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1. Цифровізація господарських операцій, формування і подання звітності із 

застосуванням інформаційних технологій 

Цифровізація (з англ. digitalization) — це впровадження цифрових технологій в 

усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від 

предметів побуту до дитячих іграшок, одягу тощо.  

Споживачами цифрових технологій виступають держава, бізнес, громадяни. 

Цифровізація — це один із головних факторів зростання світової економіки в 

найближчі 5–10 років.  

Цифрове суспільство — це суспільство, яке інтенсивно та продуктивно 

використовує цифрові технології для власних потреб (самореалізація, робота, 

відпочинок, навчання, дозвілля кожного), а також для досягнення та реалізації 

спільних економічних, суспільних та громадських цілей. 

Цифрова економіка охоплює бізнес у всіх галузях економічної діяльності: 

промисловість, сільське господарство, будівництво, а також всі сектори за всіма 

категоріями: державний та приватний; реальний, невиробничий та фінансовий; 

видобувний, сектор інформації та телекомунікацій, обробний та сектор послуг. 

Існують два сценарії розвитку цифрової економіки України: інерційний 

(еволюційний) та цільовий (форсований). 

У разі реалізації інерційного сценарію українська економіка залишиться 

неефективною, триватиме трудова міграція та «відтік мізків», українська продукція 

програє конкуренцію на зовнішніх ринках.  

Цільовий (форсований) сценарій передбачає перехід української економіки 

до цифрової за 3–5 років. 

За реалізації форсованого сценарію Україна до 2030р. стане європейським 

лідером у галузі інновацій та нових технологій, перетвориться на інтелектуальний 

хаб, де буде створено найпривабливіші в регіоні умови для розвитку потенціалу 

людей. 

Звичайно в цифровізації, як і будь-якої зміни, є дві сторони медалі. Головний 

ризик цифрової трансформації економіки — це можливе зростання рівня безробіття. 

Тотальна цифровізація в Україні призведе до втрати роботи громадянами в 

окремих галузях та секторах, але саме цифровізація і створить нові напрямки, котрі 

врешті-решт уже через декілька років (або декілька місяців) зумовлять новий попит. 

І цей попит на «руки та мізки», як показує досвід промислових революцій, буде 

набагато більшим за попит у минулому періоді. 

Також цифровізація всіх сфер життя призведе до того, що громадяни України 

та бізнес будуть все більше потерпати від зростання кіберзлочинності. 

Саме тому держава має докласти всіх зусиль, щоб суспільство знало про 

існуючі ризики, а також надати консультаційну та технологічну підтримку в 

упровадженні та використанні захищених інформаційно-комунікаційних систем, 

інфраструктур, платформ. 

Вигоди від цифровізації матимуть усі — громадяни, бізнес, державні 

службовці, політики, економіка України в цілому. 

Для успішного функціонування цифрової економіки необхідна наявність, як 

мінімум, чотирьох складових – інфраструктура (доступ в Інтернет, програмне і 

кадрове забезпечення, телекомунікації), електронний бізнес (ведення господарської 
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діяльності через комп’ютерні мережі), електронна комерція (дистрибуція товарів 

через Інтернет), електронне врядування. 

Електронне урядування — це інформаційно-комунікаційна форма організації 

взаємодії органів державної влади та суспільства. 

Серед важливих завданнь електронного урядування — надання електронних 

державних послуг, покращення взаємодії органів місцевого самоврядування та 

громадян, забезпечення рівних прав громадян на доступ до різного виду 

електронних послуг. 

Електронне урядування в Україні перебуває на стадії активного впровадження. 

Сьогодні слід відзначити підвищення інтерактивності урядових сайтів, скорочення 

паперового документообігу, збільшення кількості послуг, які надаються із 

застосуванням електронних засобів. 

На сьогодні в Україні триває робота над втіленням електронного урядування в 

повсякденне життя, збільшується прозорість і надійність електронних послуг 

органів державної влади, держреєстрів тощо, що є запорукою ефективного 

управління, безпечного розвитку бізнесу та інших сфер у цілому.  

Указ Президента України № 558 від 29.07.2019 року «Про деякі заходи щодо 

поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» 

передбачає впровадження нових державних послуг, зокрема запровадження єдиного 

веб-порталу, де громадяни зможуть отримати інформацію за допомогою 

електронного кабінету.  

 

2. Автоматизація робочого місця фахівця та організація віртуального 

простору 

АРМ об'єднує програмно-апаратні засоби, що забезпечують взаємодію 

людини з комп'ютером, надає можливість введення інформації (через клавіатуру, 

комп'ютерну мишку, сканер тощо) та її виведення на екран монітора, принтер, 

плотер, звукову плату — динаміки або інші пристрої виведення. 

