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DIGITALIZATION OF THE TECHNICAL INVENTORY OF REAL ESTATE OBJECTS:
LAND PLOTS AND BUILDINGS, STRUCTURES AND TRANSMITTERS LOCATED ON THEM

Статтю присвячено новому методичному підходу розробки окремого елемента цифрової економіки галузі
(компанії) — "аналоговому доповненню^правилу" цифровізації системи проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна. Важливою складовою розвитку цифрової економіки є формування її складових у
стратегічно важливих галузях, їх компаніях і підприємствах. Процедура проведення інвентаризації всіх ста^
тей балансу по кожному підприємству провадиться обов'язково щорічно і результати її є важливим економіч^
ним показником, який відображається у фінансовій звітності. Ці процеси повинні бути проведені за єдиною
методологією. Саме в цій статті розкрито методологію, надано її сутність та особливості формування окремого
"аналогового доповнення^правила" як складової важливої системи формування цифрової економіки компанії,
підприємства, галузі. В цих правилах передбачено проведення комплексу підготовчих робіт, навчання персо^
налу, створення цифрового робочого місця, розроблено єдину систему вхідних документів, які надаються з
розробленої бази даних АС "Технічна інвентаризація". Ці матеріали є основою формування програмного ком^
плексу "Нерухомість", який складається з цифрових автоматизованих процедур корпоративного обліку і уп^
равління нерухомим майном. Програмний комплекс "Нерухомість" проводить автоматизацію процедур інвен^
таризації, постановки на кадастровий облік та формує систему реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна.
Програмний комплекс "Нерухомість" реалізовано як модульну галузеву розподілену за юридичними особами
систему, яка забезпечує колективну роботу персоналу. Така система цифровізації проведення технічної інвен^
таризації об'єктів нерухомого майна пройшла апробацію в галузі зв'язку^АТ "Укртелеком" і з невеликою до^
робкою її впроваджено на підприємствах залізничного транспорту — "Укрзалізниці".
The article is devoted to a new methodical approach to the development of a separate element of the company's
digital economy as "analogue additions^rules" of digitalization of technical inventory of real estate objects and land
plots. An important component of the development of the digital economy is the formation of its components in
strategically important industries, their companies and enterprises. The procedure for inventorying all items of the
balance sheet for each business is carried out annually and its results are an important economic indicator that is
reflected in the financial statements. These processes should be carried out according to a single methodology. It is in
this article that the methodology is disclosed, its essence and peculiarities of the formation of a separate "analogue
adjunct^rule" as an integral part of an important system of forming the digital economy of the company, the enterprise,
and industry are given. These rules provide for a complex of preparatory work, personnel training, creation of a digital
workplace, developed a unified system of input documents provided from the developed database of AS "Technical
Inventory". These materials are the basis of the formation of the software complex "Real Estate", which consists of
digital automated procedures corporate accounting and real estate management. The software complex "Real Estate"
carries out automation of inventory procedures, setting up cadastral accounting and forming a system for registration
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of rights to real estate objects. Real estate program complex is implemented as a modular sector^based system of legal
entities that provides teamwork for staff. This system of digitalization of the technical inventory of real estate objects
was tested in the field of communication^Ukrtelecom JSC, and with a small revision it was introduced at the enterprises
of the railway transport^Ukrzaliznytsia.
Ключові слова: цифрова економіка, "аналогові доповненняправила" структурні зрушення, об'єкти неру
хомості, інвентаризація.
Key words: Digital economy, "analog additionrules", structural changes, real estate objects, inventory.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехідна економіка України характеризується
розвитком електронного середовища та інформаційних
технології.
Базовим орієнтиром для країни та її підприємств є
схвалена Концепція розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018—2020 роки та затвердже
