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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ ВІЙСЬКОВИХ
ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Науменко М.О., професор (НАНГУ)
У даній статті подано аналіз систем інформаційної підтримки процесів
управління внутрішнім аудитом формувань Національної гвардії України. У якості
концептуальної основи інформаційної підтримки внутрішнього аудиту формувань
© Науменко М.О.
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Національної гвардії України в роботі пропонуються стандарти ERP–MRP–MRP II.
Розглянуто загальні особливості систем ERP як надбудови над методологією MRP II.
Для оптимізації інформаційної підтримки процесу внутрішнього аудиту формувань
Національної гвардії України у роботі WinPeak CRM. Проаналізовано основні відомі
факти, які підтверджують переваги впровадження CRM. В статті констатується,
що оптимізація інформаційної системи управління внутрішнім аудитом військових
підрозділів Національної гвардії України може відбуватися шляхом впровадження
комплексних автоматизованих систем управління.
Ключові слова: інформаційна підтримка, внутрішній аудит, військовий
підрозділ, постачальник, стейкхолдери

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ВОЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ
Науменко М. А., профессор (НАНГУ)
В данной статье представлен анализ систем информационной поддержки
процессов управления внутренним аудитом формирований Национальной гвардии
Украины. В качестве концептуальной основы информационной поддержки
внутреннего аудита формирований Национальной гвардии Украины в работе
предлагаются стандарты ERP-MRP-MRP II. Рассмотрены общие особенности
систем ERP как надстройки над методологией MRP II. Для оптимизации
информационной поддержки процесса внутреннего аудита формирований
Национальной гвардии Украины в работе WinPeak CRM. Проанализированы основные
известные факты, подтверждающие преимущества внедрения CRM. В статье
констатируется, что оптимизация информационной системы управления внутренним
аудитом военных подразделений Национальной гвардии Украины может происходить
путем внедрения комплексных автоматизированных систем управления.
Ключевые слова: информационная поддержка, внутренний аудит, военное
подразделение, поставщик, стейкхолдеры

DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT FOR PROCESSES OF
MANAGEMENT OF INTERNAL AUDIT OF THE NATIONAL GUARDS
OF UKRAINE
Naumenko M., Professor (NANGU)
This article presents an analysis of information support systems for internal audit
management of the National Guard of Ukraine units. ERP – MRP – MRP II standards are
proposed as a conceptual basis for informational support of internal audit of the National
Guard of Ukraine units. The general features of ERP systems as an add-on to the MRP II
methodology are considered. A set of properties that distinguishes ERP class systems is
considered. To optimize information support for the internal audit process of the National
Guard of Ukraine formations in WinPeak CRM. The main known facts that confirm the
benefits of CRM are analyzed. It is stated in the work that within the framework of this
concept the military units of the National Guard of Ukraine, using available tools,
technologies and approaches, improve relations with suppliers and stakeholders. The article
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states that WinPeak CRM systems should be used to optimize information support for the
internal audit of the National Guard of Ukraine formations. WinPeak CRM enhances the
effectiveness of communication with military unit stakeholders. The main opportunities
offered by Terrasoft CRM system for informational support of the process of internal audit of
the National Guard of Ukraine formations are analyzed. The paper specifies that Monitor
CRM users should be representatives of the command of military units that make decisions on
commercial interaction with suppliers. The article states that the optimization of the
information system for managing the internal audit of the military units of the National Guard
of Ukraine can occur through the introduction of complex automated control systems. Thus,
the analysis of modern information systems for internal audit support showed that the
organization of the logistics system is carried out on the basis of a new client-oriented
approach CRM. Programs developed on the basis of such a strategy are in high demand,
although there are some points that slow down and complicate the implementation process:
first, the development of the system must take into account the specifics of the industry and
production; secondly, the manufacturers of such systems create a "box version", which
complicates the implementation process; thirdly, the activity of one enterprise may differ
significantly from that of another enterprise in this field. The method of internal audit of the
National Guard units of Ukraine may be the direction of further development of this research.
Key words: information support, internal audit, military unit, vendor, stake holders
Постановка проблеми. Процеси
управління
внутрішнім
аудитом
військових
підрозділів
Національної
гвардії
України
мають
розвинуту
інформаційну інфраструктуру, внаслідок
чого
потребують
відповідної
інформаційної
підтримки.
Ця
інформаційна
підтримки
має
здійснюватися
за
допомогою
використання
інтегрованих
інформаційних систем.
Інтегрована
автоматизована
інформаційна
система
забезпечує
комунікацію і інтеграцію всіх ланцюжків
системи внутрішнього аудиту військових
підрозділів Національної гвардії України,
підвищення якості аудиту та покращання
системи управління.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Дослідження Соколовського
С.А., Науменко М.О., Черкашиної М. В,
Грабовського Є.М. та ін. науковців
присвячені
питанням
управління
військових
підрозділів
Національної
гвардії України. Так, у роботах [1-4]
пропонуються
ключові
принципи
управління
системою
внутрішнього
аудиту.
Інструменти
керування
інформаційними потоками подані в