АРМ спрямоване на: 

 вирішення певного класу завдань, об'єднаних загальною технологією 

обробки інформації, єдністю режимів роботи й експлуатації, що характерно для 

фахівців економічних служб; 

 формалізацію професійних знань, тобто можливість надання за допомогою 

АРМ самостійно автоматизувати нові функції і вирішувати нові завдання в процесі 

накопичення досвіду роботи з системою; 

 модульна побудова, що забезпечує сполучення АРМ з іншими елементами 

системи обробки інформації, а також модифікацію і нарощування можливостей 

АРМ без переривання його функціонування; 

 ергономічність, тобто створення для користувача комфортних умов праці і 

дружнього інтерфейсу спілкування з системою. 

Класифікація АРМ: 

За рівнем управління: 

 АРМ вищих  керівників — директора, заступників, головного бухгалтера, а 

також керівників середнього та нижчого рівнів управління; 

 АРМ  спеціалістів — інспекторів, бухгалтерів, економістів; нормувальників, 

диспетчерів, інженерів та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
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 АРМ  технічних  виконавців — бригадирів, майстрів, секретарів тощо. 

За формою організації праці працівників на ПК: індивідуальні та 

колективні АРМ 

За рівнем використання ПК: АРМ нижчого рівня, АРМ середнього рівня, АРМ 

вищого рівня 

За ступенем підготовленості користувача: 

 користувачі, що володіють програмуванням; 

 користувачі, що одержали спеціальну  підготовку з використовування 

інструментальних засобів АРМ і освоїли роботу на конкретному ПК; 

 користувачі, що не одержали спеціальних знань, але мають певні  

навички роботи на конкретному ПК; 

 користувачі, що не мають знань у області ПК і не уміють на них працювати. 

За видами вирішуваних завдань 

 для вирішення інформаційно-обчислювальних задач; 

 для вирішення задач підготовки і введення даних; 

 для вирішення інформаційно-довідкових задач; 

 для вирішення задач бухгалтерського обліку; 

 для вирішення задач статистичної обробки даних; 

 для вирішення задач аналітичних розрахунків та ін. 

Структура та склад елементів будь-якого АРМ залежить від його 

призначення, складу розв'язуваних задач, структури програмного забезпечення, 

способу фіксації даних у первинних документах тощо. 

Технічне забезпечення АРМ передбачає використання персональних 

комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків; засобів для друкування, тиражування (принтери, 

копіювальні апарати, ксерокси); засобів доступу до мережі Internet (модеми, факс-

модеми, роутери). 

Програмне забезпечення  включає:  

 засоби проектування й обробки даних (редактори текстової, графічної 

інформації, табличні процесори, генератори вихідних форм); 

 програми користувача (обробні, навчальні, СУБД тощо) 

Технологія процесу на АРМ складається з таких етапів: 

1. збирання даних і введення їх у ПК; 

2. створення ІБ; 

3. оброблення інформації;  

4. видача результатної інформації; 

5. зберігання інформації (в тому числі інформації минулих періодів). 

Основні функції АРМ: 

 введення, нагромадження та зберігання інформації; 

 її пошук за заданими ознаками; 

 виконання прикладних програм оброблення інформації; 

 видача результатів у потрібному вигляді; 

 контроль усіх етапів оброблення інформації; 

 автоматичне протоколювання робочих процесів; 

 відображення інформації та результатів її оброблення на екрані монітора. 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%CC%81%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%CC%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%CC%81%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%CC%81%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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3. Використання інформаційних технологій для розв’язування завдань у 

професійній діяльності, автоматизації 

Нова комп’ютерна інформаційна технологія — це ІТ з "дружнім" 

інтерфейсом роботи користувача, що використовує ПК і телекомунікаційні засоби. 

Інструментарієм нової інформаційної технології є один або декілька 

взаємопов’язаних програмних продуктів для певного типу комп’ютера, технологія 

роботи в якому дозволяє досягти поставленої користувачем мети. 

Автоматизована інформаційна технологія складається з технічних пристроїв, 

найчастіше - комп’ютерів, комунікаційної техніки, засобів організаційної техніки, 

програмного забезпечення, організаційно-методичних матеріалів, персоналу, 

об’єднаних у технологічний ланцюжок. Цей ланцюжок забезпечує збір, передачу, 

накопичення, зберігання, опрацювання, використання і поширення інформації. 