ний План заходів щодо її реалізації [1], а, відповідно до
цієї Концепції, з 5 липня 2018 року при Міністерстві еко
номічного розвитку і торгівлі України почала роботу
Координаційна рада з розвитку цифрової економіки
України. Концепція підтверджує що цифровізація еко
номіки країни сприятиме її зростанню та інтеграції в
єдиний цифровий ринок. У зв'язку з цим кожна галузь
(підприємство) повинна приділити значну увагу розвит
ку цифрової економіки та її інтеграції в єдину еконо
мічну систему.
Важливою складовою розвитку цифрової економіки
є формування її складових у стратегічно важливих галузях
господарства, їх компаніях і підприємствах (далі —
підприємства).
В якості прикладу наведемо розроблену, за участю
авторів, та впроваджену на підприємствах ПАТ "Ук
раїнські залізниці" сервісну модель реалізації проекту
"Цифровізація проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок та роз
ташованих на них будівель, споруд та передавальних
пристроїв)". Реалізація зазначеного проекту потребує
значних зусиль та єдиної методології розуміння систе
ми проведення управлінських, організаційних та фінан
сових дій при проведені технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна, для їх чіткого визначення, складан
ня адресного переліку об'єктів нерухомого майна: бу
дівель, споруд, передавальних пристроїв та земельних
ділянок, для їх обліку, державної реєстрації, як основи
формування статутного капіталу підприємства, ком
панії, галузі та управління. Сервісна модель реалізації
зазначеного проекту є одним із сучасних механізмів, що
надають змогу галузі виконувати свої функції управ
ління нерухомим майном, інвестувати кошти в нові мож
ливості та отримувати прибуток.
Ці процеси повинні бути проведені за єдиною мето
дологією на всіх підприємствах галузі з застосуванням
інформаційних технологій ,як міцного аналогового фун
даменту, який забезпечує цифрові перетворення. Для
цього було розроблено "аналогове доповненняправи
ло", що дозволило розробити "цифрове робоче місце",
яке сприяє гнучкості в методах виконання посадових
обов'язків спеціалістів , стимулює їх спільну роботу та
взаємодію за єдиними стандартами та технологіями, які
спрямовані на запровадження в галузі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, виходу на ринок, а отриманні навички дозво
ляють працівникам отримати доступ до нової економі
ки, а потім вигідно використовувати її можливості. Ек
сперти відзначають, що за відсутності цих "аналогових
доповнень" є ймовірність зменшення надходження інве
стицій в цифрові технології і саме вони є чіткою мето
дологією для розробки і формування цифрових інфор
маційнокомунікаційних технологій (ІКТ). Саме ця ме
тодологія визначена як "аналогове доповнення— пра
вила" для цифровізації системи проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна на підприєм
ствах галузі залізничного транспорту.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень та публікацій зарубіжних
дослідників (Р. Інклар, М.Тіммер, С. Холера, А. Крімес,
Т. Нібель) та вітчизняних вчених (Л. Кіт, С. Коляденко,
І. Маліка, В. Фіщука, С. Веретюка, В. Апалькова. Ю. Пи
воварова та інших), які широко обгрунтовують основні по
нятійні категорії та методологічні підходи визначення ба
зисних складових та способів впровадження в економічне
середовище інструментів цифрової економіки [2—7]. Вод
ночас у зв'язку з високим темпами трансформаційних про
цесів, багато аспектів цифрової економіки на рівні галузі,
її структурних підрозділів , які впливають на їх економічні
результати та формування цифрової економіки, залиша
ються не вивченими і методично не визначеними.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність та особливості фор
мування окремого "аналогового доповненняправила" як
важливого елемента системи формування цифрової еко
номіки компанії в контексті її впливу на ефективність,
конкурентоспроможність та розвиток економіки.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Цифрова економіка (англ. Digital economy) — еко
номіка, що базується на цифрових комп'ютерних тех
нологіях. Цифрову економіку також іноді називають
інтернет економікою, або вебекономікою. Все частіше
"цифрова економіка" переплітається з традиційною еко
номікою, роблячи чітке розмежування між складовими.
З нашої точки зору, під цифровою економікою розумі
ють надання послуг, виробництво, продажі і постачан
ня продуктів як через комп'ютерні мережі, так і на основі
договорів всього технологічного циклу, системи обліку,
звітності та фінансів [6]. Саме формуванню цифрової