дослідженнях [5-9]. Основні аспекти
досягнення високого рівня управління
якістю системи внутрішнього аудиту
розглянуто у науковій статті [10].
Виділення невирішених частин
загальної проблеми. Однак на сьогодні в
спеціалізованій
літературі
відсутній
методичний підхід щодо інформаційної
підтримки
внутрішнього
аудиту
формувань Національної гвардії України.
Метою даної статті є аналіз
систем інформаційної підтримки процесів
управління
внутрішнім
аудитом
формувань Національної гвардії України.
Викладення основного матеріалу
дослідження. У якості концептуальної
основи
інформаційної
підтримки
внутрішнього
аудиту
формувань
Національної гвардії України мають бути
стандарти ERP–MRP–MRP II. У таких
стандартах містяться рекомендації по
створенню
автоматизованих
систем
управління ресурсами.
ERP (Enterprise Resource Planning) є
надбудовою
над
методологією
MRP II. Системи класу ERP відрізняє
набір наступних властивостей:
1) універсальність з погляду типів
виробництв;
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2) підтримка
багатоланкового
виробничого планування;
3) ширша (в порівнянні з MRP II)
сфера інтегрованого планування ресурсів;
4) включення
в
систему
потужного блоку планування і обліку
корпоративних фінансів;
5) впровадження в систему засобів
підтримки ухвалення рішень.
ERP-системи створюються для
великих
багатофункціональних
і
територіально розподілених виробничих
корпорацій. MRP II-системи орієнтовані
на ринок середніх підприємств, яким не
потрібна вся потужність ERP-систем.
У
завдання
CRM
входить
збільшення прибутковості продаж і
підвищення клієнтської задоволеності. В
рамках цієї концепції військові підрозділи
Національної
гвардії
України,
використовуючи
наявні
в
їх
розпорядженні інструменти, технології і
підходи, удосконалюють взаємини з
постачальниками та стейколдерами.
Приведемо відомі факти, які
підтверджують переваги впровадження
CRM:

Фактори аналізу
1

Умови лояльності

Представники

1. Принцип Парето стверджує, що
близько вісімдесяти відсотків доходу
компанії
забезпечується
двадцятьма
відсотками її клієнтів.
2. У продажу промислових товарів
торговому представникові в середньому
потрібно від десяти звернень до нових
потенційних покупців, щоб продати
одиницю товару, і лише 2-3 звернення до
вже існуючих клієнтів.
3. Укласти операцію з вже
наявним клієнтом легше (отже, дешевше)
в 5-10 разів, чим добитися цієї ж операції з
новим покупцем.
4. Середньостатистичний клієнт,
розчарований в своєму постачальнику,
виступає як дестабілізатор взаємодії своїх
ділових партнерів з даним підприємством.
5. Збільшення частки постійних
покупців на 5 відсотків виражається в
загальному збільшенні об'ємів продажів
більш ніж на 25%.
Особливості,
властиві
CRMсистемам розглянутих типів представлені
в табл.1.

