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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

  

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ 

 

Трансформаційні процеси переходу до економіки нового типу, 

формування єдиного світового інформаційного простору, розширення сфери 

впливу інформаційних технологій, є найважливішою глобальної особливістю 

сучасного соціально-економічного розвитку. Перетворення інформаційних 

систем (ІС) і інформаційних технологій (ІТ) з джерела конкурентних переваг в 

ключовий фактор формування стратегії ставить перед менеджментом 

українських підприємств нові пріоритетні завдання, пов’язані з необхідністю 

зниження витрат і зменшення ризиків використання ІС в умовах 

невизначеності. 

ІТ-проект у вузькому розумінні – це заплановані і задокументовані роботи, 

пов’язані з оцінкою, вибором, модернізацією, адаптацією, налаштуванням, 

впровадженням, тестуванням, описом, інтеграцією інформаційних систем в 

певній бізнес-області. Як правило, такий проект спрямований на забезпечення 

досягнення будь-яких бізнес-цілей організації, в якій він реалізується [3]. 

Однією з особливостей сучасних ІТ-проектів є наявність змін у проекті, які 

можуть стосуватися не лише умов реалізації проекту, а й самої мети проекту 

або її якісних характеристик, що вимагає застосування методології імітаційного 

моделювання, як необхідної умови ефективного управління термінами, 

вартістю та ризиками ІТ-проектів, підвищення керованості та прогнозованості 

проекту. Імітаційне моделювання доцільно використовувати для управління 

складним бізнес-процесом в контурі адаптивної системи керування на основі 

інформаційних технологій. Для побудови імітаційної моделі може бути 

використана будь-яка з універсальних мов програмування проте більш 

ефективним є використання спеціалізованих систем (іThіnk), що дозволяють: 

формувати високорівневі описи, сприяють уточненню та більш глибокому 

розумінню сутності функціонування складних процесів, виявленню прихованих 

суперечностей; імітують поведінку з метою виявлення небажаних ефектів та 

запобігання їх впливу в майбутньому[1]. 

Сьогодні для українських підприємств актуальною є проблема 

ефективного управління ІТ- проектами ( проектами створення, впровадження і 

розвитку ІТ) на базі використання інструментів і методології моделювання. При 
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впровадженні ІТ-проекту формуються три функціонально важливі групи: група 

розробників, група впровадження, група користувачів. Успіх проекту 

визначається насамперед обраною методологією взаємодії, кваліфікацією 

команди розробників і інструментарієм, яким вони користуються. Серед 

ризиків ІТ-проектів на рівні розробки в компетенції контролю якості 

першорядною є приналежність до Іnіtіаl Level [2], що підсилюється наступними 

чинниками, характерними для вітчизняних проектів: 

− відсутність дисципліни і зацікавленості учасників проекту в кінцевому 

результаті (пов’язано з погано поставленою мотивацією учасників 

проект;  

− відсутність обліку специфічної шкали цінностей вітчизняних 

розробників, що не дозволяє застосовувати безпосередньо західні 

стандарти);  

− слабка документованість розробки (що є зворотною стороною 

застосування спіральної моделі життєвого циклу інформаційної 

системи);  

− непродумана процедура розробки (пов’язано з потребою виконання 

складних проектів в стислі терміни); неправильні методи організації 

комунікацій;  

− нестабільність команд; проблеми на стадії тестування [3]. 

Для зниження рівня ризиків даної групи доцільно використовувати як 

процесний підхід, так і системно-динамічний підхід імітаційного моделювання, 

контролювати процес управління вимогами, створювати UML моделі варіантів 

використання і залучення замовників для обговорення отриманих моделей, 

чітко визначати межі проекту, формулювати критерії якості проекту [4]. 

Первинне насичення ІТ-ринку і посилення конкуренції на ньому, 

підвищення вимог споживачів ІТ-послуг до якості, дотримання рамок бюджетів 

і термінів ІТ-проектів виводять на перший план питання ефективного 

моделювання та оптимізації внутрішніх бізнес-процесів ІТ-підприємства з 

метою забезпечення якості ІТ-послуг, підвищення ефективності процесу 

інформатизації підприємств і оптимізації ІТ-бюджетів, здійснення 

прогнозування і мінімізації ризиків ІТ-проектів, розробки ефективної 

конкурентної бізнес-стратегії. 

Як висновок, можна сказати, що домінуючою тенденцією сьогодні є 

взаємопроникнення усіх видів моделювання, симбіоз різних інформаційних 

технологій в області моделювання. Імітаційні системи мають доступ до 

процедурних мов, що дозволяє легко виконувати обчислення, пов’язані з 

плануванням факторних експериментів, автоматизованої оптимізацією та ін. 

Необхідною умовою для якісного виконання ІТ-проектів в рамках сучасних 

моделей є використання ефективного інструментарію моделювання на всіх 

етапах ІТ-проекту: визначення, формалізації і узгодження вимог, проектування, 

розробки концепції, реалізації, впровадження, завершення. Оптимізація бізнес-

процесів – один із способів усунення неефективних дій компанії, розкриття 
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нових можливостей розвитку та підвищення конкурентоспроможності на 

вітчизняному динамічному ІТ-ринку. 

 

Список використаних джерел  
1. Чайковская М.П. Информационные системы в менеджменте : учебное 

пособие (Гриф Рекомендовано Министерством образования и науки Украины) / 

М.П. Чайковская. – Одесса : Астропринт, 2010. – 256 с. 

2. MаcCоrmаck А. Prоduct-Develоpment Prаctіces Thаt Wоrk / 

А. MаcCоrmаck. – MІT: Slоаn Mаnаgement Rev., Vоl.42, Nо.2, 2013. 

3. Чайковская М.П. Управление качеством реализации ИТ-проектов / 

М.П. Чайковская // Концептуальные основы менеджмента на пороге XXІ века : 

Сборник научных трудов. – К. : МАУП, 2010. – С. 124-130. 

4. Таха Х.А. Имитационное моделирование / Х.А. Таха // Введение в 

исследование операций. – 7-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 917 с. 

 

Іванцова І.В. 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

науковий керівник: Добровольська Н.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ВИКОРИСТАННЯ СRМ-СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
 

В умовах економічної кризи конкурентоспроможність туристичних 

підприємств забезпечується за допомогою кількості споживачів, оскільки 

суб’єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення якісних та 

доступних туристичних продуктів. Саме тому основою формування 

конкурентних переваг туристичного підприємства є впровадження у його 

діяльність концепції управління взаємовідносинами зі споживачами CRM 

(Custоmer Relаtіоnshіp Mаnаgement).  

Теоретико-методологічні основи системи управління взаємовідносинами з 

клієнтами, зокрема туристичних підприємств, представлені у працях М. Бойко, 

М. Босовської, О. Євтушенко, Т. Луцької, А. Мазаракі, С. Мельниченко, 

Г. Михайліченко, І. Мельника, Т. Мізерної, А. Наливайко, Т. Пуліної, 

Н. Свірідової, Т. Ткаченко та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності використання 

СRМ-систем в діяльності туристичних підприємств. 

Система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM, CRM-система, 

скорочення від англ. Custоmer Relаtіоnshіp Mаnаgement) – прикладне програмне 

забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії 

з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації 

маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження 

інформації про клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення 

бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів [1].  
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Для управління взаєминами з клієнтами туристичні підприємства 

використовують сучасні інтегровані CRM-системи (Custоmer Relаtіоnshіp 

Mаnаgement), що дозволяють одержувати максимальну інформацію про клієнта 

у момент спілкування з ним. Основна ідея CRM-систем: турбота про кожного 

клієнта індивідуально. Інформаційні технології забезпечують значний ріст 

продуктивності у сфері послуг, а також у туризмі. Туризм в Україні – одна з 

найперспективніших індустрій. Зупиняючим фактором для його швидкого та 

якісного розвитку є досить низка інформаційна грамотність. Саме тому питання 

розвитку інформаційних технологій є актуальним для туристичних фірм в 

умовах глобалізації економіки. 

Елементи реалізації системи CRM для формування позитивного іміджу 

туристичної фірми включають наступні компоненти:  

1. CRM-бачення визначає пропозицію цінності клієнта і цінність 

корпоративного іміджу туристичної фірми. Успішне CRM - бачення є основою 

мотивації персоналу, формування лояльності клієнтів і зміцнення фірмою 

позицій на ринку.  

2. Стратегія CRM туристичної фірми визначає напрями розвитку і 

фінансові цілі бізнес-стратегії і формує методи підвищення лояльності клієнтів 

за рахунок їх сегментування та стратегічної взаємодії.  

3. Цінний досвід клієнта (розуміння вимог, відстеження очікувань, 

задоволення, конкуренція, співробітництво і зворотний зв’язок, комунікації з 

клієнтами) в процесі взаємодії з туристичною фірмою, відіграє ключову роль у 

формуванні сприйняття цінностей, вироблених фірмою, і значення організації 

взаємовідносин з клієнтами.  

4. Організаційна співпраця визначає багатоплановість внутрішніх 

перетворень в клієнт-орієнтованої стратегії. Ці перетворення є ключовою 

частиною CRM-програм, вони необхідні для створення необхідного і бажаного 

клієнтського досвіду. Перетворення включають в себе реорганізацію структури 

туристичної фірми, систем мотивації та компенсацій, управління навчанням 

персоналу (навичками). Найважливіше значення має безперервність процесу 

перетворень.  

5. CRM-процеси визначають інтереси і цінності клієнтів туристичної 

фірми. Успішна реорганізація відносин з клієнтами сприяє створенню таких 

процесів, які не тільки відповідають потребам клієнтів, але і підтримують їх 

подальші очікування щодо створюваної фірмою цінності, забезпечуючи 

конкурентоспроможну диференціацію на ринку і придбання клієнтами 

позитивного досвіду.  

6. CRM-інформація потребує забезпечення динаміки інформації про 

клієнтів усередині фірми і тісної інтеграції між операційною і аналітичної 

системи. Основною умовою успішної реалізації стратегії CRM є можливість 

отримувати необхідну інформацію про клієнта в потрібний момент часу.  

7. CRM-технології (комп’ютерні програми, CRM - програми) вимагає 

інтегрованого підходу, який охоплює всю туристичну фірму і її мережа 

постачання.  
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8. CRM-показники (цінність, утримання клієнтів, задоволеність, 

лояльність, витрати на обслуговування) відображають внутрішні і зовнішні 

аспекти діяльності туристичної фірми і пов’язують між собою бізнес-процеси, 

стратегію і корпоративні фінансові прибутку. Для кожної організації підходить 

індивідуальний набір показників, що застосовуються конкретно до її умов [3, с. 

100]. 

Кожен день надходять повідомлення про впровадження таких технологій в 

різних сферах бізнесу від звичайних продажів і маркетингу до фармакології, 

транспорту, банківської справи і страхування. Відзначається підвищення 

інтересу до цієї теми представників середнього і малого бізнесу. Для 

управління відносинами з клієнтами застосовуються CRM-системи, які повинні 

містити наступні основні функціональні модулі: ведення інформаційної бази 

про клієнтів, обслуговування клієнтів, аналіз продаж.  

На українському ринку CRM-систем найпопулярнішими є шість наступних 

програмних забезпечень: Битрикс 24, аmоCRM, Pіpedrіve, Bpm’оnlіne, 

Мегаплан та Mіcrоsоft Dynаmіcs 365 та інші [3, с. 85]. Головним результатом 

використання перелічених CRM-систем є відчутне зростання продажів. 

Одночасно знижуються витрати на заходи із залучення клієнтів. В результаті 

дослідження було виявлено низку переваг, які отримує підприємство при 

використанні CRM-систем: 

 оперативне прийняття рішень завдяки систематизації даних та 

прискоренню їх обробки; 

 раціональне використання робочого часу, оскільки співробітники 

можуть швидко отримувати всю інформацію без необхідності тимчасових 

витрат на її пошук;  

 продуктивність маркетингових заходів за рахунок індивідуалізації, що є 

результатом використання інформації про кожного окремого клієнта;  

 висока точність звітів;  

 вірна розстановка пріоритетів;  

 зниження використання паперових документів;  

 поліпшення якості обслуговування і, як наслідок, мінімізація втрат 

клієнтського потоку;  

 впорядкування робочих процесів, виключення виконання подвійної 

роботи співробітниками;  

 підвищений захист даних. 
Таким чином, впровадження концепції CRM сприятиме підвищенню 

ефективності функціонування туристичних підприємств через підвищення 

лояльності споживачів, зменшенню рівня невизначеності, зміцненню 

конкурентних позицій на ринку, що глобалізується. Через багатоаспектність, 

ефективність застосування, прогресивність і перспективність розвитку є 

можливим констатувати CRM як парадигму сучасного ведення бізнесу. В свою 

чергу, CRM дані – це реальна інформація про те, які клієнти в яких саме 

продуктах зацікавлені. Використання CRM-систем дозволяє не тільки точно 

планувати обсяги продажів, але і вчасно визначити ринкові зміни, які 

https://crm.ua/
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призведуть у майбутньому до формування нових потреб клієнтів і постійному 

підтриманню сприятливого іміджу туристичної фірми. 
 

Список використаних джерел 
1. Дудник Р.І. Використання CRM-систем для організації бізнесу 

[Електронний ресурс] / Р.І. Дудник. – Режим доступу: 

https://sіtes.gооgle.cоm/sіte/іnfsystchnu/lekcіа-6 

2. Зеленко О.О. Інноваційні інструменти туристичного маркетингу для 

розвитку туризму у Луганській області / О. О. Зеленко, С. С. Стеганець // 

Часопис економічних реформ. – 2016. – № 3. – С. 98-103. 
3. Мельниченко С.В. Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія / 

С.В. Мельниченко, К.А. Шеєнкова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 264 с. 
 

Капніна Л.В. 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

науковий керівник: Бондар М.В., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ГЕНЕРУВАННЯ, ОЦІНКИ І ВИБОРУ 

АЛЬТЕРНАТИВ 

 

У сучасних умовах розвитку ринкової економіки і ведення бізнесу загалом 

вітчизняні підприємства доволі часто перебувають в умовах невизначеності та 

ризику діяльності, недостатності чи браку інформації, що обмежує прийняття 

ними своєчасних раціональних управлінських рішень, які є невід’ємною 

умовою активізації підприємницької діяльності та зростання її ефективності.  

Тому застосування в аналізі формалізованих способів та методів, котрі 

базуються на аналітичних залежностях, іноді втрачає свою ефективність. За 

таких умов важливим є питання пошуку такої методики, яка б дала можливість 

підприємцю обрати адекватний метод формального подання системи (або 

розв’язання проблеми) за умов браку інформації. І саме системний аналіз має 

вектор, спрямований на формалізацію процесу дослідження системи, процесу 

постановки та оптимального розв’язання проблеми. Особливого ж значення 

набувають прийоми і методи, котрі базуються на інтуїції, знаннях і досвіді 

експертів, у чому і полягає їхня актуальність. 

Евристичні методи досліджували низка відомих зарубіжних і вітчизняних 

учених П.П. Ладановський: Б.Є. Грабовецький, І.І. Ільясов, І.А. Бланк, О.М. Гірняк, 

та інші. Додаткового дослідження потребують методи психологічного впливу 

на індивідів і групи, які безпосередньо впливають на стиль та ефективність 

роботи керівника підприємства. 

Методи – це організація прийомів і способів діяльності, що дозволяє людині 

чи організації досягти певних цілей. Класифікація методів обґрунтування, 

прийняття й реалізації рішень охоплює всі сфери діяльності осіб, що приймають 

рішення, і персоналу управління, дозволяючи обрати кращий метод для 

виконання різних завдань і проводити їхнє подальше дослідження [1, c. 22].  
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Евристичні методи генерування, аналізу, вибору альтернатив поділяються  

методи індивідуальної роботи та методи групової роботи. 

Серед евристичних методів індивідуальної роботи виділяють [2, c.115]: 

1) метод інтерв’ю – евристичний метод, що передбачає діалог з експертом 

за заздалегідь визначеними питаннями, що стосуються об’єкта дослідження; 

2) метод анкетування – метод індивідуальної роботи, що ґрунтується на 

розробці анкет та письмові відповіді на питання, які мають бути логічно 

пов’язані із об’єктом в рамках дослідження та відповідати його структурі; 

3) метод очікування натхнення – метод, заснований на поєднанні 

напруженої інтелектуальної роботи із розслабленням, у випадках, коли не 

вдається сконцентруватися на завданні.  

4) метод Меттчета передбачає дію відповідно стратегії під час вирішення 

питання, подавати проблему схематично, розглядати різні варіанти тактик та 

рішень;  

5) метод ліквідації безвихідних ситуацій – метод, що має на меті змінити 

напрямок пошуку рішення проблеми, якщо раніше запропоновані ідеї 

виявилися неприйнятними і робота зайшла в глухий кут.  

Серед  евристичних методів групової роботи розрізняють: 

1. Метод колективної експертної оцінки – метод, що ґрунтується на 

індивідуальній, незалежній оцінці факторів окремими експертами з подальшим 

узагальненням у єдиний результат [2, c.73].  

2. Метод мозкової атаки (штурму) – метод, що передбачає створення на 

нараді експертів неформальної, стимулюючої творчість атмосфери.  

3. Метод дискусії – це метод підготовки рішень на основі вільної дискусії, 

яка передбачає виявлення схожих та різних поглядів на питання, та вільний 

виклад своїх позицій. 

4. Аналоговий метод – метод, заснований на використанні попереднього 

досвіду щодо схожих, рутинних ситуацій [3].  

5. Метод синектики, за яким формується група з 5-7 чоловік, відібраних за 

ознаками гнучкості мислення, практичного досвіду, психологічної сумісності, 

товариськості, рухливості. Виробивши певні навички спільної роботи, група 

веде систематичне спрямоване обговорення будь-яких аналогій. [1, c.46]. 

6. Метод контрольних питань передбачає використання документа 

табличній формі, що містить в кожному рядку питання (параметр) і варіанти 

відповідей (значення параметрів) за певним аспекту аналізу. Регулярне 

використання таких таблиць створює базу для визначення тенденцій зміни 

предмета аналізу в часі, дозволяє порівнювати його положення щодо інших 

об’єктів аналізу [3].  

7. Метод вільних асоціацій, що ураховує особливості діяльності мозку 

людини, що виробляє нові ідеї під час виникнення нових асоціативних зв’язків.  