економіки на підприємстві, з ув'язкою усіх технологіч
них, організаційноекономічних , планових та фінансо
вих процесів, які виконують окремі служби та підрозд
іли на кожному технологічному етапі підприємства та в
цілому галузі, присвячуєтеся дане дослідження.
Томас Месенбург у 2001 р. виділив такі три основні
складові концепції "Цифрова економіка":
— підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпе
чення, програмне забезпечення, телекомунікації, ме
режі і т.п.);
— електронний бізнес (як ведеться бізнес, будьякі
процеси, які організація проводить через комп'ютерні
мережі);
— електронна комерція (продаж товарів, наприклад,
коли книга продається онлайн).
Цифрова трансформація актуальна для любої ком
панії, зайнятої як реальним виробництвом товарів (робіт
чи послуг) так і цифровим бізнесом. Компанії концентру
ються на економічних умовах в яких знаходяться і вирі
шують питання, як в різних умовах знайти нові бізнесмо
делі і необхідні ІКТ для успішного розвитку. У цьому ви
падку інструменти та методи їх застосування будуть вра
ховувати специфіку, набір технологій, які визначають циф
рову трансформацію, вимоги діючих нормативноправо
вих документів, програми розвитку, аналіз ключових зав
дань ціфровізації економічної системи та її складових.
Економічна система це сукупність усіх видів еконо
мічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямо
ваної на виробництво, обмін, розподіл, споживання то
варів і послуг, регулювання економічною діяльністю.
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Господарська діяльність в економічній системі ви
являється організованою, скоординованою тим чи
іншим чином, має складну структуру, яка утворюється
в процесі взаємодії окремих елементів, якот: продук
тивні сили, технікоекономічні відносини, виробничі
відносини або відносини економічної власності, госпо
дарський механізм.
У ході виробництва, розподілу, обміну та споживан
ня благ між учасниками цих процесів складаються і по
стійно вдосконалюються різноманітні, за своїми
змістом, економічні відносини.
Структурні ланки, що утворюють різноманітні еко
номічні системи, за своїм змістом неоднорідні. Вони
поєднають у собі загальні та специфічні, основні та
похідні, нові що народжуються, та вимираючі старі, пе
рехідні та проміжні економічні форми, кожна з яких
функціонує на основі спільної для всієї системи і разом
з тим власної логіки розвитку.
Питання ціфровізації процесів залежить від грамот
на розробленого економічного та технологічномето
дичного забезпечення того процесу який потрібно реа
лізувати а також від навчання спеціалістів [7].
"Аналогове доповненняправила", проведення систе
ми технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
— це систематизоване методологічне забезпечення, яке
передбачає повний комплекс робіт з інвентаризації
об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок по єди
ним для галузі розробленим вхідним та вихідним реєст
раційним формам для автоматизації процесу створення ,
актуалізації і формування Переліку об'єктів нерухомо
го майна та правовстановлюючих документів на них, як
основи створення Реєстру нерухомого майна та внесен
ня до статутного капіталу та бухгалтерського обліку [8].
Інвентаризації, за цією методологією, підлягають:
земельні ділянки, будівлі виробничого, не виробничо
го, соціальнокультурного, оздоровчеспортивного,
житлового призначення; незавершене будівництво (суб
рахунки 15111512); споруди, передавальні пристрої,
документи, які підтверджують права на нерухоме май
но та земельні ділянки.
Комплекс робіт даного "аналогового доповнення —
правила" розроблений та запроваджений на прикладі
підприємств залізничного комплексу України як важ
ливого стратегічного об'єкта. Слід визначити, що це вже
друга, більш удосконалена методологія — "аналогово
го доповненняправила". Перша була запроваджена при
реформуванні підприємств "Укртелекому" [9], але у
зв'язку зі змінами фінансової звітності та запроваджен
ням нового Закону України по бухгалтерському обліку
[10], в діючу систему внесені зміни які, чітко дозволя
ють вести єдину систему обліку, аналізу, управління
об'єктами нерухомого майна на рівні галузі, підприєм
ства, структурних підрозділів, організації, а також про
водити щорічну технічну інвентаризацію об'єктів неру
хомого майна (земельних ділянок і розташованих на них
будівель, споруд, передавальних пристроїв).
Ці "Аналогові доповненняправила" передбачають
проведення комплексу підготовчих робіт, до складу
яких входять:
— передача підприємствам на електронних носіях
"аналогового доповненняправила" та проведення на
