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динаміки рівня життя сільського населення їх територій.  
Висновки. Найважливішим напрямом соціально-економічної політики 

уряду та держави повинно бути досягнення стійкої позитивної динаміки доб-
робуту населення на основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема 
підвищення заробітної плати працюючого населення. Необхідною постає 
розробка системи соціальних стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний 
рівень життя населення та відповідала європейським стандартам, при цьому 
її запровадження має передбачати поступові етапи досягнення цих стандартів 
протягом кількох років окремо для кожної категорії населення. З огляду на 
це, в основу розрахунку допомог необхідно закласти не прожитковий міні-
мум, як це визначається в діючих соціальних законах, а соціальні стандарти 
[5]. На сьогоднішній день найбільш ефективними напрямами підвищення рі-
вня життя населення є: боротьба з бідністю шляхом розширення зайнятості 
та зниження рівня безробіття; розвиток тимчасової зайнятості і громадських 
робіт; зростання рівня трудових доходів; скорочення заборгованості із випла-
ти заробітної плати і соціальної допомоги; регулювання мінімальної заробіт-
ної плати, збільшення пенсій; розробка і реалізація заходів щодо стимулю-
вання розвитку малого та середнього бізнесу тощо. 
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У статті представлено дослідження ефективності управління підприємством на 
базі сучасних комплексних інформаційних систем, зокрема з використанням програмних 
продуктів корпорації Парус. Проведено аналіз програмних продуктів корпорації Парус, 
які призначені та використовуються для автоматизації діяльності комерційних підпри-
ємств і бюджетних організацій різного рівня. 
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In the article the research of efficiency  of enterprise management based on the up-to 
date integrated information systems is given, including the use of software products of Parus 
corporation. The analysis of software products of Parus corporation is made, based on those 
products which are used for automating activities of commercial enterprises and nonprofit 
organizations at different levels. 

 
Постановка проблеми. Сучасний період розвитку цивілізованого сус-

пільства характеризується глобальним процесом інформатизації, особливість 
якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного 
виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, пере-
дача та використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мі-
кропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних за-
собів інформаційного обміну [1, с.46].  

Сучасне виробництво та інші сфери діяльності підприємств різних 
форм власності все більше потребують інформаційного обслуговування, пе-
реробки величезної кількості інформації. Для комп’ютеризації господарсь-
кого обліку на ринку програмних продуктів пропонують десятки пакетів 
програм, які спрощують процеси обробки, зберігання та передачі інформації. 
Тому, впровадження інформаційних систем дозволяє як керівнику, так і пра-
цівнику нижчої ланки управління отримувати оперативний доступ до довіль-
ної нагромадженої інформації з тим, щоб в подальшому ефективно її викори-
стовувати для вирішення стратегічних завдань підприємства [1, с. 98-100].   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність 
проблем використання інформаційних систем підприємствами, організаціями 
та установами, українські науковці і практики вивчають ефективність про-
грамних продуктів для автоматизації робочих місць фахівців. Так, безпосере-
дньо виконує наукові дослідження та розробку систем, що спрямовані на ви-
рішення актуальних проблем штучного інтелекту та інформатизації (а саме: 
створення технологій комп'ютерного образного мислення, нових інформа-
ційних та комунікаційних технологій, створення та розвиток інформаційного 
суспільства в Україні та механізмів його взаємодії зі світовим інформаційним 
простором), Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних техно-
логій та систем – науково-навчальна установа, що підпорядкована Націона-
льній академії наук України і Міністерству освіти і науки України.  

Серед вітчизняних науковців та практиків слід відмітити В.І. Грищенка, 
Ю.А. Тарнавського, Г.А. Шпортюка, В.М. Гужву, С.Г. Карпенка та інших, які 
зробили вагомий внесок до практичних розробок та теоретичних узагальнень  
в галузі інформаційних систем і технологій [1, 2]. 

Ряд авторів зазначають, що ефективність використання програмних 
продуктів на підприємстві полягає в підвищенні продуктивності праці 
управлінського персоналу, якості документів, багатофункціональності про-
грамного продукту, його зручності у роботі, а також можливості швидко та 
якісно формувати довідкову та звітну інформацію, що описує фактичний 
стан господарювання в режимі реального часу [2, с. 55-57].  

Також, слід відмітити плідну роботу численного колективу науковців 
та практиків української корпорації «Парус», програмні продукти якої при-
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значені для автоматизації діяльності комерційних підприємств і бюджетних 
організацій різного рівня [3].  