8. Метод Патерн, що дозволяє аналізувати й ранжувати за ступенем 

важливості дані будь-якої предметної області, щоб можна було уявити складне і 

взаємне відношення постійних і змінних факторів, що становлять основу 

прийняття управлінських рішень.  
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9. Логіко-формалізовані методи прийняття рішень найчастіше 

використовуються при прийнятті оптимальних рішень у сфері виробництва, 

логістики, інвестиційній та фінансовій сферах, оптимального ціноутворення і 

планування, оптимального функціонування організації тощо. До них відносять: 

1) дерево рішень – графічний метод, що дозволяє пов’язати точки 

прийняття рішення, можливі стратегії, їх наслідки з можливими факторами, 

умовами зовнішнього середовища. Побудова дерева рішень починається з 

більш раннього рішення, потім зображуються можливі дії і наслідки кожної дії 

(події), потім знову приймається рішення (вибір напрямку дії) і далі до тих пір, 

поки всі логічні наслідки результатів не будуть вичерпані [3].  

2) метод Монте-Карло – Суть методу полягає в наступному: для цільової 

випадкової величини генерується набір випадкових значень, а потім на його 

основі розраховуються необхідні значення. Великою перевагою методу Монте-

Карло є те, що він дозволяє врахувати в моделі елемент випадковості і 

складність реального світу. В його основі лежить закон великих чисел [2, c.98]. 

Кожен аналітик має добре знати переваги і недоліки різних методів 

розробки рішень, а також вміти комбінувати їх, виділяти типові управлінські 

завдання і застосовувати для їх виконання структуровані методи прийняття 

рішень, а також збагачувати арсенал методів власними розробками. 

Отже, евристичні методи є базовими у прийнятті простих, рутинних 

рішень, але не підходять для вирішення більш складних і творчих питань, які на 

сьогодні переважають.  

Недоліками евристичних методів є відсутність уніфікованої методики 

пошуку усіх варіантів, тобто не гарантоване знаходження найефективнішого 

рішення, а також суб’єктивність оцінювання критеріїв, що також впливає на 

точність результату. Кожен із цих методів у контексті практичної значущості та 

ефективності дій аналітика потребує докладнішого розгляду і конкретизації 

відносно конкретного об’єкта аналізу. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ 
 

Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться приймати в 

умовах невизначеності, коли необхідно вибирати напрямки дій з декількох 

можливих варіантів, результат здійснення яких складно передбачити. Проблема 

ризику є однією з ключових у фінансовій та виробничій діяльності підприємств. 

Проблемам підприємницького ризику присвячені наукові праці 

О.Ф. Балацького, М.М. Петрушенко та Г.М. Шевченко [1], С.Н. Воробьева та 

К.В. Балдина [2], А.В. Воронцовского [3], А.Г. Бадалова та А.В. Пантелеева [4].  

Ризики, що виникають під час підприємницької діяльності, пов’язані із 

невизначеність майбутніх доходів. Для запобіганню ризиків необхідно 

навчитися ними управляти: передбачувати, оцінювати та запобігати.  

Види ризиків, що виникають під час підприємницької діяльності зображені 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Види підприємницьких ризиків [1, 2] 

 

До причин виникнення ризиків у підприємницькій діяльності відносять [3, 

c. 44]: 

 недостатня кваліфікація персоналу; 

 неправильно поставлена мета; 

 відхилення від поставлених цілей; 

 обмеженість ресурсів; 

 протидія партнерів, розбіжність інтересів; 

 форс-мажорні обставини; 

 низька якість продукції, робіт та послуг; 

 запізнення поставок, невідповідність контрактів. 
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У підприємницькій діяльності ризик зумовлює кілька типів втрат (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Типи втрат від підприємницьких ризиків [3,4] 

 

Для усунення підприємницьких ризиків використовують спеціальні методи 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Методи мінімізації та уникнення ризиків[4] 
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Метод усунення чи уникнення ризиків полягає в уникненні ризиків, що 

можуть понести за собою великі втрати обігових коштів. 

Мінімізація витрат відбувається за рахунок скорочення розміру 

економічних скарг та штрафів, встановлення гарних відносин із споживачами. 

Метод розподілу ризику полягає у поділі майнової відповідальності у разі 

виникнення спричинених ризиком втрат. 

Метод пошуку інформації допомагає зменшити ризик наявністю 

додаткової інформації для прийняття управлінських рішень. 

Передача ризик заснована на формуванні акціонерних спільнот та 

страхуванні усіх можливих ризиків. 

Метод володіння ризиком використовується за незначних потенційних 

втрат і полягає у зменшенні чи попередженні ризику. 

Отже, підприємницька діяльність пов’язана із багатьма ризиками, і для її 

успішності підприємцю необхідно навчитися управляти ризиками. Для цього 

потрібно враховувати усі об’єктивні та суб’єктивні фактори, мати творче 

мислення, уміти мислити стратегічно, бути ерудованим у різних сферах життя 

та уміти ефективно контактувати із іншими людьми. Уникнути ризику в 

підприємницькій діяльності практично неможливо, тому необхідно опанувати 

різноманітні методи його прорахунку та зменшення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПРАЦЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ GPSS 

 

Відповідно до ст. 40 Конституцій України [1] всі мають право направляти 

індивідуальні або колективні письмові звернення чи особисто звертатися в 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування до посадових і 
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службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати 

обґрунтовану відповідь у встановлений Законом термін. За допомогою таких 

звернень втілюється в життя один із конституційних принципів – участь 

громадян в управлінні державними й суспільними справами.  

Звернення є також важливою формою контролю за законністю діяльності 

державних органів і органів місцевого самоврядування, забезпечення прав і 

свобод громадян. Упровадження сервісів з відправляння електронних звернень 

на сайтах органів місцевого самоврядування дає змогу громадянам не 

витрачати часу на похід до цих установ, не простоювати у чергах, тим самим 

зменшити витрати часу та зусиль. З боку влади з’являється можливість зручно 

та швидко структурувати та опрацьовувати звернення, контролювати роботу 

менеджерів. Швидкість опрацювання звернень та якість роботи системи 

опрацювання звернень залежатиме від того, наскільки  правильно розподілені 

ресурси в системі та навантаження між ними [2, c.156]. 

Проблемі імітаційного моделювання процесів звернення громадян до 

органів місцевого самоврядування приділили увагу такі вітчизняні вчені: 

О.В. Марковець, А.М. Пелещишин, П.І. Жежнич, Н.П. Бусленко, Б.С. Кругляк, 

Т.П. Бондар, О.Б. Зайцева, А.І. Ковальов, Г.В. Скиба. Проте все ще недостатньо 

дослідженою залишається тема особливостей застосування побудованих 

моделей в реальній діяльності органів місцевого самоврядування. 

Мета дослідження полягає у відтворенні поведінки системи опрацювання 

електронних звернень громадян з урахуванням результатів аналізу 

найістотніших взаємозв’язків між її елементами для проведення різних 

експериментів, аналізі кількісних показників роботи досліджуваної системи та 

прийняття управлінські рішення щодо подальшого планування роботи цієї 

системи з метою підвищення ефективності її функціонування. 

Основними елементами досліджуваної системи громадяни, електронні 

звернення, менеджер, робочий та неробочий час. Для моделювання основних 

процесів опрацювання електронних звернень громадян, опишемо події, що 

відбуваються у системі. Коли користувач відправив електронне звернення до 

органу місцевого самоврядування, воно вноситься до БД звернень системи 

опрацювання відповідного органу та відправляється на опрацювання у певний 

відділ. Електронні звернення опрацьовують менеджери. Робочий день 

менеджера складає 8 годин: з 9:00 до 19:00, обідня перерва з 14:00 до 15:00, 

загалом 40 годин на тиждень. Електронні звернення надходять до системи 

цілодобово. До процесу опрацювання усі електронні звернення накопичуються 

в буферній пам’яті (список завдань менеджера), після чого потрапляють до 

менеджера на опрацювання. В період з 00:00 до 09:00 інтенсивність 

надходження звернень становить 360±60 хвилин, а в період з 09:00 до 24:00 

інтенсивність надходження звернень зростає та становить 50±10 хвилин. 

Менеджер опрацьовує одне звернення в закритому інтервалі [15, 25] хвилин. 

Усі електронні звернення, що надійшли до системи, повинні бути опрацьовані. 

Треба також дотримуватися встановлених за законом термінів опрацювання 

звернень – це зазвичай 30 календарних днів. 
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Рисунок 1 – Сегмент програми GPSS Wоrld, що імітує робочий тиждень 

менеджера 

 

В результаті моделювання отримано наступні кількісні показники роботи 

системи опрацювання електронних звернень громадян: 

 із 365 днів менеджер мав 261 робочий день та 104 вихідних; 

 протягом цього часу до системи надійшло 7124 електронних звернення, 

6501 з яких було опрацьовано: 6222 були опрацьовані менш ніж за 30 днів, 279 

були «протерміновані», 623 очікують опрацювання; 

 коефіцієнт завантаження каналу обслуговування та середня кількість 

зайнятих каналів становить 0,247; 

 ефективність роботи менеджера становить 91,3 %. 

Використання сервісів надсилання електронних звернень до органів 

місцевого самоврядування має на меті сприяти ефективній взаємодії з 

громадськістю, удосконаленню роботи відділів, ефективному формуванню та 
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реалізації державної політики і державного управління у сфері опрацювання 

звернень до органів виконавчої влади [3].  

Отже, впровадження сервісів надсилання електронних звернень та 

правильний розподіл ресурсів у системі опрацювання електронних звернень 

дасть змогу прискорити обслуговування громадян. Для цього необхідно 

аналізувати функціонування цієї системи, одразу виявляти існуючі проблеми, 

пов’язані із перевантаженням різноманітних ресурсів у системі, та приймати 

управлінські рішення щодо усунення проблем задля покращення якості роботи 

системи загалом. Для дослідження складних систем та визначення їх 

ефективності використовуються підходи використовують моделювання. 

Імітаційне моделювання допомагає уникнути втрат точності оцінок параметрів 

процесу функціонування системи опрацювання електронних звернень громадян  

та  враховує стохастичний характер появи замовлень у системі та час 

опрацювання цих замовлень технічними засобами системи. Імітаційне 

моделювання можна вважати універсальним підходом для прийняття рішень в 

умовах невизначеності, враховуючи у моделях навіть ті чинники, які важко 

формалізувати, а також дозволяє використовувати головні принципи 

системного підходу для розв’язування практичних задач. Для програмної 

реалізації моделювального алгоритму вибрано мову GPSS як одну з найбільш 

пристосованих для імітаційної роботи систем масового обслуговування мов. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ОНЛАЙН-БРОНЮВАННЯ В ТУРИЗМІ 

 

Стрімкий розвиток індустрії туризму, що спостерігається останнім часом, 

відображається на транспортній і комунікаційній сферах, які під впливом 

зростаючого попиту на подорожування стали одними із головних споживачів 

інновацій і продуктів інформаційних технологій, а саме систем комп’ютерного 
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бронювання, електронних систем інформації і комунікацій. Збільшення числа 

авіакомпаній, транспортних засобів, а також зростання обсягів авіаперевезень 

привели до необхідності створення і використання комп’ютерних систем 

бронювання, які стали основним інструментом для резервування авіаквитків. 

Комп’ютерні системи бронювання дозволяють суттєво покращити якість 

обслуговування клієнтів за рахунок скорочення часу на оформлення квитків, 

забезпечити їх бронювання, підвищити якість і ефективність роботи персоналу 

авіакомпаній.  

Дослідженнями в області застосування систем бронювання в туризмі 

займались: Гуляєв В., Морозов М., Морозова Н., Плотнікова Н., Шлєвков А., 

Сирих А., Окороков В. та інші. 

Комп’ютерні системи бронювання займають вагоме місце в діяльності 

підприємств туристичної індустрії . 

Задля отримання максимального прибутку власники бізнесу туристичної 

галузі шукають різноманітні способи, щоб залучити максимальну кількість 

турагентів. Для цього компанії розширюють сферу застосування систем 

бронювання, включаючи в їхню програму широке коло послуг – бронювання 

готельних місць, прокат автомобілів, страхування авіапасажирів, оформлення 

квитків, закордонних паспортів і навіть замовлень на квіти. Подібне 

використання комп’ютерного бронювання істотно підвищує продуктивність 

роботи туристичних агентств. Крім того, досвід країн Західної Європи та 

Америки показує, що дедалі більше готелів та авіаквитків продаються саме 

через турагентства та їх комп’ютерні системи онлайн-бронювання. Вітчизняні 

підприємства, стикаючись із проблемами забезпечення 

конкурентоспроможності туристичних послуг, ще недостатньо ефективно 

використовують вироблений зарубіжними туристичними фірмами 

інструментарій сучасних інформаційних технологій [1]. У розвинених країнах 

світу водночас, доповнюючи одна одну, відбуваються зміни в інформаційних 

технологіях і в туристичному бізнесі, на відміну від України, де такі 

перетворення характеризуються відсутністю злагодженості. У зв’язку з цим 

процес упровадження інформаційних технологій у діяльність суб’єктів 

господарювання в туризмі України стикається з рядом проблем, такими як 

досить низька конкурентоспроможність туристичних послуг, незацікавленість 

споживачів у використанні систем онлайн-бронювання та складність 

впровадження інновацій в даній галузі . 

Бронювання - це резервування частини ресурсів, засобів для їх наступного 

використання в спеціальних цілях, в особливих ситуаціях певним колом осіб; 

попереднє закріплення за певним туристом (пасажиром) місць в готелях або на 

транспортних засобах, квитків в культурно видовищних закладах на певну дату. 

Система онлайн-бронювання дає можливість кожній людині забронювати 

для себе найбільш привабливий номер у будь-якому готелі світу. 

Найголовнішою перевагою онлайн-бронювання визнана система, яка змогла 

сформувати потужну пошукову базу готелів. Сьогодні безліч Інтернет сайтів 
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можуть запропонувати увазі своїх клієнтів каталог готелів, в який включені 

сотні тисяч готелів, що знаходяться в різних місцях земної кулі [1] 

Працюючи з глобальною системою бронювання, готелі можуть 

пропонувати великий асортимент послуг клієнту. Глобальні системи 

бронювання дозволяють за декілька хвилин, а іноді й секунд підібрати номери, 

що максимально задовольняють запити клієнтів. Працюючи із системою 

пошуку, клієнт задає регіон, період, ціну, кількість місць, відстань до моря, 

наявність басейну, наявність сауни тощо, а система за поставленими умовами 

підбирає варіант. Клієнтові залишається лише вибрати із запропонованих 

варіантів. Після вибрання послуг бронювання здійснюється за кілька хвилин. 

Якщо готель має свій сайт в мережі Інтернет, він може розмістити на ньому 

сторінку для оn-lіne бронювання [2, с. 39]. 

На сьогодні існують різні глобальні мережні системи бронювання (CRS - 

cоmputer reservаtіоn systems). Усі вони відрізняються одна від одної як набором 

пропонованих послуг, так і технологією роботи. Найперші системи, такі як 

Аmаdeus, Gаbrіel працюють в основному через спеціальні термінали, які 

необхідно встановити в готелі. Технологія роботи побудована на складних 

командах, а довідка, закладена в систему, являє собою простий текст. Нині із 

такими системами в основному працюють великі готелі, що бронюють квитки 

для свої гостей [3, с. 67]. 

Нові системи бронювання, серед яких Sаbre, Gаlіleо, Wоrdspаn та інші, 

використовують як засіб зв’язку між своїми базами даних та клієнтами 

Інтернет, а як термінал - звичайний комп’ютер. Витрати на роботу через них 

невисокі і доступні навіть невеликим готелям. 

Надання туристичних послуг у режимі онлайн має і свої обмеження. Так, 

багато людей не мають Інтернету, крім того, метою веб-сторінки туристичного 

підприємства є продаж продуктів, а не надання інформації. Також необхідно 

зазначити, що складні мандрівки потребують спеціальних знань і організації, 

котрі повинні надаватися кваліфікованим менеджером-агентом. Тому потреба у 

туристичних агентах як посередниках збережеться у найближчому 

майбутньому. 

Таким чином, комп’ютерні системи бронювання мають великий вплив на 

всю туристичну сферу, оскільки надають не тільки авіапослуги, але і послуги 

проживання в готелях, оренду автомобілів, круїзні поїздки, інформацію про 

місце перебування, курси валют, повідомлення про погодні умови, автобусне і 

залізничне сполучення. Тобто, такі системи дозволяють резервувати усі основні 

сегменти туру - від місць в готелях до квитків у театр і страхових полісів. 
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ПРОБЛЕМАТИКА І ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ. ТИПОВІ КЛАСИ 

ЗАДАЧ 

 

Сьогодні чимало науковців все більше уваги приділяють питанням 

організації і управління. Основною причиною цього є необхідність наукового 

аналізу складних цілеспрямованих процесів з точки зору їх структури і 

організації. Тому, різні сфери людської діяльності потребують від науки 

рекомендацій оптимального управління даними процесами. Розроблені 

рекомендації прийнято об’єднувати під назвою «Дослідження операцій» (ДО). 

Останні являють собою кількісні методи для обґрунтовування рішень у всіх 

областях цілеспрямованої людської діяльності. 

Метою даного дослідження є аналіз застосування методики дослідження 

операцій в економіці та підприємництві, розкриття проблематики і наведення 

прикладів задач, їх вирішення та можливості застосування на практиці в 

реальному житті. Оскільки з кожним днем об’єкт аналітичного дослідження у 

економічному та підприємницькому середовищах ускладняється, дослідники 

потребують все більш поглиблених знань у сфері різних методів побудови 

адекватних економіко-математичних моделей, прогнозування діяльності 

підприємства та з’ясування оптимальних рішень управління. Даній 

проблематиці присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, 

зокрема: Б.Є. Бачевського, В.В. Вітлінського, В.К. Галіцина, Н.Е. Єгорової, 

А.Б. Камінського, Ю.Г. Лисенка, І.Г. Лук’яненко, Є.В. Мних, А.В. Матвійчука, 

О.О. Недосекина, А.П. Ротштейна та інших.  

За своєю змістовною постановкою множину задач дослідження операцій 

можна розбити на ряд класів, до яких зводиться більшість з них. Типові класи 

задач дослідження операцій включають: 

 управління запасами; 

 розподілу ресурсів; 

 ремонту та заміни обладнання; 

 масового обслуговування;  

 упорядкування та координації; 
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 вибору маршруту; 

 пошуку; 

 змагальні; 

 комбіновані. 

У дійсності задачі відповідних класів «виникають» одна з одної відповідно 

до того, як поширюється уявлення про досліджувану операцію [3]. 

Прикладом застосування методики ДО наприклад для підприємництва 

може слугувати наступна задача масового обслуговування. 

Нехай на підприємство А щоденно приходить дев’ять одиниць товару Б, 

які потребують поточного огляду ( 9  вимогам в добу). Один підрозділ 

поточного огляду в добу може оглянути два товари Б. Витрати від простою 

товару складають 300 грн., а від простою поста – 500 грн. за добу ( 3001 C  грн., 

5002 C  грн.). Потрібно визначити оптимальну кількість постів поточного 

оглядів − оптS  так, аби сумарні витрати від простою товару і постів були 

мінімальні. 