вчання спеціалістів всіх рівнів методам виконання робіт;
— визначення дати проведення технічної інвентари
зації;
— підготовка наказу по галузі про проведення тех
нічної інвентаризації на визначену дату, створення Цен
тральної інвентаризаційної комісії (далі ЦІК) та затвер
дження її складу;
— підготовка наказів по підприємствам про прове
дення інвентаризації на визначену дату та створення
Головних інвентаризаційних комісій (далі ГІК), інвен
таризаційних комісій (далі ІК) відокремлених структур
них підрозділів, організацій та установ (юридичних
осіб), робочих інвентаризаційних комісій (далі РІК);
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— проведення керівництвом, спільних робочих нарад
із членами ГІК та ІК з питань методології проведення
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, земельних діля
нок і документів, що підтверджують на них права, забез
печення комісій необхідними методичними матеріалами;
— проведення головою інвентаризаційної комісії
інструктажу із членами робочих інвентаризаційних
комісій. Забезпечення робочих інвентаризаційних комісій
необхідними типовими цифровими формами первинної
облікової документації з інвентаризації об'єктів нерухо
мого майна, земельних ділянок і прав на них;
— служби з управління майновими та земельними
ресурсами організовують постійні консультації, здійс
нюють методологічний супровід проведення робіт з
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, постановки
його на облік та управління [8].
При проведенні технічної інвентаризації комісією
перевіряється:
— наявність і стан будівель, споруд, передавальних
пристроїв і земельних ділянок, на яких вони розташовані;
— наявність документів, що підтверджують право
власності на будівлі та споруди, а саме: свідоцтва про
право власності, витяги про реєстрацію прав власності
на нерухоме майно, технічних паспортів;
— наявність державних актів на право власності
(право постійного користування) земельною ділянкою;
— наявність сервітутів;
— наявність інших правовстановлюючих документів
на об'єкти нерухомого майна та земельні ділянки.
ГІК під час проведення інвентаризації проводять
перевірку якості проведення інвентаризації робочими
інвентаризаційними комісіями (РІК) та інвентаризацій
ними комісіями підприємств, відокремлених структур
них підрозділів (перевіряється до 15 відсотків об'єктів
обліку по яким провадиться інвентаризація).
При виявленні об'єктів, що не прийняті на облік,
об'єктів, про які в документах, що їх характеризують, є
недостовірні дані, комісія включає в інвентаризаційний
опис правильні дані й технічні показники за цими об'єк
тами, і особливо перевіряє права на ці об'єкти.
Документальне оформлення підприємствами та
структурними підрозділами результатів інвентаризації
та надання інформації до АС "Технічна інвентаризація"
чітко регламентоване правилами [8].
Саме за результатами технічної інвентаризації ко
місіями складаються інвентаризаційні описи (на папері).
За результатами цієї інвентаризації кожним підприєм
ством формуються вхідні документи, відповідно до ви
мог "Вхідна інформація" які надходять до АС "Технічна
інвентаризація". Після завантаження до бази даних АС
"Технічна інвентаризація" наданої інформації, форму
ються переліки, зведені акти та розшифровки до них,
звіряльні відомості. Підприємства, організації та струк
турні підрозділи Укрзалізниці отримують усі вихідні
документи з АС "Технічна інвентаризація" через мере
жу Intranet. Одержані вихідні документи спеціалісти
перевіряють на відповідність інвентаризаційним описам,
звіряють певні показники з бухгалтерською звітністю
та коригують, за необхідності, відповідну вхідну інфор
мацію АС "Технічна інвентаризація".
Після завершення актуалізації інформації підприє
мства та структурні підрозділи повторно отримують
переліки, зведений акт і розшифровку до нього, ці до
кументи підписують керівники й передають до інвента
ризаційних комісій за підпорядкуванням. Підприємства,
за графіком, отримують із АС "Технічна інвентариза
ція", через мережу Іntranеt, Реєстраційні картки на зе
мельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, незавер
шеного будівництва, що розташовані на них.
Підприємства та структурні підрозділи перевіряють усі
дані, отримані з АС "Технічна інвентаризація" та внесені
дані в Реєстраційні картки на земельні ділянки та об'єкти
нерухомого майна. При виявленні неточності чи помилок
у Реєстраційних картках, вносяться зміни та доповнення
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Центральна інвентаризаційна комісія (Укрзалізниця)