Таблиця 1
Особливості CRM-систем
Операційні
Аналітичні
2
3
1) забезпечення
1) оптимальний асортимент (з
індивідуального підходу;
урахуванням
сезонності
і
2) злагоджена робота всіх інших особливостей);
підрозділів і співробітників,
2) гнучка, але точна цінова
що беруть участь в операції;
політика;
3) пунктуальність
всіх 3) наявність
на
складі
співробітників;
потрібного товару в потрібний
4) жорстке
дотримання момент.
термінів і умов операції.
1) SalesExpert
1) Монитор CRM
2) GoldMine
2) Data Analyzer
3) Terrasoft (Украина)
3) Marketing Analytic
4) WinPeak
4) EasyABC Plus
5) Siebel
5) Триумф-Аналитика
6) Рарус CRM
6) OROS Enterprise
7) Sales Logic
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Систему WinPeak CRM варто
використовувати
для
оптимізації
інформаційної
підтримки
процесу
внутрішнього
аудиту
формувань
Національної гвардії України. WinPeak
CRM сприяє підвищенню ефективності
процесу спілкування з стейкхолдерами
військових підрозділів (рис. 1).
Оптимізація
інформаційної
системи
управління
внутрішнім
аудитом
військових
підрозділів
Національної гвардії України може
відбуватися шляхом впровадження
комплексних автоматизованих систем
управління.
Створення
і
впровадження
подібних систем дозволяє вирішити
наступні завдання:
1) оформлення та розрахунок
замовлення;

2) підготовка
виробничої
документації;
3) взаєморозрахунки
з
замовниками, підготовка розрахункових
і відвантажувальних документів;
4) планування
та
диспетчеризація виробництва;
5) виробничий облік;
6) розрахунок
планової
і
фактичної собівартості;
7) планування
витрат
матеріалів, резервування матеріалів;
8) облік папери і матеріалів;
9) облік готової продукції;
10) оперативна
виробнича
звітність;
11) аналіз
досягнутих
результатів;
12) контроль за проходженням
замовлення в режимі online.

Рис. 1. Інтерфейс програми WinPeak CRM
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Система Terrasoft CRM стосовно
3) управління
взаєминами
з
інформаційної
підтримки
процесу постачальниками;
внутрішнього
аудиту
формувань
4) підвищення якісного рівня
Національної гвардії України дозволяє взаємодії з партнерами і постачальниками;
(рис.2):
5) аналіз господарської діяльності
1) залучення постачальників;
формувань Національної гвардії України.
2) виконання замовлення;

Рис. 2. Інтерфейс програми Terrasoft CRM
Для внутрішнього аудиту взаємодії
з контрагентами варто використовувати
систему Monitor CRM. Користувачами
Monitor CRM мають бути представники
командування військових підрозділів, які

приймають рішення з комерційних питань
взаємодії з постачальниками (рис. 3).
Система Monitor CRM дозволяє
систематизувати та упорядкувати процес
взаємодії
з
стейкхолдерами
та
постачальниками.

Вісник економіки транспорту і промисловості № 69, 2020

33

Менеджмент і маркетинг

Рис. 3. Інтерфейс програми Monitor CRM
Висновок.
Таким
чином,
проведений
аналіз
сучасних
інформаційних
систем
підтримки
внутрішнього
аудиту
показав,
що
організація
системи
логістики
здійснюється
на
основі
нового
клієнтоорієнтованого
підходу
CRM.
Програми, розроблені на основі такої
стратегії, користуються великим попитом,
хоча треба зазначити деякі моменти, які
уповільнюють і ускладнюють процес
впровадження:
-по-перше, при розробці системи
необхідно враховувати специфіку галузі та
виробництва;

-по-друге, виробники таких систем
створюють «коробочну версію», що
ускладнює процес впровадження;
- по-третє, діяльність одного
підприємства може в значній мірі
відрізнятися від діяльності іншого
підприємства в цій області.
Напрямком подальшого розвитку
даного дослідження може стати методика
внутрішнього
аудиту
формувань
Національної гвардії України.
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УДК 330.341.2

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ЗІ СТРАТЕГІЧНИМИ ПАРТНЕРАМИ
Писаревський С.В., викладач (НАНГУ)
У даній статті подано результати автоматизацію логістичних процесів
взаємодії зі стратегічними партнерами військових підрозділів Національної гвардії
України. В рамках даної роботи для створення дизайну інтерфейсу СППР у вигляді
набору форм було обрано програму Microsoft Visual Studio, що дозволяє кінцевому
користувачеві легко працювати та зорієнтуватися на них. У статті порівняння групи
постачальників матеріалів для військових підрозділів Національної гвардії України на
стратегічному рівні пропонується здійснювати за допомогою запропонованого списку
критеріїв. Розроблений інтерфейс системи підтримки прийняття рішень управління
взаємодією зі стратегічними партнерами військових підрозділів Національної гвардії
України дозволяє продивитися всі оцінки, які були виставлені кожному з партнерів
іншими користувачами.
Ключові слова: автоматизація, взаємодія, система підтримки прийняття
рішень, логістичні процеси, управління
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