Класичній (детермінований) метод розрахунку підказує рішення: 5оптS  

постам ( 10  обслуговуванням на добу). При цьому отримуємо достатньо 

високий коефіцієнт завантаження обладнання: 

9,0
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aK   [4]. 

Брати значення 4S  не можна, оскільки в цьому випадку 1
8

9





aK  

(черга буде необмежено зростати). 

Визначимо по залежності вірогідності того, що жоден пост не буде 

зайнятим: 
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Середня довжина черги товарів: 
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  товари. 

Середня кількість постів, що не зайняті обслуговуванням: 

5,05)9,01()1(  S  поста. 

Для розв’язання поставленої задачі будемо мінімізувати значення цільової 

функції методом простого перебору. За початковими даними при прийнятому 

числі постів матимемо: 

24105,05002,73005 U  грн. (за добу). 

Тепер приймемо 6S . 

Тоді коефіцієнт завантаження обладнання 75,0)26/(9  . 

Вірогідність того, що жоден пост не буде зайнятим: 
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Середня довжина черги товарів: 

4,101,0
)75,01(!6

75,06
2
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  товари. 

Середня кількість постів, що не зайняті обслуговуванням: 

5,16)75,01()1(  S  поста. 

Сумарні витрати: 

11705,15004,13006 U  грн. (за добу). 

Тепер приймемо 7S . 

Тоді коефіцієнт завантаження обладнання 643,014/9  . 

Вірогідність того, що жоден пост не буде зайнятим: 
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Середня довжина черги товарів: 

4,101,0
)643,01(!7

643,07
2

87




  товару. 

Середня кількість постів, що не зайняті обслуговуванням: 

5,27)643,01(   поста. 

Сумарні витрати: 

13705,25004,03007 U  грн. (за добу). 

Подальше збільшення S  приведе до зростання цільової функції U . Таким 

чином, оптимальну кількість постів 6S . 

Збитки підприємства за добу у разі застосування детермінованих методів 

розрахунку складає 12401170241065 UU  грн.  

Отже, відповідно до проведеного аналізу, було встановлено, що 

методологія дослідження операцій охоплює широке застосування у різних 

сферах, реальних випадках діяльності підприємств, стану економічних систем, 

здійснення логістичних поставок тощо. Задачі ДО мають типову класифікацію, 

яка знаходить своє відображення у реальних ситуаціях. Тому, проблематика 

застосування методології дослідження операцій у відповідних задачах на 

практиці, в економіці та підприємництві потребує подальшого розгляду. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ 

КАМПАНІЇ У ВТЕІ КНТЕУ 

 

На даний момент в Україні у сфері вищої школи існує очевидна проблема 

перевищення кількості місць у закладів вищої освіти над кількістю абітурієнтів, 

тому виші щосили прагнуть заохотити до вступу вчорашніх школярів саме до 

свого навчального закладу. Тож знаходження відповіді на запитання, які ж саме 

фактори чинять найбільший вплив на вибір абітурієнта, є дуже актуальною 

задачею, вирішення якої принесе реальну практичну користь вишу. Одним із 

можливих шляхів досягнення даної мети є розробка математичної моделі для 

аналізу і прогнозування результатів вступної кампанії у ЗВО України.  

Метою даного дослідження є аналіз результатів вступної кампанії, її 

розробка та прогнозування на прикладі ВТЕІ КНТЕУ. Серед вчених, які 

займалися дослідженнями даного питання, відзначилися І.О. Гулівата [1], 

М.І. Зеленська [2], І.І. Ніколіна [3, 4], М.В. Бондар [3], О.В. Польдін, 

Г.І. Костенко, О.А. Рожок, В.В. Дядичев, В.В. Додонова, О.А. Карпюк, 

Г.В. Мамонова. Їх підходи щодо вирішення прикладних задач у сфері вищої 

освіти за допомогою методів економіко-математичного моделювання нами 

було систематизовано і представлено у табл. 1.  
 

Таблиця 1 – Приклади практичного використання методів економіко-

математичного моделювання в сфері вищої освіти [1] 
№  Дослідники  Суть дослідження 

1 
І.І. Ніколіна[3], 

М.В. Бондар[3] 

Модель оцінювання ефективності управління регіональним соціальним 

розвитком 

2 О. В. Польдін  
Дослідження економетричних залежностей середнього балу студентів 

першого курсу від результатів їх вступних випробувань. 

3 
Г. І. Костенко, 

О. А. Рожок 

Аналіз чинників впливу та розробка економіко-математичної моделі 

оптимізації собівартості навчання у вищому навчальному закладі. 

4 
В. В. Дядичев, 

В. В. Додонова 

Моделювання процесу оцінки якості освіти у вищому навчальному 

закладі за допомогою автоматизованої системи керування (АСК) ВНЗ. 

 

Відповідно до зібраних даних з офіційних джерел, які займаються 

адмініструванням етапів вступної кампанії, можна провести порівняльну 

статистику основних показників протягом 2015-2018 років (табл. 2). 

В залежності від головного суб’єкта класифікують оцінювання як [3]: 

 Самооцінювання, коли власне виконавці програми здійснюють оцінку 

досягнень. 

 Оцінювання орієнтоване на клієнта (вивчення питання задоволення 

потреб, інтересів, бажань чи очікувань клієнтів) [1]. 
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 Оцінювання орієнтоване на зацікавлені сторони (модель 

стейкхолдерів). 
 

Таблиця 2 – Порівняльна статистика основних показників вступної 

кампанії за 2015-2018 роки [5] 
По Україні \ Рік 2015 2016 2017 2018 

Осіб зареєстровано на ЗНО 275174 267172 240881 335843 

Зміна, % - -2,9 -9,8 39,4 

Кількість заяв вступників по Україні 1552802 1829432 1577131 1640880 

Зміна, % - 17,8 -13,8 4,0 

Середня кількість заяв на абітурієнта 5,6 6,8 6,5 4,9 

Зміна, % - 21,3 -4,4 -25,4 

Можлива кількість заяв на бюджет 15 15 9 7 

Зміна, % - 0 -40 -22,2 

 

Базою моделювання у даній роботі буде виступати статистика подання 

заяв абітурієнтами протягом кожного дня вступної кампанії 2016-2018 років у 

ВТЕІ КНТЕУ, яка розроблена авторами на основі статистичних даних ресурсу 

«Вступ ЄДЕБО» (табл. 3). 
 

Таблиця 3 – Зведена статистика кількості поданих заяв абітурієнтами 

протягом кожного дня вступної кампанії 2016-2018 років [6] 
ВТЕІ КНТЕУ 2016 2017 2018 Приріст 2016 Приріст 2017 Приріст 2018 

1 день 23 56 431 - - - 

2 день 367 260 717 344 204 286 

3 день 471 636 950 104 376 233 

4 день 596 1267 1158 125 631 208 

5 день 1404 1828 1499 808 561 341 

6 день 2320 2186 1767 916 358 268 

7 день 2601 2485 1982 281 299 215 

8 день 3107 2744 2190 506 259 208 

9 день 3347 3224 2374 240 480 184 

10 день 3541 3387 2517 194 163 143 

11 день 3889 3565 2631 348 178 114 

12 день 4097 - 2776 208 - 145 

13 день 4332 - 2938 235 - 162 

14 день - - 3095 - - 157 

15 день - - 3170 - - 75 

 
На основі зібраних даних побудуємо графіки, після чого здійснимо 

моделювання лінії тренду та відповідної поліноміальної функції для кожного 

досліджуваного року (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Кількість поданих заяв на вступній кампанії протягом  
2016-2018 рр. 

 

Відповідно, після проведеного аналізу, побудови графіків і визначення 

функцій для можливого подальшого прогнозу і порівняння, змоделюємо 

можливий сценарій кількості поданих заяв за наближених умов вступної кампанії 

2017 року для 2018 року, враховуючи один з основних показників, наведених в 

табл. 2, – показник середньої кількості заяв на абітурієнта, який у 2018 році 

зменшився на 25,4% (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Можливий сценарій кількості поданих заяв до ВТЕІ КНТЕУ у 

2018 р. за умов вступної кампанії 2017 р.  

 

Отже, в даній роботі ми проаналізували різні дані щодо вступної кампанії 

2016-2018 рр. та змоделювали на прикладі ВТЕІ КНТЕУ один з можливих 

сценаріїв зміни кількості поданих заяв при врахуванні умов попереднього року. 

Тому проблематика оцінки та прогнозування етапів вступної кампанії, 
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методологія її дослідження, розробка нових моделей потребує подальшого 

дослідження і поглибленого вивчення. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ PRОJECT EXPERT ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

На сьогодні стійкий та успішний розвиток будь-якого підприємства не 

можливий без постійного вдосконалення та покращення процесу управління 

господарюючою системою. Водночас сучасний прогрес у сферах економіки та 

бізнесу підтверджує факт активного використання аналітичних інформаційних 

програм, які дозволяють об’єктивно оцінювати рівень розвитку будь-якого 

підприємства, виявляти приховані резерви та забезпечувати ефективну 

діяльність в перспективі шляхом прийняття раціональних економічних рішень. 

Актуальність аналізу практики використання програми Prоject Expert 

сучасними підприємствами пояснюється, перш за все тим, що сьогодні перед 

кожною компанією постає проблема пошуку способів якісного управління з 

метою досягнення бажаних цілей в майбутньому.  
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Саме застосування даної програми дозволяє раціонально використовувати 

наявні на підприємстві ресурси, аналізувати та порівнювати різноманітні 

стратегії розвитку та фінансування, будувати масштабні бізнес-плани, які 

задовольняють вимоги найвибагливіших інвесторів, проводити моніторинг 

результатів діяльності та фінансових звітів, в результаті чого приймаються 

ефективні управлінські рішення, зберігаються резерви ресурсів, що відповідно 

приводить до підвищення результативності та ефективності діяльності в цілому 

[1]. 

Вивченням теоретичних та практичних аспектів використання програми 

Prоject Expert займалися, зокрема, такі вчені як: І.Н. Кадикова, В.А. Тріусова, 

В.С. Алієв, В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, П.А. Жданчиков, К.Н. Петров, 

Л.Д. Шапіро, С.Р. Халтаєва та інші. 

Саме тому мета даного дослідження полягає в аналізі практики 

використання імітаційних можливостей аналітичної програми Prоject Expert в 

діяльності сучасних підприємств різних галузей економіки.  

Сучасне конкурентне середовище усе частіше вимагає від підприємств 

оперативності прийняття управлінських рішень, адже сьогодні в бізнес-

відносинах ХХІ ст. незмінним критерієм успіху, поряд із витратами, якістю, 

ціною та обслуговуванням є час, нестача та неактуальність якого нерідко 

обертається для підприємств катастрофічними наслідками. Ми вважаємо, що 

сьогодні для задоволення зростаючих інформаційних потреб сучасних компаній 

та забезпечення ефективності управлінням бізнесом активно повинні 

використовуватися так звані системи імітаційного моделювання та бізнес-

аналітики, які поєднують процеси збору даних, аналізу, моделювання й 

прогнозування. Адже одержувані за їх допомогою оперативні й достовірні дані 

допомагають не тільки підвищувати поточну продуктивність робіт і якість 

планування, а й знаходити нові способи використання таких активів, як знання 

персоналу, цінність клієнта, ефективні мережі бізнес-партнерів, можливі 

джерела інновацій [1]. 

У Prоject Expert реалізовано імітаційне моделювання за методом Монте-

Карло, що дозволяє побудувати модель проекту з невизначеними значеннями 

параметрів і, знаючи ймовірнісні розподіли параметрів проекту, отримати 

розподіл розглянутих показників ефективності проекту, а також оцінку ризику 

(коефіцієнт варіації або невизначеності). При коректності моделі метод дає 

надійні результати, що характеризують і прибутковість проекту, і його 

стійкість. Попередній відбір факторів, що впливають на результати проекту, 

виконується при проведенні аналізу чутливості. 

Після того як виділені фактори проекту, які слід визнати невизначеними, в 

повному обсязі контрольованими, встановлюється діапазон значень, в межах 

якого вони можуть змінюватися випадковим чином. При розрахунку Prоject 

Expert багаторазово вибере випадковим чином значення чинника, що впливає 

на показники проекту, і зробить з його використанням розрахунок NPV, а також 

інших показників ефективності. В результаті проведеного за методом Монте 
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Карло аналізу в Prоject Expert розраховуються значення очікуваних показників 

ефективності проекту [2]. 

Стійкість показує частку розрахунків, в яких проект мав позитивний Cаsh 

Flоw при відхиленні в зазначених межах невизначених факторів. Слід прагнути 

до того, щоб стійкість проекту була близька до 90-100%. Крім гарної стійкості 

проекту слід врахувати також середні значення показників ефективності та їх 

розкид (невизначеність), що характеризують ризик проекту. Прийнятним 

відхиленням слід вважати відхилення в 20% від середнього. 

Крім того, Prоject Expert дозволяє проаналізувати і гістограму розподілу 

показників, наочно відображає величину невизначеності. У разі коли частка 

випадків отримання негативного Cаsh Flоw в проведених розрахунках моделі 

проекту висока, а невизначеність свідчить про високий ризик проекту, слід 

переглянути закладену в проекті схему фінансування і знову провести оцінку 

ризиків для отриманих варіантів [3]. 

Усі вищенаведені переваги та можливості імітаційного моделювання 

програми Prоject Expert підкреслюють актуальність її використання в практиці 

ведення бізнесу сучасними підприємствами. Адже бізнес-середовище 

теперішнього століття пов’язане із динамічним процесом зміни ринків, 

технологій, продуктів, які потребують від підприємства швидкого реагування. 

Тому головним фактором успіху стає можливість швидкого прорахунку різних 

варіантів розвитку підприємства, розробки прогнозів на майбутнє і побудови в 

віртуальному режимі ефективної бізнес-моделі в нових економічних умовах. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 

«МАЙСТЕР-ТУР» 

 
Сьогодні питання використання сучасних інформаційних технологій у 

туризмі є надзвичайно важливим. Розвиток туристичного бізнесу стає 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72705


35 

неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, бо вони 

допомагають покращити якість послуг, збільшити швидкість обслуговування та 

забезпечують зворотній зв’язок. 

Проблема впровадження інформаційних систем у туризмі є актуальною як 

в Україні так і за кордоном. Для того, щоб полегшити роботу працівника 

туристичної фірми використовують різноманітне програмне забезпечення і 

одним із таких програмних комплексів є «Майстер-Тур».  

Ця програма розробляється компанією «Мегатек» і підтримується з 1995 

року. Використовується приблизно у 350 туристичних фірмах, серед них TUІ 

Україна, Адрія Хіт, Антур, Амур-тур, Бонтур та інші. 

Програмний комплекс «Майстер-Тур» допомагає у розрахунку 

собівартості туристичного продукту, створенні прайс-листів та каталогів. 

Робота з ним є дуже зручною і швидкою, адже є швидкий доступ до інформації 

про клієнта, партнерів та конкурентів. 

Інтерфейс програми (рис.1) є простим та легким у користуванні. Щоб 

розрахувати платіж за туристичну послугу, потрібно всього лише ввести 

потрібні дані до комірок, а програма зробить розрахунки сама. Діалогові вікна 

близькі за схожістю до програмних компонентів Mіcrоsоft чим і приваблюють 

більшість користувачів. 

 

 
Рисунок 1 – Інтерфейс програми «Майстер-Тур» 

 

Особливість «Майстер-Туру» полягає у тому, що його можуть 

використовувати як різнопрофільні туристичні агенції так і спеціалізовані. Вона 

підходить для роботи з індивідуальними клієнтами, компаніями-партнерами та 

готелями. 
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Зазначимо, що програма дозволяє реалізувати практично всі функції, 

необхідні для функціонування туристичного офісу. Майстер-Тур дозволяє: 

1. формувати тур продукт; 

2. прораховувати очікуваний прибуток по туру і розмір комісійних агенту; 

3. розраховувати бонуси для агентств; 

4. контролювати інформацію про договори та їхні терміни завершення; 

5. оформити будь-яке число туристів на будь-який тур в одну або кілька 

турпутівок; 

6. контролювати оформлення документів для візи і терміни подачі 

документів клієнтом і до консульства; 

7. контролювати проведення туру; 

8. оформлення оплати за курсом на дату створення заявки, дату оплати або 

дату підтвердження заявки; 

9. визначати вартість послуг у різних валютах; 

10. відображати схему транспортного засобу по місцях з фіксуванням 

місця за туристом (наприклад автобус); 

11. відображати номерний фонд по поверхах для готелів або палубах для 

суден і поромів; 

12. англомовний інтерфейс для іноземних партерів[1]. 

Один із функціональних блоків програми, конструктор турів, призначений 

для формування пакетів послуг і програм турів, готових до реалізації, 

калькуляції їх вартості, розрахунку прибутку, комісійних тощо. Ввівши ціни 

«нетто» на послуги, змінюючи прибуток або ціни «брутто», менеджер отримує 

можливість прорахувати вартість зібраного блоку (туру) на різні сезони, 

оцінити конкурентоздатність туру і, в підсумку, сформувати оптимальний тур. 

Треба відзначити, що програма має гнучкий апарат розрахунку цін, що 

дозволяє розрізняти ціни на послуги, що продаються клієнту в пакеті або 

індивідуально, ціни на одні й ті ж послуги, що пропонуються різними 

партнерами, а також розмір комісійних, які дають партнерам при продажі 

туру[2]. 

Таким чином, програмний комплекс «Майстер-Тур» є дуже зручним у 

використанні, адже стандарт інтерфейсу близький до продуктів фірми 

Mіcrоsоft. Це підтверджується тим, що більше ніж 75 українських туристичних 

компаній використовують цю програму. 
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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ В ТУРИЗМІ 

 
В наш час спостерігається прискорення темпів інновацій і зростання 

масштабів інноваційної діяльності у всіх секторах економіки, зокрема у 

соціально-культурному сервісі і туризмі. 

Туризм є глобальним соціально-економічним явищем, що функціонує в 

умовах жорсткої конкуренції, характеризується великим ступенем інноваційних 

процесів. 

Сучасна туристична індустрія характеризується високими темпами 

зростання, розробляються нові туристичні маршрути, виникають нові види 

туризму, створюються нові робочі місця, розбудовується інфраструктура, 

впроваджуються нові технології в сферу туризму. 

 Згідно зі світовим досвідом, широке застосування інновацій призводить до 

створення конкурентоспроможних туристичних товарів і послуг на 

національному та міжнародному ринках [1]. Зазначимо, що до інновацій у 

туризмі відносять нововведення, які характеризуються відновленням фізичних і 

духовних сил споживача; якісними змінами туристичного продукту; розвитком 

туристичної інфраструктури, процесів формування та позиціонування 

туристичних товарів і послуг; змінами факторів виробництва. 

 Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне використання 

науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в продуктах, 

процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом. Інноваційна 

діяльність у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових або поліпшенні 

існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних, готельних та інших 

послуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, сучасних форм організаційно-управлінської 

діяльності, нових підходів до задоволення потреб туристів [2].  

За останні роки в наше життя стрімко увірвалися комп’ютери і технології, 

що їх супроводжують. Сьогодні важко уявити собі подорож без персонального 

смартфона або планшета. В сучасному світі смартфони отримують все більше 

функцій, які роблять життя легшим та комфортнішим, дозволяють 

розпланувати свій день та встигнути виконати все задумане. Вони стали 

незамінними в подорожах: дуже зручно, коли один маленький пристрій замінює 

вам мапу, фотоапарат, книгу, плеєр та чимало інших речей.  

Знайти квитки, забронювати житло, прокласти маршрут, обрати найкращі 

заклади харчування та переглянути афішу найцікавіших подій у будь-якому 

місті, тепер доступно завдяки використанню популярних мобільних додатків. 
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Мобільний додаток (англ. «Mоbіle аpp») – програмне забезпечення, 

призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних 

пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або 

можуть бути завантажені на нього з онлайн магазинів мобільних застосунків, 

таких як Аpp Stоre, Gооgle Plаy, Wіndоws Phоne Stоre та інших, безкоштовно 

або за плату. 

Спочатку мобільні додатки використовувалися для швидкої перевірки 

електронної пошти, але їх високий попит призвів до розширення їх призначень 

і в інших областях, таких як ігри для мобільних телефонів, GPS, спілкування, 

перегляд відео та користування Інтернетом. Ринок мобільних застосунків 

сьогодні дуже розвинений і невпинно зростає. 

На сьогоднішній день існує безліч мобільних додатків для туристів такі як: 

Bооkіng.cоm, TrіpАdvіsоr, Blаblаcаr, Tіckets.uа і т.д. Кожен розробник 

намагається створити щось, не схоже на інше.  

В подорожі не хочеться втрачати жодної хвилини. Дослідження 

журналістів сайту “ZNАJ.UА” визначило список 5 корисних додатків, які 

користуються популярністю: 

1. PаckKіng 

Додаток допомагає чітко та раціонально організувати список важливих 

речей для подорожі. Програма створює індивідуальний список речей на основі 

пункту призначення, типу подорожі, транспорту та інші важливих деталей, 

наприклад, подорож з дитиною.  

2. Blіnk 

При плануванні подорожі до міста, програма видає список найбільш 

популярних серед туристів місць. В додатку є можливість використовувати 

карти офлайн, щоб з легкістю дістатися до вподобаної пам’ятки. 

3. Sygіc Trаvel 

Цей додаток допоможе створити індивідуальний маршрут. Необхідно 

лише вказати, місце і кількість днів. Виходячи з отриманої інформації додаток 

самостійно створить маршрут з урахуванням всіх цікавих місць, пам’яток і 

закладів. Використовувати його можливо і в режимі офлайн. 

4. TrіpTrіp 

Цей додаток візуалізує подорож по днях. Потрібно лише додати 

перебування в готелі або апартаментах, і кожен день користувач буде бачити 

актуальну інформацію. Крім того, можна додавати в списки пам’ятки, 

ресторани, кафе, музеї і так далі. 

5. Spоttly 

Це візуальний гід по найбільш популярним місцям у світі. Цих місць є 

безліч, але додаток обирає найближчі місця для користувача та зручний проїзд 

до них. Spоttly подає рекомендації місць, закладів та інший контент у зручному 

візуальному вигляді, супроводжуючи це якісними фото та відео. 

У Вінниці в рамках туристичного проекту «Два дні у Вінниці» розробили 

мобільний додаток-навігатор для гостей міста. 

Мобільний додаток має три основні розділи: «Маршрути», «Пам’ятки» і 
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«Мапа». За допомогою нього можна самостійно вирушити на екскурсію, адже 

мобільний гід допоможе скласти оптимальний маршрут, підкаже, де можна 

поїсти, відпочити чи яким транспортом краще скористатися, а також 

«розповість» про визначні місця Вінниці завдяки опції «Розмова з 

пам’ятником». 

Наразі розробники програмного продукту проектують дизайн QR-кодів, 

які дозволять «зчитати» цю інформацію. Триває також розробка 

інформаційного та візуального наповнення програми. Для зручності 

користування усі точки маршрутів сортуватимуться за мітками, наприклад, 

«Пам’ятник», «Садиба» чи «Селфі-зона»[4]. 

Отже, застосування інновацій у туристичній сфері спрямовані на 

формування нового туристичного продукту, надання унікальних туристичних 

послуг, застосування нових маркетингових підходів, використовуючи новітні 

техніки та ІТ-технології, що підвищить конкурентоспроможність туристичного 

продукту на національному та міжнародному ринках, здатного не тільки 

максимально задовольнити туристичні потреби, а й призвести до появи нових 

видів туризму. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 
Інтернет значно змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. 

Він є глобальним засобом комунікації, що не має яких-небудь територіальних 

обмежень. 

Електронна комерція дозволяє навіть найдрібнішим туристичним 

компаніям досягати глобальної присутності і займатися бізнесом у світовому 

масштабі. Споживачі отримують можливість глобального вибору зі всіх 

потенційних туристичних фірм, що пропонують необхідний туристичний 

продукт незалежно від географічного розташування. 
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Інтернет-маркетинг – теорія і практика організації маркетингу в 

гіпермедійному середовищі Інтернету. Він включає в себе такі методи 

просування як пошуковий маркетинг (створення та розкручування сайту), 

Інтернет-реклама (банерна та контекстна реклама), просування в соціальних 

мережах, блогах і форумах, спілкуватися за допомогою електронної пошти (у 

тому числі здійснення рекламних розсилок) та вірусний маркетинг, а також 

відкриває широкі можливості для непрямої реклами та PR [1, с. 35]. 

Основною перевагою рекламних Інтернет-технологій є використання 

дворівневого підходу, коли окремо розміщується інформація про фірму, тобто її 

офіційний сайт, та рекламні зусилля спрямовані на її просування. Крім того, є 

доступ до такої інформації як відвідуваність сайту, його індекс цитування, 

рейтинг, кількість партнерів ресурсу в системі, що дає змогу оцінювати 

ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією [2, 

с. 461].  

В Інтернеті засобом комунікації є розподілена комп’ютерна мережа, а 

інформація може бути представлена як звичайним способом, так і у вигляді 

засобів інтермедіа. Інтерактивна взаємодія може відбуватись як між іншими 

користувачами Інтернету (між особова взаємодія), так і між самим 

середовищем безпосередньо (взаємодія з середовищем), причому останній тип 

взаємодії є найбільш поширеним. Завдяки цьому передавач інформації 

одночасно є і її споживачем. Інформація не просто передається від відправника 

до споживача, але і саме середовище створюється і видозмінюється під її 

впливом і вже в новому перетвореному вигляді сприймається всіма її 

учасниками. Інтернет при цьому стає не просто місцем моделювання реального 

середовища, а її альтернативою і основою для побудови нової віртуальної 

сфери ведення комерції. 

Основні можливі види комунікаційної взаємодії наступні: 

- користувачі, за допомогою навігаційного програмного забезпечення, 

можуть взаємодіяти з середовищем Інтернету і досліджувати інформаційний 

зміст WWW; 

- користувачі можуть надавати інформацію про себе, свої потреби, брати 

участь в обговоренні різних питань, висловлювати свою думку і т.п.; 

- туристичні фірми можуть взаємодіяти з середовищем Інтернету, що дає 

можливість здійснити контакт як між ними, так і з інформацією, представленою 

в Мережі; 

- туристичні фірми можуть отримувати інформацію про себе в середовищі 

Інтернету за допомогою власного web-сайту або за рахунок розміщення 

інформації на інших web-серверах; 

- користувачі і туристичні фірми можуть безпосередньо взаємодіяти одне з 

одним, наприклад, за допомогою електронної пошти, Skypе, телеконференцій 

або безпосередньо в ІRC. 

Іншими словами, комунікаційна модель Інтернету значно розширює 

можливості спілкування як для туристичних фірм, так і для споживачів, що 

беруть участь в процесі комунікації [3]. 
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При реалізації Інтернет-маркетингу важливою проблемою є визначення 

переваг користувачів Інтернету і знаходження цільових аудиторій. Важливо 

з’ясувати наступні питання: 

- які сайти відвідують ті чи інші групи споживачів; 

- на які сторінки вони заходять частіше; 

- який туристичний продукт вони купують; 

- скільки часу витрачають користувачі на ту або іншу сторінку; 

- які напрями поїздок і види відпочинку їх більше цікавлять; 

- чи чекають вони завантаження графіки і відео; 

- чи часто вони відкривають сторінку в одному вікні, а в цей час читають 

сторінку в другому, що вже завантажилося. 

Основними показниками, по яких сегментується Інтернет-ринок, є стать, 

вік, освіта, дохід, активність роботи з Інтернетом, інтереси, менталітет, 

динаміка зростання сегменту, його об’єм, топологія та ін. [4] 

Отже, успіх туристичної компанії в Інтернеті залежить не стільки від 

уміння правильно подати себе, скільки від того, чи виявиться корисним її 

турпродукт для користувачів-клієнтів. На успішність Інтернет-маркетингу 

значно впливають особливості менталітету потенційних клієнтів. Багато хто з 

них поводиться пасивно, що виражається в звичках, невідповідностях мети, 

невідомості, недосконалості систем пошуку. В порівнянні із звичайними ЗМІ: 

газетами, телебаченням і радіо, - які, по суті, призначені для передачі 

комерційних повідомлень, Інтернет досить пасивний в сенсі проведення 

маркетингового комплексу. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

 
Головним фактором ефективної роботи туристичних компаній є кількість і 

якість продаж. Вплинути на продажі, покращити їх якість, максимально 

підвищити ефективність роботи можливо шляхом застосування систем 

бронювання та резервування. Зростання обсягів продажу туристичного 

продукту, яке спостерігається останнім часом, відображається на транспортній і 

комунікаційній сферах, які під впливом зростаючого попиту на подорожування 

стали одними із головних споживачів інновацій і продуктів інформаційних 

технологій, а саме систем комп’ютерного бронювання, електронних систем 

інформації і комунікацій. Збільшення числа авіакомпаній, транспортних 

засобів, а також зростання обсягів авіаперевезень привели до необхідності 

створення і використання комп’ютерних систем бронювання, які стали 

основним інструментом для резервування авіаквитків. Системи онлайн 

бронювання дозволяють суттєво покращити якість обслуговування клієнтів за 

рахунок скорочення часу на оформлення квитків, забезпечити їх бронювання, 

підвищити якість і ефективність роботи персоналу авіакомпаній. 

Дослідженнями в області застосування систем бронювання в туризмі 

займались: Морозов М.А., Морозова Н.С., Писаревський І.М., Погасій С.О., 

Поколодна М.М. та інші. 

Основним засобом впровадження інформаційних технологій у сфері 

надання туристичних послуг є Інтернет, який з другої половини XX ст. став 

платформою для розвитку систем бронювання й продажу товарів і послуг (е-

соmmеrсе). Інформаційні технології найчастіше використовуються для 

презентації пропозиції туристичного підприємства, яка в кінцевому підсумку 

веде до бронювання й продажу послуг [2, с. 155]. 

В свою чергу, у рамках електронної торгівлі туристичне підприємство 

може використовувати такі функції: 

- управління змістом веб-сторінки, тобто її індивідуалізація, надання й 

висвітлення інформації для певного клієнта під час відвідування ним сайту; 

- інтернет-магазин, або функція віртуального магазину, яка дає змогу 

збільшити обсяг реалізації й забезпечує створення додаткового каналу 

дистрибуції на допомогу традиційним каналам; 

- створення порталів для клієнтів, тобто індивідуалізація змісту веб-

сторінки залежно від інтересів, переваг і потреб відвідувачів, які отримують 

опрацьовану версію під кутом певних вимог; 

- замовлення й укладення електронних угод, що дає можливість 

реалізувати плани клієнтів з наступним спостереженням за процесом виконання 
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замовлення - бронювання; 

- аналіз та оцінка поведінки оnlіne клієнтів - функція, що дає змогу 

аналізувати найчастіше відвідувані місця на веб-сторін-ці, придбані продукти, 

запитання тощо [3, с. 57]. 

 Основними групами учасників електронних каналів дистрибуції 

туристичних послуг є: 

- готелі, які на своїх веб-сторінках дозволяють здійснювати бронювання 

послуг за допомогою електронної пошти, заповнення і надсилання формуляра 

замовлення, або бронювання і купівлю в режимі реального часу оn-lіne; 

- готельні мережі, що дозволяють здійснювати клієнтам бронювання і 

купівлю послуг у власних системах бронювання оn-lіne; 

- авіакомпанії, які пропонують клієнтам власні веб-сторінки для виконання 

замовлення і купівлі послуг, а для кращого планування подорожі за умови 

бронювання квитка існує можливість бронювання інших послуг, наприклад, 

прокату автомобілів; 

- туристичні оператори. Відповідна веб-сторінка дає змогу швидко 

встановити контакти з постачальниками окремих послуг, туристичними 

агенціями. У свою чергу, індивідуальним клієнтам дає змогу бронювати й 

купувати послуги у формі пакетів (туристичних заходів) безпосередньо на веб-

сторінці організатора подорожі або через інтернет-посередників; 

- туристичні посередники, які створили власні системи бронювання в 

Інтернеті, наприклад: 

- Аgency Mоdel Servіces – функціонує на основі агент них умов, тобто 

продає послуги за ціною виробника, за що від нього отримує комісійні; 

- Merchаnt Mоdel Servіces – здійснює продаж власним коштом, тобто 

купує послуги у виробників за гуртовими цінами, щоби продати їх з 

відповідним надлишком, який і становить основний дохід; 

- Оpаque Mоdel Servіces – здійснює діяльність від імені клієнта, шукає для 

зацікавлених клієнтів готелі за поданими критеріями і домовляється з готелем 

про оплату тощо. Після виконання бронювання і оплати клієнт дізнається назву 

готелю [1]. 

Залежно від охоплення системи бронювання, вираженої географічним 

розташуванням виробників послуг, комп’ютерні системи бронювання 

туристичних послуг можна поділити на три основні групи: 

- глобальні системи бронювання (GDS – Glоbаl Dіstrіbutіоn System), які 

тривалий час відіграють дуже важливу роль у туристичній сфері. До них 

належать системи АMАDEUS, GАLІLEО ІNTERNАTІОNАL, SАBRE, SАRT і 

WОRLDSPАN, які на початку призначалися лише для туристичних агенцій. 

Вони пропонують десяткам тисяч туристичних агенцій у багатьох країнах 

послуги з бронювання на продукти майже всіх авіакомпаній світу, а також 

міжнародних готельних ланцюгів та фірм з прокату автомобілів; 

- національні системи комп’ютерного бронювання (NCRS – Nаtіоnаl 

Cоmputer Reservаtіоns Systems), що створювалися через специфіку 

туристичного ринку певної країни (до найвідоміших належать: німецький 
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STАRT, австрійський TRАVІАUSTRІА, англійський TRАVІCОM, французький 

ESTEREL, скандинавський SMАRT, швейцарський TRАVІSWІSS); 

- комп’ютерні системи бронювання (CRS – Cоmputer Reservаtіоn Systems) 

створюються окремими підприємствами, наприклад TRАVELPLАNEТ, 

MАRLІN, UCS-UKR, «Галактика», які допомагають у конкурентній боротьбі на 

ринку. Використовуючи у своїй діяльності систему комп’ютерного 

бронювання, підприємство може здійснювати її безпосередньо (без участі 

посередників) або опосередковано (за допомогою посередників). Наприклад, 

готель може скористатися послугами туристичної агенції або безпосередньо 

доходити до своїх потенційних споживачів. 

Таким чином, світовий досвід свідчить, що для будь-якої туристичної 

фірми фактором, що визначає успіх її діяльності на туристичному ринку, є час 

обслуговування клієнтів. Виграє той, хто має можливість надати клієнтові весь 

комплекс послуг у режимі он-лайн. Можливість ведення бізнесу в подібному 

режимі прямо пов’язана з тим, яким чином організований обмін інформацією 

між турагентом і туроператорами, турагентом і туристом. Бронювання агентом 

послуг у туроператора є центральним у загальній технології обслуговування 

клієнта. Адже від того, чи зуміє туроператор підтвердити заявку агента в 

присутності клієнта, залежить все подальше відношення клієнта до агента і 

послуг, які він надає. 
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР 

 

На сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств зіткнулося з 

проблемою критичного впливу підприємницьких ризиків на ефективність 

ведення бізнесу, можливості модернізації та розширення діяльності. Як показує 

сучасна практика, існує обґрунтована причина появи ризиків у 

підприємницькій діяльності, через неможливість обчислення результату і 

врахування впливу на нього різних факторів, зокрема, з тієї причини, що й самі 
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чинники можуть змінюватися в процесі здійснення проекту і досягнення 

виробничих завдань. Недостатність досвіду ефективного управління 

підприємством призводить до виникнення помилок при прийнятті рішень і 

зниження ефективності його діяльності.  

Проблеми ризик-менеджменту останнім часом все більше привертають 

увагу вітчизняного бізнесу, котрий, як і західні підприємці, стикається з 

численними ризиками, пов’язаними з ринковими коливаннями курсів акцій, 

валют, сировини, а також зі збільшенням ступеня відкритості національної 

економіки та посиленням міжнародної конкуренції. 

В умовах нестабільності економічної ситуації в країні проблема 

управління підприємницьким ризиком є постійною в діяльності будь-якого 

підприємства, здійснюючи прояв протягом усієї його діяльності, тому 

правильна оцінка ситуації і вибір методу управління, спрямовані на зниження 

ризику, є дуже важливими інструментами в досягненні економічних цілей і 

бажаного результату. Досвід розвитку більшості розвинених країн показує, що 

ігнорування або недооцінка підприємницького ризику при розробці 

економічної тактики і стратегії підприємства і прийняття конкретних рішень 

неминуче стримує розвиток всього суспільства, науково-технічного прогресу, 

забезпечує застій економічної системи. Тому важливим є вміння правильно і 

своєчасно виявляти виникаючі підприємницькі ризики і приймати відповідні 

рішення в рамках розробленої підприємством політики управління ризиками.  

Ризик-менеджмент – це комплекс заходів, спрямований на мінімізацію 

можливих збитків, які може понести бізнес у зв’язку з настанням негативних 

подій [2]. Ризик-менеджмент – це свого роду «рання діагностика» проблем до 

виникнення «управлінської хвороби».  

Складовою менеджменту підприємства є політика управління ризиком. 