Головний інформаційно-обчислювальний центр Укрзалізниці

Головне управління майнових та
земельних ресурсів

Головні інвентаризаційні комісії
залізниць

ІОЦ залізниць

Інвентаризаційні комісії структурних
підрозділів залізниць

Служби НКМ залізниць
Інвентаризаційні комісії підприємств залізничного транспорту
(юр. особи), які підпорядковані Укрзалізниці

Робочі інвентаризаційні комісії з числа штатних працівників підприємств, організацій залізничного транспорту та
структурних підрозділів залізниць

Рис. 1. Схема проходження документів з інвентаризації майна

до бази даних АС "Технічна інвентаризація". Реєстраційні
картки з правильно внесеними даними підписують відпо
відальні особи, передають на збереження на підприємства
балансоутримувача і використовують в управлінському
обліку (бухгалтерами, юристами, економістами, технічни
ми службами, службами управління майном).
У результаті проведення технічної інвентаризації
можуть виникати відхилення, зокрема: нестачі та над
лишки. За такими відхиленнями необхідно з'ясувати
причини та прийняти відповідні рішення.
В інвентаризаційних описах обов'язково наводять
ся дані про дату придбання чи спорудження, не відоб
ражених у бухгалтерському обліку, будівель, споруд.
Виявлені в інвентаризаційних описах об'єкти нерухомо
го майна як такі, що не відображені в бухгалтерському
обліку, заносяться до звіряльної відомості, яка отри
мується з АС "Технічна інвентаризація". "Відомість ре
зультатів інвентаризації" складається підприємствами
без застосування АС "Технічна інвентаризація" відпо
відно до Інструкції № 69.
В "аналогову доповненіправилах" чітко відображе
на система документального оформлення інвентариза
ційними комісіями результатів інвентаризації.
Інвентаризаційні комісії складають протоколи
інвентаризації, готують акти інвентаризації нерухомо
го майна та накази про результати інвентаризації.
Керівник підприємства затверджує протоколи інвен
таризаційної комісії, приймає відповідні рішення за ре
зультатами інвентаризації та видає наказ про зарахуван
ня на баланс об'єктів нерухомого майна, які виявлені під
час проведення інвентаризації. Інвентаризаційні комісії
відокремлених структурних підрозділів залізниць готу
ють протоколи, які подають до головних інвентаризац
ійних комісій. Головні інвентаризаційні комісії (юридичні
особи) готують протоколи та подають їх до Централь
ної інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційні комісії
підприємств та організацій (юридичних осіб) готують
протоколи та подають їх до Центральної інвентаризац
ійної комісії. Це забезпечує реалізацію наскрізної сис
теми обліку, яка показана на рисунку 1. У підсумку про
кожний об'єкт обліку буде одержана комплексна інфор
мація. Актуалізація інформації надасть прозору систе
му для управління нерухомим майном.
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Після завершення технічної інвентаризації відпові
дальні особи, призначені керівниками структурних
підрозділів, відображають результати проведеної інвен
таризації у регістрах аналітичного бухгалтерського об
ліку та у фінансовій звітності. Результати технічної інвен
таризації, завантажені до бази даних АС "Технічна інвен
таризація", використовуються для формування Реєстра
ційних карток на земельні ділянки та розташовані на них
об'єкти нерухомого майна і незавершеного будівництва.
Реєстраційні картки на земельні ділянки, об'єкти неру
хомого майна, об'єкти незавершеного капітального будівниц
тва — це цифрова економічна інформаційна основа Пере
ліку нерухомого майна (будівель, споруд, передавальних
пристроїв, розташованих на конкретних земельних ділянках
за точно вказаними адресами), яка є основою оформлення
прав на нерухоме майно, включення його до статутного кап
італу та звітності (баланс, фінансовий звіт) [9].
Результати інвентаризації, Реєстраційні картки на
земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, створе
ний Перелік нерухомого майна та земельних ділянок,
використовують спеціалісти різних служб, керівники
підприємств та організацій, бухгалтерії підприємств,
установ та організацій галузі, її підрозділи, галузеві
службами, Головні управління для управлінського об
ліку майна та земельних ділянок, прийняття управлінсь
ких рішень і в повсякденній діяльності. Ці матеріали є
основою формування програмного комплексу "Неру
хомість" який складається з наступних комплексів циф
рових автоматизованих процедур корпоративного об
ліку і управління нерухомим майном (як автономної
системи та як підсистеми в інформаційній системі га
лузі):
1. Прийняття рішення про будівництво до складу
яких входять системи "Проектні роботи; Будівництво;
Експлуатація";
2. Формування нерухомого майна (далі НМ) у дер
жавному кадастрі.
3. Державна реєстрація прав на об'єкти НМ.
4. Прийняття рішення про продаж об'єктів НМ до
складу яких водять системи "Продаж; Реєстрація уго
ди".
5. Ліквідація, зняття з корпоративного обліку об'єк
тів НМ.
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Постачальники даних
(імпорт даних)