Якщо розглядати весь життєвий цикл інформаційної системи, то під 

автоматизованими інформаційними технологіями розуміють сукупність методологій 

і технологій проектування інформаційних систем, базових програмних, апаратних і 

комунікаційних платформ, що забезпечують весь життєвий цикл інформаційних 

систем і їх окремих компонентів від проектування до утилізації. 

Мета інформаційної технології — отримати потрібну інформацію необхідної 

якості на заданому носії. При цьому існують обмеження на вартість опрацювання 

даних, трудомісткість процесів використання інформаційного ресурсу, надійність і 

оперативність процесу опрацювання інформації, якість інформації, що отримується. 

Інформаційні технології залежать від таких компонентів: технічних засобів; 

персоналу, здатного використовувати їх; організації, яка об'єднує засоби і персонал 

в єдиному процесі; інформаційних засобів, що здійснюють формування й видачу 

інформації. 

Основу технології оброблення даних складають процеси перетворення вхідної 

інформації на результатну. Кожна ІТ закінчується створенням інформаційного 

продукту. 

Наказ МВС України від 22 квітня 2021 року № 301 затвердив Концепцію 

програми інформатизації системи МВС України та центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через 

міністра внутрішніх справ України, на 2021-2023 рр. 
Основні напрямки цього документу - проекти цифрової трансформації з 

інтеграції відомчих інформаційних ресурсів, з надання поліцейських послуг, у сфері 

цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків, у сферах міграції та захисту державного кордону. 

Концепція програми інформатизації на найближчі три роки ставить на перше 

місце питання розвитку цифрової інфраструктури системи МВС та ЦОВВ,  спільне 

створення нових форматів виконання поточних завдань і закладення механізмів та 

ділових моделей для успішного подолання майбутніх викликів перед системою 

МВС. Основою модернізації та оптимізації діяльності органів системи МВС за 

допомогою цифрових технологій повинна стати цифрова екосистема. На 

нинішньому етапі цифровізації органів системи МВС пріоритетними стають такі 

технології: 

 аналітика великих даних (Big Data) 

 предиктивна аналітика,  

https://mvs.gov.ua/upload/document/aN0v4D2pv1R2colEwISK67mEYRjQXKTwBjAiNoBK.pdf
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 хмарні обчислення,  

 бездротові комунікації, дистанційне управління та обслуговування, 

 інтеграція систем управління.  

Проєкти цифрової трансформації системи Міністерства внутрішніх справ 

України на період до 2023 року: 

 «Безпечна країна»; 

 «Система 112»; 

 Модернізація електронних інформаційних ресурсів у сфері безпеки 

дорожнього руху; 

 Єдиний реєстр зброї; 

 Реєстр відомостей про статус особи у кримінальному провадженні та 

судимості; 

 Єдиний сервіс ідентифікації фізичних осіб; 

 Єдиний Державний реєстр територіальних громад; 

 Система планування та управління об'єднаними силами із забезпечення 

громадської безпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій; 

  Модернізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого 

оповіщення; 

 Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення; 

 Єдина база сил цивільного захисту; 

 Модернізація підсистеми Реєстрації місця проживання Єдиної інформаційно-

аналітичної системи управління міграційними процесами в Україні; 

 Створення підсистеми Статистики та аналітики Єдиної інформаційно-

аналітичної системи управління міграційними процесами в Україні; 

  Поліцейські послуги (My Pol); 

  Розвиток сервісів для осіб, що перетинають державний кордон; 

 Автоматизація ділових процесів працівників прикордонної служби 

Під час реалізації галузевої програми інформатизації упродовж 2021 – 2023 

років плануються запровадження та подальший розвиток електронних сервісів у 

найбільш актуальних сферах життєдіяльності суспільства, зокрема у сфері 

розбудови єдиного середовища електронної ідентифікації та автентифікації 

фізичних осіб, єдиного адресного простору, синхронізації даних реєстрів 

територіальних громад тощо 

Департамент інформатизації МВС України забезпечує формування 

пріоритетних напрямів інформатизації апарату Міністерства та його територіальних 

органів із надання сервісних послуг МВС, Національної поліції України, 

Адміністрації Держприкордонслужби України, Національної гвардії України, 

Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, установ і 

підприємств, що належать до сфери управління МВС. 

 Аналітичні програмні продукти, які використовують співробітники підрозділів 

кримінального аналізу, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку, 

оперативно-технічних заходів, оперативної служби, протидії наркозлочинності та 

боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми: Microsoft Excel, IBM i2 

Analyst’s Notebook, Power BI, ArcGIS. Програмний продукт ArcGIS Pro дозволяє з 

https://plan2.diia.gov.ua/projects


7 

 

 

 

високою точністю встановити місцеперебування особи на підставі телефонного 

трафіку.  
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