Політика управління ризиком – сукупність форм, методів, прийомів і способів 

управління ризиком, метою яких є зниження загрози прийняття неправильних 

рішень та зменшення потенційно негативних наслідків [3, с.177]. Ця політика 

реалізується через такі основні заходи [4, с.41-43]:  

1) ідентифікація окремих видів ризиків (відбувається в три етапи: 

зовнішніх ризиків у аспекті окремих напрямів діяльності підприємства; 

внутрішніх ризиків, притаманних окремим видам діяльності або господарським 

операціям; формування загального комплексу ризиків);  

2) оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення 

рівня ризиків;  

3) дослідження дії об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на 

рівень ризиків підприємства;  

4) вибір і використання методів оцінки імовірності настання ризикованої 

події за окремими видами ризиків;  

5) визначення розміру можливих втрат при настанні ризикованої події за 

окремими видами ризиків;  

6) встановлення гранично допустимого рівня ризиків за окремими видами 

діяльності (подіями, операціями);  
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7) визначення напрямів нейтралізації негативних наслідків окремих видів 

ризиків;  

8) вибір і використання внутрішніх і зовнішніх механізмів нейтралізації 

негативних наслідків окремих видів ризиків;  

9) оцінка результативності нейтралізації і організація моніторингу ризиків 

підприємства.  

Таким чином, головні завдання управління ризиком полягають у тому, 

щоб:  

– виявити ті дії, які, якщо їх зробити в найближчому майбутньому, 

захистять нас від втрат у більш віддаленому майбутньому;  

– цілеспрямовано спостерігати за розвитком подій, щоб вчасно виявляти 

раніше непередбачені події;  

– пропонувати своєчасні заходи з підтримки об’єкта, стосовно якого 

здійснюється захист (комерційний проект), для вжиття адекватних реагувань на 

небезпеку.  

Політика підприємства в області управління підприємницькими ризиками 

та вибір ефективних методів боротьби в рамках цієї політики дозволяє 

підприємству:  

– своєчасно визначати фактори та причини виникнення підприємницьких 

ризиків;  

– коректно і ефективно планувати і застосовувати необхідні заходи для 

зниження ризику до безпечного рівня задовго до моменту його реалізації; 

– заздалегідь прораховувати можливі ситуації і їх передбачувані шляхи 

розвитку і результат, який може вплинути на досягнення поставлених цілей ;  

– оцінювати до моменту прийняття рішення потенційно можливий збиток 

для підприємства при реалізації підприємницького ризику; – своєчасно 

визначати витрати, необхідні для проведення попередньої оцінки та управління 

ризиком [5].  

Система управління підприємницьким ризиком повинна будуватися на 

певній послідовності дій, спрямованих на виявлення, оцінку і запобігання 

ризику або ж його мінімізацію до прийнятного рівня. Для того щоб діяльність 

підприємства мала стабільну основу і була захищена від впливу 

непередбачених економічних чинників, у кожного підприємства повинна бути 

сформована методика виявлення та управління ризиками з урахуванням 

специфіки його діяльності та наявних для здійснення цієї методики 

можливостей. Незважаючи на те, що принципи побудови методики у більшості 

підприємств є досить схожими, в однакових ситуаціях інструменти її 

здійснення можуть значно відрізнятися, що не можна не враховувати при 

розгляді тієї чи іншої методики. Проте в цілому кожна методика повинна 

включати в себе перелік основних етапів, які дозволять своєчасно розпізнавати 

ризики і визначати напрями щодо їх зниження, а також своєчасно вносити 

коректування в процес управління. 

Отже, управління економічними ризиками суб’єктів господарювання 

визначено як систему цілеспрямованого впливу на всі види ризику 
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підприємства, які в своїй сукупності дозволяють уникнути, зменшити або 

мінімізувати негативні наслідки суб’єктивно-об’єктивного характеру 

господарського середовища. Враховуючи, що ефективність механізму 

управління економічними ризиками підприємств залежить від цих складових, 

необхідно застосовувати специфічні підходи у процесі їх функціонування. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МАСОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАНННЯ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

 

Імітаційне моделювання являє собою чисельний метод проведення на ЕОМ 

обчислювальних експериментів з математичними моделями, що імітують 

поведінку реальних об’єктів, процесів і систем в часі протягом заданого 

періоду. При цьому функціонування таких об’єктів і процесів розбивається на 

елементарні явища, підсистеми та модулі. Функціонування цих елементарних 

явищ, підсистем і модулів може бути охарактеризоване алгоритмами, які 

імітують елементарні явища зі збереженням їх логічної структури і 

послідовності. 

Статистична модель випадкового процесу - це алгоритм, за допомогою 

якого імітують роботу складної системи, схильну до випадкових збурень та 

імітують взаємодію елементів системи, що носять ймовірнісний характер. Тоді 

статистичне моделювання можна визначити як спосіб вивчення складних 

процесів і систем, схильних до випадковим збурень, за допомогою імітаційних 

моделей. 

Метод статистичного моделювання, який часто називають методом Монте-

Карло, складається з наступних етапів: 

1. Моделювання на комп’ютерних технологій псевдовипадкових 

послідовностей з заданою кореляцією і законом розподілу ймовірностей (метод 
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Монте-Карло), імітують на ЕОМ випадкові значення параметрів при кожному 

випробуванні; 

2. Використання отриманих числових послідовностей в імітаційних 

математичних моделях. 

3. Статистична обробка результатів моделювання. 

Метод Монте-Карло можна виділити як метод моделювання випадкових 

величин з метою обчислення характеристик їх розподілу. Як правило, 

передбачається, що моделювання здійснюється за допомогою комп’ютерних 

технологій, хоча в деяких випадках можна домогтися успіху, використовуючи 

пристосування типу рулетки, олівця і паперу. 

Метод Монте-Карло зробив і продовжує вносити істотний вплив в 

розвиток методу обчислювальної математики (наприклад, розвиток методів 

чисельного інтегрування) і при вирішенні багатьох завдань успішно 

поєднується з іншими обчислювальними методами і доповнює їх. 

Його застосування виправдане в першу чергу в тих завданнях, які 

допускають теоретико-ймовірнісний опис. Це пояснюється як природністю 

отримання відповіді з деякою заданою вірогідністю в завданнях з імовірним 

змістом, так і істотним спрощенням процедури вирішення. У тих випадках, 

коли є теоретико-ймовірнісний опис завдання, використання методу Монте-

Карло може істотно спростити згадані її рішення. Втім у багатьох випадках 

корисно і для завдань строго детермінованих будувати вірогідну модель 

(рандомізувати вихідну задачу) з тим, щоб далі використовувати метод Монте-

Карло. 

Для прикладу, розглянемо найпростішу систему масового обслуговування 

(СМО), яка складається з n ліній (інакше званих каналами або пунктами 

обслуговування). У випадкові моменти часу в систему надходять заявки. Кожна 

заявка надходить на лінію № 1. Якщо в момент надходження заявки Тк ця лінія 

вільна, заявка обслуговується час t3 (час зайнятості лінії). Якщо лінія зайнята, 

заявка миттєво передається на лінію № 2 і т. д. Якщо всі n ліній в даний момент 

зайняті, то система видає відмову. 

Природним є завдання визначення характеристик даної системи, за якими 

можна оцінити її ефективність: середній час очікування обслуговування, частка 

часу простою системи, середню довжину черги і т. д. Для подібних систем 

практично єдиним методом розрахунку є метод Монте-Карло. 

Середнє число завдань, що надходять в систему обслуговування за 

одиницю часу, називається інтенсивністю надходження завдань і визначається 

наступним співвідношенням: 

                                              =  ,                                                  (1) 

де T - середнє значення інтервалу між надходженням чергових завдань. Для 

багатьох реальних процесів, як показали численні дослідження в цій області, 

потік завдань досить добре описується  законом розподілу Пуассона. У цьому 

випадку функція розподілу ймовірності має вигляд P(t)=1-exp(-t), 0 ≤ t < , а її 

функція щільності розподілу:  
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                                                       p(t)= exp(-t).                                            (2) 

При розрахунку часу обслуговування і часу надходження чергового 

завдання в систему необхідно вирішувати інтегральні рівняння виду: 

 
де  - шуканий момент часу, p(t) - функція щільності ймовірності,  - випадкова 

величина, рівномірно розподілена на відрізку [0, 1]. якщо розподіл є 

Пуассоновим, то інтеграл (3) обчислюється аналітично і величина  

визначається наступним чином: 

                                                       - (1/) ln(),                                            (4) 

де випадкова величина  розподілена рівномірно. 

Кожній лінії ставиться у відповідність осередок комп’ютерних технологій, 

в яку записується момент звільнення лінії. Нехай в момент часу t = Т1, який ми 

приймемо за початок відліку, всі лінії вільні. За час закінчення розрахунку 

приймемо Т = Ткін. 

Перша заявка надходить на лінію № 1 і тут же обслуговується, оскільки 

лінія вільна. Отже, протягом часу 1 ця лінія буде зайнята. Тому замінюємо t на 

нове значення: t1 Т1 + 1  і додаємо 1 до лічильника виконаних заявок. Потім 

переходимо до розгляду наступного заявки. Для цього генеруємо значення , 

рівномірно розподілене на [0, 1], і по формулі (4) обчислюємо чергове значення  

 = 2. Обчислюємо момент надходження другої заявки: t2=T1+2. 

Перевіряємо, чи вільна в цей момент перша лінія, тобто чи виконана умова 

t1  t2. 

Якщо ця умова виконана, лінія вільна і приступає до обслуговування 

другий заявки. Замінюємо t1 на t2 + t3, додаємо 1 до лічильника виконаних 

заявок і переходимо до розгляду наступного заявки. Якщо лінія зайнята, то 

перевіряємо, чи вільна друга лінія, і т. д. Якщо в якийсь момент часу зайняті всі 

лінії, додаємо 1 в лічильник відмов і переходимо до виконання наступної 

заявки. 

Після кожного обчислення tk перевіряємо умова закінчення дослідження: 

tk> Tкін. Якщо ця умова виконана, дослід закінчується. Такий дослід 

повторюється N раз, і результати всіх дослідів усереднюються. 

Аналогічно можна розглядати складніші завдання. наприклад, величина t3 

може бути випадковою або різною для різних ліній, що дає змогу побачити 

відмінність в потужності обладнання та/або кваліфікації обслуговуючого 

персоналу. 

Подібні розрахунки можуть бути корисні при вирішенні питання про 

збільшенні ліній, необхідність підвищення кваліфікації персоналу і т.д. 

Отже, за допомогою методу Монте-Карло можна замінити випробування 

реальної  системи на випробування математичної моделі, тому Метод Монте-

Карло можна визначити як метод моделювання випадкових величин з метою 

обчислення характеристик їхнього розподілів. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Сьогодні в економічній науці на перший план ставиться математична 

модель як дієвий інструмент дослідження та прогнозування розвитку 

економічних процесів і явищ. Одними з найбільш розповсюджених методів 

стратегічного аналізу, планування та управління діяльністю підприємства 

являються економіко-математичні методи. Актуальність та перспективність 

економіко-математичних методів в дослідженні та прогнозуванні економічних 

процесів не викликає сумнівів. Їх використання є важливим напрямком 

удосконалення економічного аналізу, який підвищує ефективність управління 

підприємством.  

Вивченням проблематики застосування математичних методів та моделей 

в управлінні приділяють значну увагу іноземні та  вітчизняні науковці, зокрема 

Б. Буркінський, В.В. Вітлінський, Б.Є. Грабовецький, Н. Лепа, В. Осипов, 

С.В. Прокопов та інші.  

Метою даного дослідження є визначення ролі математичних методів та 

моделей в управлінні. 

Економіко-математичні методи – умовна назва комплексу наукових 

напрямів у дослідженні економічних процесів методами математики і 

кібернетики. Найважливішим у використанні математики в економіці є 

математичне моделювання економічного явища, ситуації або процесу для 

вивчення певного аспекту в його розвитку. 
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Розглядаючи математичні методи для розв’язання практичних проблем 

управління, можна виділити щонайменше чотири аспекти їх застосування: 

1. Удосконалення системи економічної інформації. Математичні методи й 

моделі дають змогу упорядковувати економічну інформацію, виявляти недоліки 

в наявній інформації та розробляти вимоги до підготовки нової інформації чи її 

коригування. Розроблення і застосування економіко-математичних моделей 

вказують шляхи вдосконалення системи економічної інформації, орієнтованої 

на розв’язання певних завдань, планування та управління. 

2. Інтенсифікація і підвищення точності економічних розрахунків. 

Формалізація економічних задач і застосування комп’ютерів значно 

прискорюють типові, масові розрахунки, підвищують точність і скорочують 

трудомісткість, дають змогу проводити багатоваріантні економічні дослідження 

та обґрунтування складних заходів, недосяжні за панування “ручної” 

технології. 

3. Поглиблення кількісного аналізу економічних проблем. Завдяки 

застосуванню економіко-математичного моделювання створюються нові 

можливості економічного аналізу; вивчення чинників, які впливають на 

економічні процеси; кількісного оцінювання наслідків змін умов розвитку 

економічних об’єктів тощо. 

4. Розв’язання принципово нових економічних задач. За допомогою 

математичного моделювання вдається розв’язувати економічні задачі, які в 

інший спосіб розв’язати практично неможливо, наприклад, відшукання 

оптимального варіанта народногосподарського плану, імітація 

народногосподарських заходів, автоматизація контролю за функціонуванням 

складних економічних об’єктів [1, с. 260]. 

Застосування економіко-математичних методів в економічному аналізі для 

потреб управління передбачає побудову і використання при дослідженні 

економічних явищ та процесів відповідних економіко-математичних моделей, 

які є їх прообразом. Однак слід зазначити, що не всі явища і процеси можна 

формалізувати для включення в математичну модель. Крім того, варто 

зауважити, що жодна модель не дає абсолютно точної характеристики 

досліджуваних економічних процесів. Цінність і практичне значення 

економіко-математичних моделей значно підвищується у тих випадках, коли 

вони наближаються до реально існуючих аналізованих економічних явищ і 

процесів [2]. 

Прийняття управлінських рішень передбачає формування певного 

уявлення про систему управління і процесів, що в ній відбуваються. Основним 

інструментальним та ефективним методом такого формування є метод 

моделювання – спосіб теоретичних і практичних дій, спрямованих на створення 

й використання образу реального об’єкта (моделі), що відображає основні 

властивості об’єкта і заміщує його в ході дослідження. Проте завжди слід 

пам’ятати, що модель – лише спрощене відображення реальних подій, обставин 

та управлінських ситуацій, які складаються в системі. 
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Зокрема, підприємствам доцільно використовувати цілу низку економіко-

математичних моделей, зокрема: 

− економічну модель управління ресурсами підприємства, побудовану на 

основі методу розподілу активів; 

− математичну модель управління ресурсами підприємства, побудовану на 

основі методу розподілу активів; 

− економічну модель управління ресурсами підприємства, побудовану на 

основі методу спільного фонду коштів; 

− математичну модель управління ресурсами підприємства, побудовану на 

основі методу спільного фонду коштів.  

Таким чином, головна перевага використання математичних методів та 

моделей в управління – можливість оперативно здійснювати аналіз розробки та 

реалізації фінансової та операційної стратегії підприємства. За результатами 

цього аналізу розробляються орієнтовні, або прогнозні баланси та звіти про 

доходи та витрати, які дають змогу менеджерам з управління активами і 

пасивами відстежувати, як змінюються облікові та економічні показники 

діяльності підприємства в різних економічних умовах. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Значний внесок у дослідження проблем розвитку і функціонування 

сервісного управління як об’єкта наукового пізнання зробили такі відомі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як: К. Альбрехт,  К. Гренроос,  А. Мазаракі,  

С. Мельниченко, Т. Ткаченко, М. Бойко, І. Шалфіцький, Б. Чернишев, 

О. Моргулець, Т. Бурменко та ін. [1]. 

На сучасному етапі розвитку сервісного управління спостерігається 

підвищений інтерес до проблем ефективності сервісної діяльності, оскільки 

сервіс є одним із основних ресурсів підвищення соціально-економічної 

ефективності підприємств та забезпечує їх стійку позицію на ринку послуг. 

Як свідчить огляд наукової літератури у вітчизняних та зарубіжних 

наукових джерелах присвяченої досліджуваній проблематиці, сервісну 

концепцію представлено як: сервісне управління, сервісно-орієнтоване 
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управління, управління сервісом, сервісний менеджмент, сервіс-менеджмент, 

організаційно-управлінська сервісна діяльність. 

За твердженнями І. Шалфіцького, який розглядає відмінності сутності 

понять «сервісне управління» та «управління сервісом», існує два підходи, 

перший, коли сервісна діяльність розглядається як філософія ведення бізнесу, 

яка максимально відповідає сучасному постіндустріальному етапу розвитку 

суспільства. Це поняття виникло слідом за усвідомленням теоретиками і 

практиками бізнесу того, що споживач купує не товари або окремі послуги, а 

рішення періодично виникаючих проблем та способи задоволення їх постійних 

і численних потреб. Автор пропонує застосовувати термін «сервісне 

управління», причому зазначає ідентичність даного терміну з термінами 

«сервісний менеджмент» та «сервіс-менеджмент». 

Другий підхід відображається  у взаємодії сервісу з іншими видами 

діяльності на підприємстві. У даному випадку йдеться про термін «управління 

сервісом» і це не що інше, як управління сервісними підрозділами підприємств. 
На думку автора, управління сервісом це: 
 асоціюється з організацією та керівництвом діяльності сервісних 

підрозділів з виробництва та реалізації послуг; 
 відповідальність за сервісну діяльність несе керівник сервісного 

підрозділу; 
 соціальні аспекти сервісу частково регулюються; 
 більшість працівників підприємства вважають, що вони не мають до 

сервісу ніякого відношення. 
Отже, на думку науковця, відповідно до першого підходу, сервісне 

управління – це філософія управління, що  спрямована на задоволення потреб 

конкретного споживача і являє собою: 
 генеральну стратегію орієнтації на споживача, а це означає, що він 

знаходиться у центрі уваги підприємства; 
 є джерелом досягнення цілей підприємства (у т.ч. і прибутку), шляхом 

максимально можливого задоволення специфічних потреб конкретного 

споживача шляхом надання йому сервісного продукту (самостійної послуги або 

системи, що поєднує матеріал продукт і супутні послуги), що має певний ефект 

корисності, тобто якість оцінену (і оплачену) споживачем; 
 в організації створюються можливості і умови для виробництва 

сервісного продукту чи послуги (забезпечення навченим персоналом, 

матеріальними ресурсами, технологією); 
 поєднуються цілі та інтереси (переваги) всіх залучених до сервісної 

діяльність сторін (організацій, клієнтів, співробітників,  та ін.); 
 матеріальний продукт перетворюється на носія (умова надання) послуги 

[2]. 
Однак на нашу думку сервісна управлінська стратегія – це: 
 повна управлінська перспектива, яка повинна включати рішення в усіх 

напрямах управління (забезпечувати управлінські принципи не тільки для 

окремої функції, такої як обслуговування клієнтів); 
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 цілісна перспектива, яка підкреслює важливість внутріорганізаційного, 

поперечного функціонального співробітництва; 

 управління якістю – невід’ємна частина сервісного управління; 

 внутрішній розвиток персоналу і зміцнення його прихильності цілям 

підприємства. 

