норм та правил, 

контроль за оптимальним використанням ресурсів, визначення та попередження 

ризиків, забезпечення вірогідності інформації у звітності тощо. 

Список використаних джерел: 
1.Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих 

навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с. 

2.Бухгалтерский учет и аудит №7. – 2004. Научно – практический журнал/ Оксана 

Нетыкина «Организация службы внутреннего аудита и ее работы на предприятии». 

3.Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посібник. – Львів. Світ, 2002. – 296 с. 

4.Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 363 

с. (Вища освіта ХХІ століття). 

5.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402 с. 

 

Королюк Т. М., к.е.н., доц. 

ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна  

 

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 

ДОСВІД ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасна економічна реальність у світі бізнесу визначається двома напрямами 

розвитку – цифрова трансформація інформаційних процесів або ж зникнути зі 

сфери бізнесу. Така спрямованість розвитку підприємницької сфери 

підтверджується сучасними дослідженнями. В 2017 році за результатами 

опитування INSEAD Emerging Markets Institute, Universum і HEAD Foundation 72% 

респондентів з числа представників поколінь Х та Y визначили технічні 

можливості роботодавця важливими. Опитування Dell Technologies в 2018 році 

засвідчило, що 91 % респондентів з 12000 учнів старших класів середніх шкіл і 

коледжів в 17 країнах світу визначили важливим чинником при влаштуванні на 

роботу технології роботодавця. 80 % з респондентів також вказали на важливості 

технологій та автоматизації при формуванні більш справедливого робочого 

середовища з метою запобігання дискримінації та упередженості [1]. 

Цифрова трансформація інформаційних процесів в діяльності вітчизняних 

підприємств набрала особливих оборотів в період пандемії коронавірусної 

хвороби COVID-19. Важливим завданням для компаній постало питання 
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забезпечення взаємодії підрозділів між собою та налагодження електронного 

документообігу з контрагентами. Кожне підприємство вирішувало це питання по-

різному. Вивчивши ринок послуг з автоматизації інформаційних процесів, 

компанії почали активно впроваджувати програмне забезпечення, налагоджувати 

бізнес-процеси в нових умовах. Причому процеси діджиталізації інформаційних 

процесів в окремих компаніях розпочалося задовго до пандемії COVID-19. 

Відправною точкою до діджиталізації інформаційних процесів вітчизняних 

підприємств стала прийнята Урядом концепція розвитку електронних послуг в 

Україні в 2016 р. Далі в 2019 р. було створено Міністерство цифрової 

трансформації України для формування державної політики в сфері діджиталізації 

економіки в Україні. 

Розглянемо успішні кейси цифровізації інформаційних процесів вітчизняних 

підприємств. Так, компанія «Грайф Флексіблс Україна» з 2019 р. здійснила 

автоматизацію електронного документообігу внутрішніх документів [3]. В 

часовому вимірі це зайняло 2-3 місяці. Основними причинами цих процесів були 

значні витрати паперу та важливість збільшення ефективності офісних 

працівників. Результатами цифровізації електронного документообігу стали: 

переведення в онлайн 10 тис. внутрішніх документів та 1 тис. зовнішніх 

документів; економія часу на підписання документів до 10 хв. за допомогою 

спеціального алгоритму в автоматизованому сервісі компанії; економія паперу на 

30%; зростання ефективності працівників на робочих місцях. 

Юридична компанія Dictum здійснила інтеграцію сервісу електронного 

документообігу «Вчасно» в хмарну систему автоматичного управління 

операційною діяльністю Planfix [4]. Перевагами використання електронного 

документообігу «Вчасно» для компанії є: швидке відправлення документів; 

відсутність зайвих витрат; впевненість в отриманні адресатом листів; дистанційне 

підписання документів; зберігання документів в хмарному сервісі; можливість 

перегляду будь-якого документу в будь-який час; безкоштовне надсилання 

документів клієнтами Dictum, які взаємодіють через «Вчасно». Кінцевим 

результатом впровадження електронного документообігу «Вчасно» для Dictum 

стало зменшення витрат на логістику документів у 16 разів. 

Основними перешкодами з швидкого налагодження автоматизації 

інформаційних процесів вітчизняних підприємств є: 1) кадрова політика. Мова йде 

про професійний розвиток працівників підприємств в напрямку адаптації до 

діджиталізації інформаційних процесів; 2) тривалість налагодження процесів 

автоматизації інформаційних процесів на підприємствах. Це займає від декількох 

місяців до року і більше; 3) небажання контрагентів працювати в 

автоматизованому режимі; 4) вартість налагодження автоматизації інформаційних 

процесів та обслуговування цього процесу. Для вирішення вказаних перешкод 

необхідно здійснити трансформацію бізнес-процесів на підприємствах, 

трансформацію комунікаційних процесів, автоматизувати електронний 

документообіг, використовувати новітні ІТ-обладнання, здійснити перехід на 

хмарні технології.   

Цифровізація інформаційних процесів потребує оцифрування усієї інформації 

на підприємстві. Як вказують дослідники, це можна забезпечити через цифрові 
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фінанси, соціальні мережі, цифрову ідентифікацію та революцію даних [5]. 

Цифровізація фінансів можлива більшою мірою через безготівкові розрахунки. Для 

цифрової ідентифікації в системі електронного документообігу потрібно 

використання кваліфікованого електронного підпису. З метою пошуку та 

поширення бізнес-інформації слід використовувати соціальні мережі. Революція 

даних може відбуватися через відкриття великих масивів даних. 

Отже, використання цифрових технологій в інформаційних процесах 

вітчизняних підприємств дозволяє покращити якість їх діяльності та пришвидшити 

бізнес-процеси. 
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АЛГОРИТМ АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. Раціоналізація діяльності торговельного підприємства безпосередньо 

залежить від продуманої асортиментної політики, яка є ключовою у його товарній 

політиці. Стратегія розвитку підприємства визначає цілі його асортиментної 

політики. Цільовими орієнтирами асортиментної політики торговельного 

підприємства мають стати такі: більш повне задоволення споживчого попиту, 

зміцнення ринкових позицій підприємства, оптимальне використання його 

ресурсного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу. Успішне функціонування та розвиток 

торговельного підприємства в умовах перманентних змін попиту споживачів і дій 

конкурентів значною мірою залежить від раціональності його асортиментної 

політики. В зв’язку із цим актуалізується потреба і вміння підприємства торгівлі 

вносити такі зміни в асортимент товарів, які забезпечать зростання його 

товарообороту та ефективний розвиток. 
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