Поставко завдання. Основними завданнями статті є аналіз ефективно-
сті управління підприємством на базі сучасних інформаційних комплексів, 
зокрема програмних продуктів корпорації Парус, та визначення рейтингу 
програмних продуктів корпорації Парус серед інших пропозицій вітчизняних 
та зарубіжних компаній на ринку програмного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для комп’ютеризації гос-
подарського обліку на ринку програмних продуктів пропонують десятки 
пакетів програм. Програмні продукти (ПП) корпорації Парус – призначені 
для автоматизації діяльності комерційних підприємств і бюджетних органі-
зацій різного рівня. Серед модулів ПП Парус є і тиражні продукти і такі, що 
відносяться до класу ERP-систем. Слід виділити наступні ПП виробника: 

- Парус-Бюджет 7 – тиражне рішення для державних установ;  
- Парус-Підприємство 7 – тиражне рішення для малого і середнього бі-

знесу;  
- Парус-Бюджет 8 (on Oracle) – система автоматизації міністерств, ве-

ликих державних установ;  
- Парус-Підприємство 8 (on Oracle) – корпоративна система;  
- Парус-Підприємство 8SE (on Oracle) – корпоративна система для се-

реднього бізнесу (до 50 ліцензій);  
- Парус-страхування – проектне рішення для страхових компаній. 
Однією з найперспективніших систем автоматизації управлінської 

праці в Україні вважається Парус-Підприємство 7, що призначена для опти-
мізації обробки економічної інформації на малих та середніх за обсягом що-
денних господарських операцій підприємствах, у тому числі і на невеликих 
сільськогосподарських підприємствах.  

Автоматизація робочого місця фахівця з використанням системи Па-
рус-Підприємство ґрунтується на таких методологічних принципах: 

- комплексність – система обслуговує всі без винятку стадії обліку фі-
нансово-господарської діяльності підприємства; 

- готові рішення та гнучке настроювання – в типовій конфігурації про-
грами містяться готові проектні рішення з організації бухгалтерського об-
ліку на об'єкті та є гнучкі засоби настроювання, які дають змогу пристосува-
ти Парус-Підприємство до потреб користувача (наприклад, створити нові 
форми і зразки заповнення документів та ін.); 

- інтеграція з Microsoft Office – програма інтегрована з Microsoft Office, 
а саме з текстовим редактором Word та електронною таблицею Excel. Ці про-
грами використовуються при введенні інформації, побудові документів, гра-
фіків тощо. Підготовлені таким чином матеріали без будь-яких проблем пере-
даються електронною поштою; 

- мультивалютність – згідно із законодавством України облік усіх гос-
подарських операцій на підприємстві ведеться в національній валюті, але в 
разі потреби, в програмний продукт Парус-Підприємство можна сформувати 
будь-який бухгалтерський запис в національній та іноземній валюті;  
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- можливість аналізу облікових даних та отримання звітності; 
- розмежування доступу і функцій – з метою запобігання несанкціоно-

ваному доступу до інформаційної бази і збереження даних у ній кожному 
користувачеві можна призначати індивідуальні права доступу як до розді-
лів інформації, так і до функцій інформаційної системи [3]. 

Для ґрунтовного аналізу використання та поширення програмних про-
дуктів корпорації Парус доцільно представити підприємства, організації та 
установи, де вони впроваджені та використовуються (табл. 1). 

Таблиця 1 
Українські підприємства, організації та установи, які є користувачами 

програмних продуктів корпорації «Парус» 
Назва підприємства, 
організації, установи 

Програмний продукт 
 Парус 

Кількість  
робочих 
місць 

Термін 
впрова-
дження 

1  2  3  4  
Адміністрація державної  
митної служби України  Парус-Бюджет  7.хх 600 18 міся-

ців 
Аквапарк «Коктебель» Парус-Підприємство 7.хх,  

Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

Парус-Пропускний режим 
7.хх 

50 2,5 міся-
ці 

Готельний комплекс - Центр до-
звілля та відпочинку «Борисфен». 
Управляюча компанія «Укррічф-
лот» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

8 2 місяці 

Українсько-італійське 
спільне підприємство «Венето» Парус-Підприємство 8.хх 15 5 місяців

Спільне українсько-угорське під-
приємство 
ТОВ «Гедеон Ріхтер - Укрфарм» 