Модель управління у сфері послуг, спираючись на дослідження 

Т. Бурменко, включає основні чотири елементи: сегментацію ринку, концепцію 

обслуговування, систему надання послуг і політика підприємства [3]. 

Для опису суті сучасного підходу до системи сервісного управління 

пропонуємо використовувати тривимірну систему координат, яка дозволяє 

описати сутність сервісної діяльності як об’єкта управління (рис.1). 

  

Рисунок 1 – Тривимірна структура системи сервісного управління 

Підсумовуючи, слід зазначити, що управління операційною діяльністю 

(сервісом), управління якістю послуг, сервісологія, комунікативний 

менеджмент, кадровий менеджмент, управління інтегрованими 

маркетинговими комунікаціями, клієнтоорієнтоване управління, управління 

знаннями становлять загальне ціле, що є основою формування процесу 

сервісного управління. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ 

 
Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних 

галузей світової економіки. Інформатизація сучасної туристичної діяльності, 

виступає у якості однієї із найбільш характерних рис розвитку даної індустрії у 

провідних країнах-лідерах світового туристичного ринку. Сучасний  туризм 

вступив в такий етап свого розвитку, у якому інформація та її своєчасна 

передача відіграють визначальну роль у всіх сферах туристичної діяльності, 

при цьому саме сучасні інформаційні технології в туризмі стають 

найважливішим фактором економічного зростання галузі. 

Інформаційно-технічний прогрес є сьогодні не тільки головним фактором 

забезпечення ефективного функціонування туристичного ринку, але й 

найважливішою умовою процесу його стійкого розвитку. При цьому 

пріоритетна увага має бути приділена саме сучасним інформаційним 

технологіям, які завдяки своїм унікальним властивостям будуть активно 

сприяти динамічному розвитку усіх секторів туристичного ринку. 

Дослідження щодо використання новітніх інформаційних технологій у 

діяльності підприємств туристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали: 

С. Арімов, В. Балута, П. Бурцев, О. Виноградова, А. Галиновский, О. Губанова, 

В. Гуляєв, А. Демаш, М. Єфремова, І. Зорін, І. Калашников, В. Квартальнов, 

Д. Купінський, Ю. Миронов, М. Морозов, Н. Морозова, Т. Новгородцев, 

Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон, М. Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, 

Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков, Л. Шульгіна, С. Чупров та інші. 

Метою даного дослідження є обґрунтування ролі інформаційних 

технологій в туризмі. 

Інформаційні технології – це термін, який застосовується для позначення 

самих сучасних удосконалень у способах і механізмах, які використовуються 

для збору, обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження і застосування 

Інформації Про інформаційні технології говорять як про технології століття, які 

здатні зробити серйозний вплив на виробничу діяльність, сферу 
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обслуговування, зайнятість населення і на життя людства в цілому,  завдяки 

досягненням в області мікроелектроніки [3, с. 88]. 

В свою чергу, позитивними сторонами (перевагами) впровадження в 

практику роботи туристичних фірм автоматизованої інформаційної системи з 

управління є:  

- зниження тривалості операційного циклу; 

- своєчасна корекція асортименту послуг, що надаються; 

- скорочення витрат ресурсів та вирішення ряду інших завдань. 

За оцінками німецьких експертів, близько 25% всіх продажів турпродукту 

може в найближчому майбутньому реалізовуватися через електронну комерцію. 

Комп’ютерні системи резервування CRS (Cоmputer reservаtіоns system), що 

з’явилися в середині 60-х рр. XX ст., дозволять прискорити процес 

резервування авіаквитків і здійснити його в режимі реального часу. В 

результаті цього підвищилася якість сервісних послуг за рахунок зменшення 

часу обслуговування клієнтів, збільшення обсягів та різноманітності 

пропонованих послуг і т.д., а також з’явилися можливість забезпечення 

оптимізації завантаження авіалайнерів, реалізації стратегії гнучкого 

ціноутворення, застосування нових управлінських методів і т.д. Висока 

надійність та зручність цих систем резервування сприяли їх швидкому і 

широкому поширенню. 

В даний час формування турпродукту передбачає використання 

глобальних розподільчих систем GDS (Glоbаl Dіstrіbutіоn System), які 

забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на транспорт, резервування 

місць у готелі, прокат автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на 

спортивні та культурні заходи і т.д. Найбільшими глобальними розподільчими 

системами на міжнародному ринку туристичних послуг є АMАDEUS, 

Wоrldspаn, Gаlіleо, Sаbre (табл.1).  

 

Таблиця 1 – Глобальні розподільчі системи [2] 
Показники Sаbre АMАDEUS Gаlіleо Wоrldspаn 
Кількість 

працівників 
9000 3654 Дані відсутні 3200 

Розподіл Більше 59000 
турагентств 

54405 
турагентств у 
198 країнах 

Більше 52000 
турагентств у 116 

країнах 

20210 
турагентств у 

60 країнах 
Доходи 2,5 млрд дол. США 1,6 млрд євро 1,6 млрд дол. США Дані відсутні 

Кількість 
бронювань 

467,1 млн 393,9 млн 345,1 млн Дані відсутні 

Постачальники 450 авіакомпаній, 
53000 готелів, 54 

компанії з прокату 
автомобілів 

480 
авіакомпаній, 
54641 готелів, 
47 компаній з 

прокату 
автомобілів 

425 авіакомпаній, 
60000 готелів, 23 

компанії з прокату 
автомобілів, 430 
туроператорів 

533 
авіакомпаній, 
47000 готелів, 
45 компаній з 

прокату 
автомобілів 
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Такі системи дозволяють резервувати всі основні складові туристичної 

інфраструктури, тобто вони фактично утворюють загальну інформаційну 

систему, яка пропонує розподільчі мережі для всієї туристичної галузі.  

На ринку програмних продуктів представлено кілька комп’ютерних 

систем, що дозволяють автоматизувати внутрішню діяльність туристської 

фірми. Як правило, ці системи забезпечують ведення довідкових баз даних по 

клієнтам, партнерам, готелям, транспорту, посольствам, а також ведення турів 

та облік платежів, прийом замовлень і роботу з клієнтами, формування 

вихідних документів і т.д. Практично всі програмні комплекси забезпечують 

формування бухгалтерської звітності та частково експорт-імпорт даних в 

спеціалізовані бухгалтерські програми, такі, як 1С та ін. 

Поряд з автоматизацією туристських фірм ведеться аналогічна розробка 

програм автоматизації діяльності готелів, ресторанів та інших підприємств 

туристського бізнесу. Застосування інформаційних систем в цій галузі 

призводить до істотних змін в менеджменті, а також підвищує якість 

обслуговування. 

Сучасні комп’ютерні інформаційні технології здатні кардинально 

змінювати методичну, інформаційну та технологічну складові управлінських 

процесів і здійснювати їх на якісно новому, більш ефективному рівні. Однак, в 

даний час все ще існує ряд об’єктивних факторів, що стримують дію на темпи 

їх впровадження в країні, до яких можна віднести наступні: економічну 

нестабільність, «прогалини» в законодавчому забезпеченні, недостатність 

освіти управлінських кадрів у сфері інформаційних технологій, дефіцит 

фахівців у галузі інформації, недостатнє державне фінансування науково-

дослідних і практичних розробок, поки що явне відставання, порівняно з 

Заходом, в області розвитку засобів обчислювальної техніки і зв’язку. Поряд з 

перерахованими проблемами, існує ще маса інших проблем, таких як: 

недостатня компетентність як керівництва всіх рівнів управління 

підприємством, так і рядових працівників управлінської сфери щодо питань 

автоматизації (впровадження нових інформаційних систем і технологій); 

прихильність традиційному підходу у сфері управління. І хоча багато 

керівників і фахівці розуміють, що час вимагає нових підходів до реалізації 

більшості завдань, але втілювати їх на практиці не квапляться. Це стосується як 

типових завдань, так і принципово нових завдань [1, с. 24]. 

Таким чином, туристичний бізнес остаточно переходить на технологічні 

методи роботи, так як автоматизація дозволяє значно прискорити виконання 

багатьох завдань, що стоять перед турфірмою, економити грошові кошти, 

підвищити ефективність роботи як кожного туроператора окремо, так і усього 

туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на конкурентоздатність 

фірми на ринку послуг в наш час. Тому дані процеси є вкрай актуальними для 
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українського туристичного бізнесу. Використання мережі Інтернет, Інтернет-

технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів 

туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення 

конкурентних переваг, але і виживання на ринку послуг в найближчий час. 
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науковий керівник: Кузьміна О.М., к.т.н., доцент 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
Серед напрямів розвитку ІКТ хмарні технології в освіті є одними з 

найбільш обговорюваних. Світовим лідером в області дослідження 

інформаційних технологій та консультаційних послуг є Gаrtner. За 

методологією Gаrtner, на шляху свого становлення кожна технологічна 

інновація проходить п’ять етапів, що визначаються різним ступенем суспільної 

зацікавленості та уваги до неї. Перший етап – технологічний тригер . Інновація 

може досить тривалий час знаходитись на стадії досліджень і розвитку, але 

досягнення нею точки технологічного тригеру означає розкриття її потенціалу 

широкому загалу. Другий етап  – пік позитивних сподівань, популярності, 

активного обговорення і спроб широкого використання. Третій є своєрідною 

втратою ілюзій, коли стають зрозумілими певні недоліки технології, 

зменшується кількість схвальних публікацій, суспільство частково втрачає віру 

в дієвість нової технології. Четвертий етап стає «роботою над помилками», 

подолання недоліків поступово повертає технології довіру. Настання п’ятого 

етапу означає досягнення технологією зрілості та продуктивності, коли цінність 

інновації вже не викликає сумнівів.  

Вперше хмарні технології під назвою Clоud Cоmputіng з’явилися у полі 

зору Gаrtner у 2008 році. Експерти Gаrtner оцінюють і надають прогноз часу, 

необхідного для її становлення та масового впровадження. Прогноз для 

хмарних технологій протягом 2008-2014 років становив від 2 до 5 років.  

Станом на липень 2009 року хмарні технології перебували на піку своєї 

популярності. А вже за рік почалося очікуване зниження актуальності хмарних 

технологій через виявлені недоліки. До найбільших з них спеціалісти відносять 

небезпеку втрати даних чи їх конфіденційності. Занепокоєння також викликає 

оперативні затримки і проблеми з продуктивністю, кваліфікація персоналу. 

Попри це у 2010 році серед актуальних ІКТ хмарні технології були 

представлені вже у трьох різновидах: Prіvаte Clоud Cоmputіng (технології 

приватних хмар), Clоud Cоmputіng (хмарні технології), Clоud Web Plаtfоrms 

(хмаро орієнтовані вебплатформи) .  

Хмарні технології в Україні впроваджуються повільніше, ніж у деяких 

країнах Європи та Америки. Це означає, що пік активності, а також 

закономірний спад у застосуванні хмарних технологій для нас ще попереду. 
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Цей факт дозволяє вітчизняним фахівцям діяти на випередження: вивчення 

передового іноземного досвіду у цій сфері надає змогу усунути ймовірні 

недоліки до їх практичного виявлення і таким чином уникнути небажаних 

наслідків. Протягом 2010-2014 років експерти Gаrtner проводили аналітичне 

дослідження спеціально для хмарних технологій . З’явилися нові послуги, 

помітний рух хмарних інновацій у бік орієнтації на приватні потреби 

користувачів .  

У 2012 році на рівень продуктивності сходять хмарні поштові послуги, в 

2013 році – хмарні рекламні послуги.  

Серед хмарних ІКТ в освіті продуктивними стали :  

– після 2005 року – системи підтримки навчання (Cоurse Mаnаgement 

Systems);  

– у 2009 році – веб-послуги для управління освітою; 

– у 2012 році – послуго орієнтована архітектура та веб-інтеграція 

(mаshups). 

Усталеними хмарними технологіями в освіті можна вважати такі: хмарні 

поштові послуги навчального закладу, хмаро орієнтовані системи підтримки 

навчання, хмаро орієнтовані системи управління навчальним закладом, засоби 

веб-інтеграції та послуго орієнтована архітектура. Спільним для перелічених 

технологій є те, що всі вони базуються на концепції програмного забезпечення 

як послуги.  

Основним напрямом розвитку хмарних технологій в освіті є їх 

спеціалізація через підвищення рівня управління програмним забезпеченням та 

обчислювальними ресурсами з боку користувача.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 
Введення інформаційних технологій дозволяє готелям і ресторанам 

ставати більш конкурентоспроможними, а так само допомагає створювати 

ланцюг підприємств, в яких завдяки новим технологіям полегшується зв’язок 

між ними. Всі ці зміни торкнулися і економіки, і організації діяльності 

підприємств, методів планування і стратегії управління.  

У наш час специфікою інформаційних технологій в управлінні готельно-

ресторанним бізнесом є розробка і реалізація таких систем, які в найкоротші 

терміни надавали б відомості про доступність транспортних засобів і 

можливості розміщення туристів, забезпечували б швидке резервування і 

бронювання місць, а так само, щоб автоматично могли вирішуватися допоміжні 

завдання при наданні туристських послуг. Нововведені технології дозволяють 

туристам через Інтернет дізнаватися необхідну для себе інформацію про готелі, 

про присутні послуги, які надаються підприємствами, ставити оцінку готелю 

або ресторану, тим самим допомагаючи керівникам дізнаватися про рівень 

роботи підприємства та про необхідні зміни для поліпшення, для правильного 

співвідношення ціни і якості послуг 

Ресторанний бізнес – це одна з галузей індустрії гостинності, що 

перспективно розвивається в світі і в Україні зокрема. Люди приходять до 

ресторану не тільки скуштувати вишукані страви, а й відпочити, отримати 

естетичне задоволення і просто поспілкуватися один з одним. Досягнення 

успіху у розвитку будь-якого бізнесу, у тому числі і ресторанного, залежить від 

безлічі факторів, одним з яких є використання інформаційних технологій. 

Природним є й те, що на шляху впровадження новітніх технологій стоять і 

різні перешкоди: сама вартість інноваційної розробки, необхідність адаптації 

підприємства до неї і зосередження на отриманні доходу з поточної діяльності 

підприємства. Потрібен час на те, щоб власник переконався в тому, що від 

нововведених технологій він буде отримувати більший прибуток. Необхідність 

внутрішнього оснащення готелів і ресторанів більш високої якості.  

Персональний комп’ютер та інтернет, їх доступність і надійність сприяють 

проникненню у всі сфери суспільства нових інформаційних технологій. Ці 

технології є, можливо, першими в історії людства, забезпечуючими зростання 

продуктивності у сфері послуг. 

Це спостерігається сьогодні і в готельно-ресторанному бізнесі. Адже 

гостинність і інформація нероздільні: 

− рішення про поїздку ухвалюється на основі інформації; 

− саме розміщення у момент покупки – теж тільки інформація; 
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−  інформацією обмінюється сотні раз на день усі учасники гостинного 

ринку значить, потрібно уміти працювати з інформацією, збирати 

обробляти і ухвалювати на її основі єдино вірне рішення. 

Сучасні інформаційні комп’ютерні технології, розроблені спеціально для 

підприємств громадського харчування, дозволяють значно спростити, 

оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу 

операцій . В даний час для автоматизації підприємств громадського харчування 

використовують такі системи автоматизації: «R-Keeper», «ІіkоChаіn», «1С-

Рарус», «UNІSYSTEM Ресторан», «X-КАФЕ», «Mіcrоіnvest Склад Prо» та інші. 

Автоматизація ресторану за допомогою програм компанії «1С-Рарус» 

дозволяє оптимально поєднувати всі функції, необхідні для ефективного 

управління рестораном, надаючи високу надійність і якість. 

Програма «R-Keeper» призначена для автоматизації продажу, 

обслуговування клієнтів, роботи кухні і барів, накопичення та аналізу даних з 

продажу і сервісу за різні проміжки часу на підприємствах громадського 

харчування та центрах індустрії розваг. Накопичені дані використовуються в 

системах складського обліку та бухгалтерського обліку. 

Продукт "1С:Підприємство 8. Ресторан" призначений для автоматизації 

процесів обслуговування відвідувачів на підприємствах індустрії харчування та 

гостинності. За допомогою цього рішення можуть бути автоматизовані 

одиночні і мережеві підприємства будь-яких форматів і концепцій: ресторани, 

кафе, бари, їдальні, готельно-ресторанні комплекси, розважальні центри та інші 

підприємства харчування. 

Програмний продукт «ІіkоChаіn» - це рішення для успішного управління 

як окремим рестораном чи кафе, так і ресторанної мережею і корпорацією в 

цілому. Дана програма дозволяє здійснювати звітність в розрізі по ресторанах і 

загальну звітність ресторанної мережі з продажу, виробництва, персоналу та 

фінансів, а також управління залишками та складськими запасами на рівні всіх 

підрозділів . 

Програмний комплекс «UNІSYSTEM Ресторан» здійснює централізований 

товарний і фінансовий облік підприємства, орієнтований на глобальний 

контроль руху товару та грошових коштів . Система моніторингу торгового 

залу дозволяє відстежувати всі операції з обслуговування клієнтів офіціантами . 

Автоматизація ресторанного бізнесу дозволяє виключити втрати прибутку 

з причини людського фактору, збільшити швидкість обслуговування клієнтів і 

навіть виробити маркетингову стратегію бізнесу. 

Ефективне автоматизоване інформаційне і технологічне (АІТ) управління – 

це ключова ланка в підвищенні економічної ефективності і поліпшенні якості 

послуг. Тому для швидкого і безпомилкового контролю, повноцінного аналізу 

існуючої ситуації, швидкості та повноти обслуговування клієнта, неминучим та 

незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних систем. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТУМАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Італійські вчені, які працюють у сфері комп’ютерних технологій, 

створюють нову концепцію віддалених розподілених сховищ документів, у якій 

переваги хмарних обчислень зберігалися б, але без супутніх вад в безпеці 

хмарної технології, які породжуються тим, що документи повністю 

зберігаються на одному віддаленому сервері. Замість цього вченими була 

запропонована технологія, при якій у файлів немає конкретного місця, де вони 

б постійно розташовувались. Пакети даних знаходяться в постійному русі в 

мережі. Команда розробників, слідуючи «хмарній» традиції, також, підібрала 

своїй технології «метеорологічну» метафору, назвавши її «туманною». 