Підрозділи корпоративного
обліку управління НМ
корпорації

Користувачі інформації
(доступ до читання)

Органи державного
кадастрового обліку

Бухгалтерія

Органи державної
реєстрації прав

Підрозділ управління

БД ПК
Підрядні організації, які
виконують роботи з
оформлення прав на ОН

Власники даних
(повний доступ)

Підрозділ
експлуатації
промислових
об'єктів

Інші підрозділи

Підрозділ капітального
будівництва

Рис. 2. Автоматизація процедур корпоративного обліку і управління нерухомим майном

Програмний комплекс "Нерухомість" (далі ПК) про
водить автоматизацію процедур інвентаризації, поста
новки на кадастровий облік та формує систему реєст
рації прав на об'єкти нерухомого майна.
ПК "Нерухомість" реалізовано як модульну галу
зеву розподілену по юридичним особам систему, яка
забезпечує колективну роботу персоналу. Сама тери
торіально розподілена система автоматизації проце
дур корпоративного обліку і управління нерухомим
майном наведено на рисунку 2, а система формування
реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна на базі
програмного комплексу "Нерухомість", та архітекту
ра ПК "Нерухомість" на рисунку 3 і включає дві скла
дові:

Власники даних
(повний доступ)

— набір модулів, які забезпечують ведення семан
тичних даних (ієрархія об'єктівмайнові відносини;
ієрархія суб'єктів; виробничі відносини; ієрархія майна;
ієрархія засобів виробництва, адресна система, доку
менти на права на об'єкти нерухомого майна та ін.).
— ГІСкомпоненти, які забезпечують функції робо
ти з графічними об'єктами (обзорі картографічні матер
іали, графічні образи об'єктів нерухомого майна та інші).
ВИСНОВКИ
Глобальний цифровий простір динамічно розви
вається. Цифрова економіка виступає ефективною
основою розвитку системи державного управління, еко
номіки держави, галузі та її компаній та підприємств.

Підрядні організації, які
здійснюють діяльність з
інвентаризації, поставка на
кадастровий облік та
реєстрація прав НМ
корпорації (галузі)

Органи державного
кадастрового обліку

Користувачі інформації
(доступ до читання)

Підрозділи корпоративного
обліку управління НМ
корпорації (галузі)

Органи державної реєстрації
прав

Постачальники даних
(імпорт даних)

БД ПК

Інші підрозділи корпорації

Постачальники даних
(імпорт даних)

Рис. 3. Система формування реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна
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Для успішного розвитку цифрової економіки в Ук
раїни є всі умови: кадри, виробництво, формується дер
жавна програма, яка повинна стимулювати розвиток
цифрової економіки підприємств, тому що без чіткої
системи цифроізації підприємств не можлива ця робо
та в державі.
Досвід "Укрзалізниці" та " Укртелекому", які мають
свої програми и багато років їх розробляють та вико
ристовують, формують необхідні професійні навички у
спеціалістів всіх сфер діяльності на основі затвердже
них "аналогових доповненьправил".
Сервісна модель реалізації проекту "Цифровізація
проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомо
го майна" є однією із сучасних механізмів, що надають
змогу галузі та її підприємствам виконувати свої
функції, інвестувати кошти в нові можливості та отри
мувати прибуток. Цифрова економіка базується на
інформаційнокомунікаційних та цифрових техноло
гіях, які мають стрімкий розвиток та поширення яких
впливає на традиційну економіку. Внаслідок цього вона
трансформується від такої, що споживає ресурси до
економіки ,що створює ресурси.
Розробленні, затверджені наказом та прийняті до
впровадження концептуальні положення, служать
основою цифрової економіки, яка запроваджена в га
лузі та на її підприємствах для створення організацій
ного механізму управління економікою, яка є інструмен
том для прийняття планових рішень та забезпечення
мінімальних витрат при реалізації програми "Управлін
ня нерухомим майном".
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