Парус-Підприємство 8.хх 12 3 місяці 

Державний комітет  
ветеринарної медицини України 

Інтегроване рішення на базі 
Парус-Бюджет 8.хх  
і Парус-Бюджет 7.хх 

150 10 міся-
ців 

Головне управління  
Міністерства внутрішніх справ 
України в м. Київ  

Парус-Бюджет 8.хх 30 7 місяців

Управління державної автомобі-
льної інспекції  
головного управління Міністерст-
ва внутрішніх справ України в м. 
Київ 

Парус-Бюджет 8.хх 16 18 міся-
ців 

ВАТ Дніпропетровський 
 трубний завод Парус-Підприємство 8.хх 45 10 міся-

ців 
Авіакомпанія «Скіф-авіа», 
м. Донецьк Парус-Підприємство 7.хх 4 5 місяців

ВАТ «Донецькоблгаз» Парус-Підприємство 7.хх 10 20 міся-
ців 
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Назва підприємства, 
організації, установи 

Програмний продукт 
 Парус 

Кількість  
робочих 
місць 

Термін 
впрова-
дження 

1  2  3  4  
Готельний комплекс «Україна»  
Комунальне підприємство по екс-
плуатації адмінбудівель Житомир-
ської обласної ради 

Парус-Готель 7.хх 1 2 тижні 

ВАТ «Запоріжжяобленерго» Парус-Підприємство 8.хх 74 6 місяців
Готельно-ресторанний 
комплекс «Кичкине» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

14 2 місяці 

ВАТ «Кредобанк» Парус-Підприємство 8.хх 32 3 місяці 
Луганський державний 
медичний університет Парус-Бюджет  7.хх 6 6 місяців

ТОВ «Автостів» Парус-Підприємство 7.хх 10 6 місяців
Споживче товариство 
«Кахелина» Парус-Підприємство 7.хх 4 3 місяці 

ТзОВ «Керамбуд» Парус-Підприємство 7.хх 18 3 місяці 
Готельний комплекс 
«Пуща-Лісна», 
керуюча компанія «PanUkraine» 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

14 3 місяці 

ВАТ «AES Рівнеенерго» Парус-Підприємство 8.хх 105 18 міся-
ців 

Страхове товариство з додатковою 
відповідальністю «Глобус» 

Парус-Підприємство 8.хх 
Парус-Страхування 8.хх 37 7 місяців

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Вілтек» 
Мінеральні  води під ТМ «Моло-
чанська» 

Парус-Підприємство 7.хх 5 1,5 міся-
ці 

Готельний комплекс «Глобус» 
м. Тернопіль 

Парус-Підприємство 7.хх,  
Парус-Ресторан 7.хх 
Парус-Готель 7.хх 

4 3 місяці 

Державне підприємство 
«Укрзалізничпостач» Парус-Підприємство 8.хх 133 9 місяців

ВАТ АБ «Укргазбанк» Парус-Підприємство 8.хх 116 5 місяців
ВАТ «Укрнафта» Парус-Підприємство 8.хх 125 6 місяців
ВАТ «Укртелеком» Парус-Підприємство 8.хх 1500 9 місяців
ВАТ «Балцем», холдингу «Евро-
цемент груп-Україна» Парус-Підприємство 8.хх 34 8 місяців

Чернігівський суднобудівний-
судноремонтний завод АСК «Укр-
річфлот» 

Парус-Підприємство 7.хх 2 3 місяці 

Чернівецький національний уні-
верситет ім. Ю.Федьковича Парус-Бюджет 8.хх 25 9 місяців

Південно-українська АЕС (відо-
кремленого підрозділу НАЕК 
«Енергоатом») 

Парус-Підприємство 8.хх 25 3 місяці 

Джерело: узагальнено авторами на підставі інформації, наведеній у [3] 
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Аналізуючи дані, наведені у табл. 1, можна зробити висновок, що про-
грамні продукти корпорації Парус досить широко використовуються провід-
ними підприємствами, організаціями та установами української економіки – 
понад 30 підприємств різного напряму діяльності користуються ПП корпора-
ції, загальна кількість впроваджених автоматизованих робочих місць пере-
вищує число 3200. 