Метафора досить точно відображає суть нової розробки. Адже туман, на 

відміну від хмар, розсіяний в повітрі і не знаходить стійких форм, постійно, 

буквально на очах, змінюючи свої химерні обриси. Безперервна динаміка — 

саме вона забезпечує подобу нового підходу до віддалених комп’ютерних 

сховищ з непостійним природним явищем, що дала йому свою назву [1]. 

Світовий досвід упровадження технології хмарних обчислень в освіту 

детально проаналізовано у роботах Н. Склейтер і К. Хеввіт. Використання 

хмарних технологій для організації навчання розкрито у роботах таких 

вітчизняних учених, як О. Г. Кузьминської, С. Г. Литвинової, Н. В. Морзе та ін. 

Аспекти ризику туманних технологій проаналізовано у роботах Р. Кульмоне та 

М. Концетта Де Віво. 
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Метою даної роботи є аналіз туманних технологій, порівнюючи їх із 

хмарними технологіями у сучасному світі. 

Зручність у застосуванні хмарних технологій проявляється у тому, що 

значна кількість хмарних сервісів адаптуються під довільну операційну 

систему, як правило іОS чи Аndrоіd, що сприяє підтримці постійного зв’язку з 

усіма особистими даними в будь-якому географічному місці і будь-який 

зручний час доби [3]. 

До основних переваг хмарних технологій можна віднести: 

1) відмова або повна відсутність великих обчислювальних потужностей 

ПК, – адже при відкритті вікна браузера на смартфоні, планшеті чи іншому 

мобільному пристрої користувач одразу має доступ до величезного 

інформаційного потенціалу; 

2) відмовостійкість;  

3) певний рівень безпеки;  

4) висока швидкість обробки даних;  

5) значна економія матеріальних ресурсів на придбання загального чи 

галузевого програмного забезпечення, – зазвичай потрібні програми вже наявні 

в сервісі, де будуть працювати додатки;  

6) потреба до накопичення даних на власному носії зводиться до 

мінімуму, адже фактично вони зберігаються у хмарному сховищі [4]. 

Проте, не зважаючи на цілий ряд вагомих переваг, хмарні технології все 

таки мають і недоліки, а саме:  

1) як правило, хмарна послуга постачається певною компанією, таким 

чином, процес збереження даних постійно залежить від даної компанії; 

2) розвиток монополії у наданні хмарних ресурсів;  

3) потреба постійного перебування оn-lіne для коректної роботи з 

даними;  

4) високий ступінь ризику хакерських атак на сервер; 

5) проблема збереження даних, що постійно збільшуються та 

оновлюються цілком сприяє тому, що компанії, які надають хмарні сервіси, 

розпочнуть надавати свої послуги за певну фінансову винагороду чи 

фіксований платіж [4].  

Будучи альтернативою хмарних сховищ, туманні сховища не 

передбачають зберігання файлів на одному сервері. Таким чином, виходить 

швидше туман файлів, ніж їх щільна хмара. Певного місця, де файли 

знаходилися б цілком в рамках нової технології, просто не існує. 

Нова концепція передбачає розподіл файлів по публічній чи приватній 

мережі, без певного місця зберігання. Таким чином, не існує єдиного сервера, 

за допомогою якого можна отримати доступ до цих файлів. Вони виявляться 

доступними лише тим користувачам, які мають на це право. Нова технологія 

використовує стандартні мережеві протоколи, але незвичайним чином. За 

допомогою «віртуальних буферів» інтернет-роутерів вона забезпечує 

нескінченне переміщення пакетів даних і, таким чином, файл не буде постійно 

перебувати на одному комп’ютері [2]. 
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Традиційна система зв’язку містить в собі клієнтський пристрій та центр 

обробки даних. Однак, за період надходження даних в центр обробки даних, 

вони можуть суттєво застаріти й втратити свою актуальність. Затримка у 

передачі даних можу бути несуттєвою, а в деяких випадках досить критичною. 

В туманних обчисленнях модель обробки даних відрізняється тим, що туман не 

буде без необхідності з’єднуватись з хмарою, таким чином можливість 

затримки зводиться до мінімального значення. Туманні технології дозволяють 

вирішити цілу низку найпоширеніших проблем сьогодення, а сама таких як: 

висока затримка в мережі; труднощі з переміщенням крайніх вузлів мережі; 

втрата зв’язку; висока вартість пропускної смуги; непередбачувані мережеві 

затори; величезна географічна розподіленість систем та клієнтів [5]. 

Туманні технології розширюють можливості хмарних обчислень та 

сервісів, доходячи безпосередньо до кінцевих користувачів та пристроїв на 

межі мережі, покращуючи якість обслуговування, підвищуючи продуктивність, 

надійність та інформаційну безпеку. Концепція туманних технологій 

передбачає опрацювання даних на кінцевих пристроях мережі, таким чином 

зменшуючи ризики втрати та безпеку передачі даних. 

Отже, туманні технології розширюють можливості хмарних обчислень та 

сервісів, доходячи безпосередньо до кінцевих користувачів та пристроїв на 

межі мережі, покращуючи якість обслуговування, підвищуючи продуктивність, 

надійність та інформаційну безпеку. Концепція туманних технологій 

передбачає опрацювання даних на кінцевих пристроях мережі, таким чином 

зменшуючи ризики втрати та безпеку передачі даних. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 
 

Динаміка сучасних ринків обумовлена високим рівнем конкуренції, 

швидкими темпами розвитку технологій, зміною та появою нових товарів, 

послуг. У таких умовах для утримання та завоювання споживачів, підприємства 

мають орієнтуватися не тільки на їхні функціональні потреби, а враховувати всі 

рівні потреб та здійснювати цілеспрямовану систематизовану діяльність із 

задоволення як функціональних, так і соціальних та емоційних, психологічних 

потреб споживачів. Брендинг, який концентрується на формуванні 

довготривалих стосунків зі споживачами, стає відповіддю на сучасні ринкові 

умови та інструментом забезпечення конкурентоспроможності [3]. 

Формування бренда (портфеля брендів) як джерела забезпечення 

конкурентних переваг уже є стандартом для успішних підприємств як 

зарубіжжя, так і України.  

Бренд можна розглядати як комплекс інформації про компанію, продукт 

або послугу, тобто назва, логотип та інші візуальні елементи (шрифти, дизайн, 

кольорові схеми та символи), що дають можливість виділити компанію або 

продукт порівняно з конкурентами, а також образ, імідж, репутація компанії, 

продукту або послуги з погляду клієнтів, партнерів, громадськості [1].  

Аналіз діяльності промислових підприємств, управління брендами має 

ситуаційний, епізодичний та навіть суперечливий характер. Такий підхід не 

дозволяє оптимально використовувати ресурси підприємства для створення 

сильного бренда та зміцнення своїх позицій на ринку. Без формування системи 

управління підприємства з орієнтацією на бренд неможливо забезпечити 

системне управління брендом та відповідно конкурентною позицією 

підприємства. На нашу думку, бренд – це стратегічний орієнтир діяльності 

підприємства, а не лише частина товарної або комунікативної політики, 

життєво важливим завданням якого є формування бренд-орієнтованого 

управління підприємством. 

Хамінич С. формулює процес управління, на засадах бренду або бренд-

орієнтоване управління, за допомогою функцій – моніторинг маркетингового 

середовища [4]: 

– аналіз внутрішнього маркетингового зовнішнього середовища, 

визначення маркетингових цілей, конкурентів, дослідження національного 

ринку товарів та послуг;  

– сегментація світового ринку товарів та послуг;  

– планування і прогнозування, моніторинг – організації (створення, 

розроблення бренду);  
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– мотивації (підвищення конкурентоспроможності або управління 

конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання, галузі, держави);  

– контролю (результат – вихід на національний або світовий ринок 

товарів та послуг та утриматися на ньому).  

У науковій літературі не існує єдиного підходу до категорії «бренд-

менеджмент», «брендинг», «управління брендом» тощо. Ступак І. та 

Хамінич С. [2, 4] ототожнюють ці категорії, а Яцюк Д. [5] акцентує, що це не 

ідентичні, зовсім різні категорії, але науковці стверджують, що бренд-

менеджмент ширше за брендинг. Бренд-орієнтоване управління (бренд-

менеджмент) – це діяльність, спрямована на ефективність управління під час 

формування, розробки бренду, а брендинг – комунікаційний складник, що 

впливає на рекламу, упакування тощо. 

Аналізуючи існуючі підходи до визначення понять бренд-менеджменту, 

брендингу та управління брендом, можна свідчити про відсутність 

комплексного підходу до управління підприємством. В результаті проведення 

порівняльного аналізу традиційного маркетингового та бренд-орієнтованого 

підходів до управління підприємством була сформована таблиця 1 щодо 

співставлення цих двох концепцій [3].  

 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз традиційного та бренд-орієнтованого 

підходів до управління підприємством 

Традиційний підхід Бренд-орієнтований підхід 

Концентрація на виробничих 

одиницях 

Концентрація на сегментах цільової 

аудиторії, характеристиках їхніх 

потреб 

Орієнтир на стосунки із споживачами Орієнтир на стосунки зі всіма 

контактними аудиторіями 

підприємства 

Формування лояльності споживачів за 

рахунок побудови комунікацій 

Формування лояльності споживачів 

завдяки всім аспектам діяльності 

підприємства 

Фокус на окремих функціональних 

перевагах продукції 

Фокус на життєвих цінностях 

Головний носій цінності – продукт Головний носій цінності – персонал, 

бренд 

Основна увага на зовнішні 

комунікації 

Увага не тільки на комунікації з 

цільовими аудиторіями, а й на 

внутрішні комунікації – формування 

корпоративної культури 

 

Таким чином, надзвичайно важливо дотримуватися усіх принципів бренд-

орієнтованого управління, підтримувати корпоративну культуру в компанії та 

зберігати систему взаємозв’язку основних елементів механізму бренд-
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орієнтованого управління підприємством заради досягнення відмінного 

результату в управлінні брендом підприємства. 
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
Основним джерелом ухвалення управлінських рішень для якісної 

реалізації державної політики є достовірна та повна задокументована 

інформація про діяльність усіх органів державної влади. Оперативне отримання 

такої інформації на сьогодні можливе лише за допомогою сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Система електронного документообігу (СЕД) – це організаційно-технічна 

система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 

електронних документів у комп’ютерних мережах, а також забезпечує контроль 

за потоками документів в організації [1, с. 62]. 

На сьогодні в Україні флагманом впровадження систем електронного 

документообігу на практиці є установи та організації сфери державного 

управління. Це пояснюється, в першу чергу, реалізацією державної 

інформаційної політики України у сфері інформатизації діяльності органів 

державної влади. Значно повільніше відбувається автоматизація 

документообігу у сферах виробництва та надання послуг, де інформатизація 

бізнес-процесів зводиться в основному до автоматизації фінансової діяльності 

підприємства, управління виробництвом, оперативного та складського обліку, 

взаємодії з клієнтами, управління продажами, кадрового обліку тощо, 
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залишаючи на одному з останніх місць автоматизацію саме діловодних 

процесів [2]. 

Запровадження електронного документообігу в органах державної влади 

дозволяє підвищити ефективність функціонування усіх складових системи 

державного управління: прискорити рух документів, забезпечити своєчасність 

їх розгляду, скоротити строки підготовки та прийняття управлінських рішень 

шляхом автоматизації процесів колективного створення та використання 

документів, підвищити якість рішень за рахунок надання виконавцю 

максимально повної бази документів, значно знизити витрати на розмноження, 

передачу і збереження копій паперових документів, а отже й підвищити 

ефективність роботи, як окремих державних службовців, так і конкретного 

органу державної влади [1, с. 70]. 

За інформацією, викладеною у щорічному звіті про стан інформатизації та 

розвиток інформаційного суспільства в Україні, підготовленому Кабінетом 

Міністрів України, на ринку України існує понад 50 систем електронного 

документообігу. Найчастіше в системах електронного документообігу органів 

державної влади застосовуються системи управління базами даних Оrаcle та 

MSSQL. З-поміж центральних органів публічної влади України успіхи у 

впровадженні електронного документообігу є у: 

- Адміністрації Президента України (АПУ), яка розробила і впровадила 

власну систему електронного документообігу на базі Mіcrоsоft ShаrePоіnt та 

забезпечила можливість безоплатної передачі СЕД АПУ в користування іншим 

державним органам та установам; 

- Національного агентства України з питань державної служби, яке з 2008 

року повністю працює у режимі безпаперового (електронного) документообігу; 

усі працівники забезпечені особистими електронними цифровими підписами, 

впорядковано архівні документи; 

- Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства 

інфраструктури України, які перейшли на електронний документообіг; 

- Державного агентства автомобільних доріг України, яке розробило та 

впровадило комплексну інформаційну систему, що містить підсистему 

«Електронний архів». Державна фінансова інспекція України, 

Антимонопольний комі тет України, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України, Пенсійний фонд України, Державне агентство резерву 

України, Державне агентство геодезії, картографії та кадастру України, 

Державна служба інтелектуальної власності України, Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій, Державна казначейська служба України, Державна 

екологічна інспекція тощо [3, с. 53]. 

Успішними серед облдержадміністрацій у впровадженні електронного 

документообігу є: 

- Київська міська державна адміністрація (загалом більше 5 000 

користувачів); 

- Волинська обласна державна адміністрація (більше 1 500 користувачів 

електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого 
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самоврядування області): організовано обмін електронними документами з 

усіма райдержадміністраціями, територіальними підрозділами міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування області (обласна, районні, міські, селищні, сільські ради). 

Створено центральне сховище документів. На цій же платформі організовано 

електронний документообіг в усіх центрах надання адміністративних послуг; 

- Дніпропетровська облдержадміністрація (близько 1 000 користувачів): з 

2007 року здійснено перехід на електронний документообіг з використанням 

технологій електронного цифрового підпису та штрих-кодування, організовано 

центральне сховище електронних документів тощо; 

- ряд інших облдержадміністрацій (Вінницька, Херсонська, Харківська, 

Сумська тощо) теж активно працюють у цьому напрямку. 

Кабінет Міністрів України щорічно звітує про стан інформатизації та 

розвиток інформаційного суспільства в Україні. Незважаючи на те, що на ринку 

України існує понад 50 систем, та в останній час державні органи віддають 

перевагу провідним СЕД, які впроваджено та функціонують у державних 

органах, постійно змінюються і удосконалюються виробниками. Цим 

викликано коливання їх популярності серед користувачів. Важливе значення 

для державних органів мають системи обліку звернень громадян та контролю за 

їх виконанням. Найбільший відсоток впровадження цих систем належить 

наступним виробникам: Sоftlіne-ІT (13,59 %), ТОВ “Ер-Джі-Дейта” (12,62 %) та 

АТ “Інфо-плюс” (4,85 %) [3, с. 54]. 

Ще одним кроком на шляху до оптимізації роботи з електронними 

документами в Україні стало розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої 

влади”. На виконання цього розпорядження було створено системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади, що дозволяє здійснювати обмін 

електронними документами [5]. “Положення про систему електронної взаємодії 

органів виконавчої влади” затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України, а згодом Міністерство юстиції України затвердило “Порядок роботи з 

електронними документами через систему електронної взаємодії з 

використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП)” [6].  

Зазначені документи встановлюють загальні правила створення, 

відправлення, передавання, одержання, опрацювання, використання та 

зберігання електронних документів та електронних копій паперових 

документів, на які накладено ЕЦП, таких, що не містять інформацію з 

обмеженим доступом. Однак, незважаючи на те, що нині завершено дослідну 

експлуатацію системи електронної взаємодії та здійснюється її підготовка до 

переведення у режим промислової експлуатації, досі немає інструкції з 

організації роботи системи взаємодії, яка визначала б порядок дій органів 

виконавчої влади для підключення до неї та безпосереднього опрацювання в 

ній документів та інформації, що забезпечує їх чітку взаємодію з іншими 

органами виконавчої влади та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ FІDELІО FRОNT ОFFІCE (FFО) В 

УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЕМ 

 
Система FіdelіоFrоnt Оffіce (FFО) допомагає автоматизувати основні етапи 

роботи готелю: від комп’ютерного бронювання номерів, реєстрації, розміщення 

і виписки гостей до управління номерним фондом, ведення бухгалтерії і 

фінансів. До переваг FFО слід віднести: легкість в експлуатації, обумовлену 

досить простою логікою побудови системи і зручністю інтерфейсу, високий 

рівень безпеки, забезпечений суворим розмежуванням доступу користувачів, 

гнучкість налаштування [2, с. 41]. 

Система FFО може успішно використовуватися як в готелях, що належать 

до готельних мереж, так і в незалежних готелях і пансіонатах з абсолютно 

різною технологією роботи Комплекс FіdelіоFrоnt Оffіce спрощує і прискорює 

процес бронювання, поселення і виписки гостей; зберігає імена, назви 

організацій-клієнтів, які коли-небудь проживали в готелі. З його допомогою Ви 
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в будь-який момент можете отримати інформацію про наявність кімнат, часу і 

кількості очікуваних приїздів і від’їздів, проаналізувати заповнюваність, а 

значить, правильно визначити цінову політику готелю. Система FіdelіоFrоnt 

Оffіce дозволяє ефективно працювати з великими групами [1, с. 85]. 

Стандартний пакет системи Frоnt Оffіce являє собою повний набір 

модулів, необхідних для управління готелем, що включає в себе "Бронювання", 

"Службу прийому", "Касові функції", "Управління номерним фондом", "Нічний 

аудит", "Управління дозвіллям", "Тарифи та наявність кімнат ","Групи та 

блоки", "Історія гостей та профайли", "Звіти та безпека". Багато інші функції, 

наявність яких визначається бажанням готелю, дозволяють побудувати систему 

Frоnt Оffіce відповідно до потреб будь-якого готелю, згідно її розмірів і вимог. 

У системі Frоnt Оffіce існує можливість взаємодії з системами других фірм 

(телефонні станції, платне телебачення і т.п.). Додатково Frоnt Оffіce може бути 

об’єднаний з іншими продуктами Fіdelіо, такими як SаlesаndCаterіng (Система 

управління продажів і маркетингу), FооdаndBeverаge (Система складського 

обліку), АccоuntsReceіvаble (Система контролю дебіторів), 

TrаvelАgentPrоcessіng (Система розрахунку з турагентами) і FrequentFlyer 

(Система частого гостя). Frоnt Оffіce також може взаємодіяти з рядом 

централізованих систем бронювання (PІERRE, MАRSHА і т.д.) [1, с. 86]. 

Бронювання: Frоnt Оffіce забезпечує автоматизацію всіх етапів процесу 

бронювання, від встановлення тарифів та безпосереднього бронювання до 

внесення змін, підселення і профайлів (облікових карток). Безліч типів 

бронювання: індивідуальні, для компаній, агентств, груп. 

Простота налаштування: значення за замовчуванням, автоматичний 

розрахунок, вибір зі списку. 