Популярність програмних продуктів корпорації Парус пояснюється 
простотою користування, адже програмні продукти корпорації Парус скла-
даються із функціонально замкнених модулів (один або кілька додатків 
(програм), які працюють під управлінням Windows): Бухгалтерія, Реаліза-
ція, Персонал, Адміністратор. Уся інформація, що вводиться в систему, 
зберігається в базі даних, є єдиною для всіх її модулів. База даних (БД) 
може міститися на жорсткому диску комп'ютера, якщо він використовуєть-
ся локально, або на спеціально виділеному комп'ютері (сервері), якщо сис-
тема використовується в корпоративній обчислювальній мережі. У такому 
разі інформація до бази даних може вводитись і використовуватись одноча-
сно кількома користувачами. 

Різноманітність вибору систем управління підприємством дозволяє ко-
рпорації Парус брати участь у різних рейтингах та конкурсах певної темати-
ки. Так, корпорація Парус п'ять разів ставала переможницею рейтингу «Топ-
профі комп'ютерної України» в номінації «Фірми-розробники програмного 
забезпечення», що проводиться газетою «Бізнес». Крім того, корпорація Па-
рус є переможницею усіх раніше проведених міжнародних конкурсів про-
грамного забезпечення в галузі фінансів і бізнесу «Бізнес-Софт», в останньо-
му з яких стала переможницею в трьох номінаціях. Також, корпорація Парус 
регулярно бере участь в рейтингах, що проводяться журналом «ГVардія» се-
ред найбільш успішних компаній України за такими напрямами: Гвардія со-
ціально-відповідальних компаній, Гвардія брендів, Гвардія корпорацій, Гвар-
дія новаторів, Гвардія керівників і т.д. (табл. 2) [4]. 

Таблиця 2 
Рейтинг компаній за критерієм системності у сфері корпоративної  

соціальної відповідальності 2012 р. 

Компанія Вид діяльності Загальний 
бал 

1. ЗАТ  «Майкрософт Україна» системна інтеграція 59,53 
2. Сіменс Україна ДПІІ системна інтеграція 53,13 
3. S&T Україна ДП системна інтеграція 40,27 
4. Корпорація Парус  системна інтеграція 33,10 
5. ЗАТ «Diawest –Комп’ютерний світ» ІТ виробництво 29,67 

Джерело: узагальнено авторами на підставі інформації, наведеній у [4] 
 

Аналізуючи рейтинг компаній за критерієм системності у сфері корпо-
ративної соціальної відповідальності 2012 р., слід відмітити, що корпорація 
Парус посідає одне із провідних місць серед  інших компаній. 

Висновки. Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 
український ринок програмного забезпечення, незважаючи на загальноеко-
номічні несприятливі умови, демонструє позитивну динаміку зростання. По-
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дальший розвиток, перспективи й можливості автоматизації робочих місць 
спеціалістів в цілому залежать від економічного стану та податкової політики 
держави, а також від стабільності та доходності підприємств, які є спожива-
чами ІТ-послуг, – якщо будуть сприятливі умови для їх розвитку, тоді, відпо-
відно, можна очікувати й активність у розробках та пропозиціях нових інфо-
рмаційних технологій.   
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АМОРТИЗАЦІЇ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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Запорізька державна інженерна академія 

 
У статті набули подальшого розвитку концептуальні основи аналізу амортизації 

основних засобів. Узагальнено та розвинено поняття амортизації основних засобів та 
мету її аналізу, завдання, інформаційні джерела та напрями аналізу основних засобів з 
метою підвищення ефективності діяльності підприємства. 

The article further developed the conceptual framework for the analysis of depreciation. 
Summarized and developed the concept of depreciation and the purpose of its analysis of the 
problem, information sources and analysis of fixed assets in order to increase the efficiency of 
the company. 

 
Постановка проблеми. В умовах високого технічного рівня виробниц-

тва, ефективність діяльності підприємства і подальший розвиток виробницт-
ва залежать від забезпеченості основними засобами, їх технічного стану та 
ефективного використання. З цією метою необхідно постійно проводити ана-
ліз основних засобів. З метою підвищення ефективності використання основ-
них засобів та виробничих потужностей підприємства, потрібно мати  чітке 
уявлення про кожний об’єкт основних засобів у виробничому процесі, про їх 
фізичний та моральний знос, про фактори, що впливають на використання 
основних засобів, що в свою чергу забезпечить зростання продуктивності 
праці, зниження витрат та підвищення прибутку. Аналіз основних засобів на-
дає інформацію про ступінь їх зношення та необхідність своєчасного онов-
лення. На підставі облікових даних можна здійснити розрахунки показників 
зносу основних засобів для прийняття ефективних управлінських рішень. 