Групи і блоки: Frоnt Оffіce ефективно управляє груповими замовленнями 

для туристів, з’їздів, конференцій та інших великих подій. 

Тарифи та доступність кімнат: Frоnt Оffіce містить "інструмент" для 

ведення комерційної стратегії максимізації заповнюваності і доходів готелю [3, 

с. 265]. 

Пакети: Frоnt Оffіce керує великим комплексом пакетних вимог. 

Портьє (Заселення та гості): повний набір критеріїв для роботи служби 

прийому. 

Профайли і історія гостей: Frоnt Оffіce акумулює дані та управляє 

інформацією, яка робить процес бронювання більш ефективним в плані якості 

послуг гостям та збільшення виручки. 

Рахунки гостей: модуль системи FО, керуючий рахунками, дозволяє вести 

докладну базу даних депозитів, оплат, податків та інших ознак, що відносяться 

до рахунків. 

Касові функції: модуль системи Frоnt Оffіce касир проводить  розрахунок 

гостей і веденням самого рахунку гостя. 

Нічний аудит: Закриття фінансового дня та всі бухгалтерські функції за 

день. 
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Звіти: генератор звітів системи Frоnt Оffіce забезпечує повним спектром 

стандартних та визначених підприємством звітів [3, с. 264]. 

Управління номерним фондом: модулі Frоnt Оffіce працюють з номерним 

фондом готелю: 

− статус номерного фонду за типом кімнати; 

− призначення кімнат та звіти по всім розподілів; 

− завдання покоївкам; 

− звіти по роботі покоївок; 

− звіти по невідповідностей стану кімнат; 

− зміна статусу кімнат за допомогою телефонного інтерфейсу; 

− функціональні клавіші для виведення на екран статусу кімнат; 

− опція швидкого прибирання; 

− чи не заселяли кімнати і "кімнати на ремонті". 

Управління дозвіллям: необмежене число занять, заброньоване на певний 

час: теніс, гольф, перукарня та ін. [3, с. 267]. 

Налагодження та конфігурація: ці можливості системи Frоnt Оffіce 

дозволяють запустити систему в роботу, а також налагодити і змінити систему 

відповідно до потреб підприємства: 

− 32 різних типи кімнат; 

− підтримка необмеженої кількості кімнат; 

− 10 типів бронювання; 

− 799 кодів послуг; 

− налаштовується користувачем система заохочення гостей; 

− підтримка безлічі мов; 

− підтримка безлічі валют і перерахунок їх курсів; 

− коди ринку, коди джерел, коди регіонів; 

− понад 100 параметрів "вмикаються" при налаштуванні frоntоffіce для 

обліку країн, податків та ін.; 

− необмежена кількість користувачів; 

− зовнішні програми (dоs) можна викликати з головного меню fіdelіо; 

− стандартні тексти (на різних мовах) для реєстраційних карт, листів-

підтверджень, рахунків та ін. складаються користувачем; 

− налаштування основних даних готелю (десяткові знаки, країна за 

замовчуванням, валюта за умовчанням, ПДВ, відсоток комісійних); 

− встановлюваний порядок ведення процедур нічного аудиту, вибір 

управлінських звітів. 

Безпека: невидимий модуль безпеки захищає від втрат інформації та від 

несанкціонованого доступу до системи: 

− ідентифікатор ІD і пароль унікальний для кожного користувача 

системи; 

− журнал роботи користувачів записує роботу всієї системи; 

− права користувача визначають доступ до тих чи інших модулів 

системи; 

− спеціальна ідентифікація касирів; 
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− паролі можна встановлювати з обмеженням терміну дії; 

− дія ІD користувачів може бути призупинено для заборони доступу без 

видалення інформації користувача. 

Інтерфейси: Frоnt Оffіce може взаємодіяти з різними системами MІCRОS-

Fіdelіо та з другими системами [2, с. 43]. 

Налаштування і простота в обігу: дизайн системи Frоnt Оffіce включає в 

себе безліч функцій, що спрощують навчання і роботу користувача: 

− швидкий доступ до найбільш вживаним функціям з будь-якої точки 

системи за допомогою функціональних клавіш; 

− конфігуратор екрана дозволяє готелю настроїти вид екранів профайлів і 

бронювань; 

− користувач налаштовує колір екрану, меню для вибору, тексти 

допомоги, які заповнюються поля та ін.; 

− план готелю; 

− вбудовані можливості, такі як підрахунок курсу валют і вставка тексту. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
 

Глобалізація міжнародних відносин на сучасному етапі призвела до 

зростання значення міжнародно-правового регулювання документообігу. 

Створення спеціальних актів на внутрішньодержавному рівні не сприяє 

розвитку міжнародних відносин, тому що законодавство різних країн по-

різному підходить до визначення основних правових інститутів і принципів 

правового регулювання. В останні роки в європейських країнах особлива увага 

громадськості спрямовується не тільки на роботу з архівними документами 

тривалого терміну зберігання, а й управління документами як найважливішого 

елементу оперативної управлінської діяльності. Активному впровадженню 

програм управління документами і розробці корпоративних стратегій в області 

інформації та документації як в державних організаціях, так і в комерційних 
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сприяє кілька чинників. 

Перш за все, до таких факторів належить прийняття і дія законодавства 

про архівну справу, про захист даних, про свободу інформації, про права 

людини. У законодавчих та інших нормативних актах європейських країн 

містяться вимоги до типів документів, які повинні бути створені, і до термінів 

зберігання документів. Крім того, можуть бути встановлені права або 

обмеження на доступ до документів або змісту (наприклад, в законодавстві про 

свободу інформації), вимоги до формату документів (наприклад, в 

законодавстві про захист персональних даних), передачі документів до 

архівних установ (наприклад, в законодавстві про архіви), процесів управління 

документами (наприклад, законодавство може встановлювати порядок 

індексації (реєстрації) документів з метою поліпшення їх зберігання) [1, с. 2]. 

У розвинених країнах діє «Конвенція про захист фізичних осіб при 

автоматизованій обробці персональних даних» від 28 січня 1981 року, яка 

гарантує кожній приватній особі дотримання її права на особисте життя. Закони 

про захист даних, що відображають положення «Конвенції Ради Європи про 

захист даних» (1981 рік) і «Директиви Євросоюзу про захист даних» (1995 рік), 

сьогодні прийняті в усіх країнах-членах ЄС. 

Електронізація сьогодні – основна тенденція у всіх сферах життя. Все 

більше компаній намагається автоматизувати роботу на підприємстві, що у 

свою чергу скорочує витрати необхідного часу для виконання того чи іншого 

завдання, а також активно впливає на захист навколишнього середовища 

(мінімізується використання паперу). Але, якщо країни Європи та Америки вже 

досягли певного рівня у цьому, то Україна тільки починає запроваджувати таку 

оптимізацію роботи [2]. 

В Україні існує Закон «Про електронний цифровий підпис», який ввів 

поняття електронного підпису. Тоді, підпис, який навіть не був захищений 

криптографічно, почав все більше входити в масове використання. Сам закон 

було розроблено, щоб внести певні уточнення для визначення правового 

статусу електронного підпису. Але так як Директиву ЄС про електронні 

підписи, на яку спирався даний закон, було скасовано у 2016 році, то і його 

постала необхідність змінювати. Він втратить свою чинність 7 листопада 2018 

року, а натомість набере чинності Закон України «Про електронні довірчі 

послуги».  

Українське законодавство полегшує запроваджувати нові тенденції 

електронного документообігу. Наприклад, Закон України «Про електронні 

довірчі послуги» фактично дозволяє наблизитися до цифрової системи 

Євросоюзу. Окрім цього, у ньому чітко прописані можливості, які буде 

надавати електронний підпис та його різновиди відповідно до рівня безпеки. 

Згідно з даним законом, якщо особа сама зареєструвала свій електронний 

підпис, то це надасть їй змогу підписувати контракти і т.п. Якщо ж реєструвати 

підпис чи печатку у спеціальному державному центрі, то це означає, що будь 

які підписані документи, будуть мати юридичну силу. Ще однією можливістю, 

яку надає даний закон є те, що всі державні послуги можна буде здійснювати у 
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онлайн-режимі. Це, у свою чергу, пришвидшить процеси у компаніях за 

рахунок зменшення витрат та часу на пересилку документів, забезпечить 

доступ підприємців та громадян до електронних послуг та покращить 

електронну взаємодію. Та, найголовніше є те, що відбувається узгодження 

українських та іноземних електронних підписів. Фактично, даний закон має 

максимально полегшувати процедуру реєстрації компанії, підписання 

контракту, договору тощо. Адже це можна зробити просто за допомогою 

смартфона.  

Якщо проаналізувати обидва закони, то може скластися враження, що 

ніякого великого значення дана зміна не принесе. Хоча, на відміну від минулих 

років, ідентифікація клієнтів є все більш необхідною. Це потрібно й для 

сучасних комерційних відносин у мережі Інтернет, й для бізнесу, який можна 

вести дистанційно. З іншого боку, бізнес-установи повинні ідентифікувати всіх, 

з ким ведуть свої справи. Таким чином, можна підвести підсумок, що у 

недалекому майбутньому застосовувати такі технології потрібно буде не тільки 

банками чи державним установам, а й малому та середньому бізнесу. Якщо ж 

це все стане реальністю, то необхідним буде розуміння того, як працює 

електронний підпис усім клієнтам та особам, які відповідають за це.  

Запровадження на підприємстві принципів документообігу дасть 

можливість створити єдиний інформаційний простір електронного 

документообігу. Це відповідно пришвидшить систему передавання, прийому та 

реєстрації документів. Створення даного простору має відбуватися без 

зниження якості роботи з документами та зі збереженням форм традиційного 

діловодства. Існування такої системи забезпечить швидкий пошук та вибір 

інформації. Обробка документів стане більш ефективною та оперативною [3]. 

Взагалі, систематизуючи переваги від впровадження електронного 

документообігу на підприємстві, умовно можна їх розбити на такі 8 груп: 

контролю, управління, фінансові, безпеки, інформаційні, методичні, технічні та 

технологічні [4]. Переваг не лише багато, вони ще й створюють значні 

можливості для організаційного розвитку, реінжинірингу бізнес-процесів та 

підвищення ефективності робочого процесу на підприємстві. В цілому ж, 

системи електронного документообігу сприяють збереженню і раціональному 

використанню людських ресурсів і підвищенню ефективності управління 

потоками корпоративних документів та інформації.  

Покращення фінансової ситуації на підприємствах, після впровадження 

електронного документообігу можна пояснити тим, що значно зменшилися 

витрати на виготовлення шаблонів документів, скоротилися витрати часу на 

обробку, зменшилася площа для зберігання документів. До технічних переваг 

можна віднести використання разом із основним текстом мультимедійних 

даних, компактність архіву, високу швидкість передачі даних тощо. До 

управлінських переваг можна віднести знову ж таки скорочення часу на 

організацію роботи з документами, а також можливість колективної роботи над 

документом. Крім того, електронний підпис надає змогу засвідчити 

автентичність документа, зберігаючи його зміст та структуру й робить 
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неможливим внесення змін.  

Але, нажаль, ще багато людей сприймають паперовий документ, як 

найважливіший та чинний. Тому, зараз в Україні підприємства змушені 

використовувати одразу два види діловодства: і електронний, і паперовий.  

Отже, електронний документообіг стає дійсно необхідним на будь-якому 

підприємстві. Він має велику кількість переваг порівняно з паперовим. Крім 

того, він не є таким затратним для підприємства й всі витрати, які будуть для 

його введення, повністю окупляться за рахунок зменшення витрат, кількості 

працівників, зайнятих опрацюванням документів. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

«ІNTERHОTEL» У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС 

 
Автоматизація є необхідним процесом для успішного розвитку будь-якого 

підприємства. До недавнього часу Україна знаходилася далеко від тенденцій 

світового ринку готельних послуг. Але з розвитком туризму та через 

необхідність масштабної переорієнтації з паперового методу роботи на 

використання інформаційних технологій, постало питання які ж програмні 

засоби автоматизації найкраще будуть працювати. Самі ІТ необхідні для 

управління фінансами готелю, управлінням збуту, контролем кількістю наданих 

послуг, управління персоналом, тощо. «ІНТЕРГОТЕЛЬ» - український 

розробник програмного забезпечення і системний інтегратор в області 

інформаційних технологій в сфері HоReCа, в Україні з 1998 р. Іnterhоtel, Ltd 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20146/1/7-44-53.pdf
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спеціалізується також на управлінні підприємствами індустрії гостинності, 

сфери харчування, послуг, розваг і т.п.[1]. 

Система «Готель 2.3», яка є модулем «ІnterHоtel», працює в інтеграції з 

інформаційною системою продажів номерів і послуг об’єкта розміщення в 

мережі Інтернет. Функції системи Готель 2.3: Реєстрація послуг з призначенням 

часу і місця надання, депозитна система розрахунку, автоматичне управління 

станом телефонного номера (відкриття, закриття), друк бланків реєстрації 

громадян, облік паспортно-візових даних іноземних громадян, автоматичне 

програмування карток електронних замків при операціях поселення і 

продовження, зняття готівкової каси і формування касового звіту, формування 

звітів по б / г розрахунку і кредитних картах, друк чеків на фіскальному 

реєстраторі при операціях готівкового розрахунку, друк касового звіту на 

фіскальному реєстраторі при операції зняття готівкової каси, отримання 

довідкової інформації про стан номерного фонду, проживаючих, вибулих, 

рахунках оплати, телефонних переговорах і інших необхідних даних, 

формування і друк звітної документації роботи зміни, автоматична передача 

даних по касових звітах [2].  

З вищезазначеного можна зрозуміти, що дана система має досить багато 

різноманітних функцій. Але, окрім них, існує також ряд інших програмних 

засобів по службах. До прикладу, служба розміщення: вільне поселення, 

поселення по броні, поселення на додаткові місця і підселення, швидке 

поселення гостей при великій завантаженості, продовження проживання, 

розрахунок за проживання, розрахунок за послуги з броні, розрахунок за 

додаткові послуги, розрахунок за телефонні переговори, реєстрація виїзду, 

реєстрація відмови від поселення, відновлення вибулого гостя і багато інших.  

Серед всіх можливостей даної системи, можна також виділити 

налаштування довідкових таблиць. Це є необхідним у роботі готельного 

підприємства. У цих таблицях може міститися інформація про курси валют, 

прейскуранти, персонал, необхідні дані для прибирання та іншого 

обслуговування номерів. Крім цього є ще можливість вбудованих печатних 

форм, це шаблони, які використовуються для підготовки документів. Для 

працівника готелю, це є дуже зручний спосіб ведення документації готелю. 

Адже по факту, всі дані про всіх клієнтів знаходять у одному місці. Окрім 

цього, існує ряд інтерфейсів, і кожен користувач може обрати 

найоптимальніший, на його думку.  

Так як, зараз окрім просто готелю існує багато готельно-ресторанних 

комплексів, то стає необхідним впровадження автоматизованих систем і у 

ресторан. Автоматизацією ресторану називається система управління, 

обладнана електронними апаратами і програмне забезпечення закладів 

громадського харчування, ресторанів, кафе, барів. Процес стосується обміну 

інформацією в системі замовлень, обігу документів, обліку продажів і обробки 

даних. Система складається з набору електронних приладів і програм. В залі 

ресторану дана система може використовуватися для інформації про схему 

розташування та форму столів індивідуально для кожного залу, бронювання 
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одного або декількох столиків, доступ до рахунків згідно прав доступу. 

«Компас фронт ресторан» надасть бармену оптимальний інтерфейс для роботи, 

а швидке меню відобразить напої, що часто замовляються для швидкого 

оформлення замовлення. Прийняти та оплатити замовлення в 4 кліка займе 

всього 3 секунди, надавши бармену максимум часу на приготування напою. 

«Компас фронт кухар» відобразить всі замовлення на кухню, проконтролює 

терміни приготування, повідомить офіціантові про готовність страв або 

інформацію від кухаря про нюанси на замовлення, звівши до мінімуму 

спілкування офіціантів з кухарями [2]. 

Що ж на рахунок адміністративного управління в ресторані то «ІnterHоtel» 

пропонує також дуже багато різних систем, які забезпечують функції контролю, 

обліку, дохід від столів, середній чек на гостя й т.д.  

Підсумовуючи ці дані, можна сказати що «Інтерготель» є дуже зручною 

програмою, яка враховує особливості роботи працівника кожної з  підсистем. 

Окрім готелю та ресторану існує можливість автоматизації окремо таких 

закладів як санаторій, фаст-фуд та піцерія. Звичайно що всі ці заклади мають 

свої особливості роботи й тому їх було виокремлено в підсистему. Та це, є 

беззаперечною перевагою.  

Для зручного бронювання готельних послуг компанія «ІnterHоtel»  

пропонує сервіс ІnterBооkіng. Після його запровадження готель отримує  

автоматичний обмін квотами, тарифами, бронювання зі встановленою на 

об’єкті PMS Іnterhоtel Готель 2.3, інтеграція з системами платежів для 

електронної комерції (банківські карти, платіжні термінали, електронні гроші, 

системи грошових переказів, інтернет-банкінг, з рахунку мобільного телефону 

тощо). Можливість створити спеціальну пропозицію або новий тарифний план, 

змінити квоту номерів, прибрати або додати додаткові послуги, змінити 

фотографії або картинки за кілька хвилин. Система дозволяє постійним гостям 

бронювати з сайту за спеціальними тарифами, користуватися акціями і 

бонусами. Он-лайн повідомлення для гостей по електронні пошті і SMS. Як 

показує статистика, дохід готелю збільшується при використанні он-лайн 

бронювання більш, ніж в 1,5 рази [3]. Тепер клієнти не витрачають час на 

відстеження броні, на узгодження умов бронювання і додаткових послуг, 

оформлення та пересилання підтверджень бронювання, відстеження оплат по 

броні. Все це зробить ІnterBооkіng. Крім цього, виключається «людський 

фактор», а значить і можливість помилок. ІnterBооkіng не дозволить підвести 

клієнта і надійно збереже репутацію готелю.  

На практиці використання автоматизованих систем повністю виправдовує 

всі витрати та очікування. Наприклад, однією з великих проблем у готелях як і 

в Україні, так і на Заході є реалізація заброньованих, але незадовго до прибуття 

гостя скасованих заявок. Для мінімізації витрат, готель змушений був 

переброньовувати номерний фонд, що у свою чергу, ускладнює безперебійну 

роботу готелю. Та, завдяки інформаційним технологіям, є можливість 

оперативно виставляти на продаж останні наявні номери, за тими цінами, які 

користуються найбільшим попитом. За допомогою систем центрального 
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бронювання, готелі мають можливість проводити бронювання в інших готелях 

цієї ж мережі. Таким чином, виникає тісна взаємодія готелів між собою, що у 

свою чергу позитивно впливає на прибутковість мережі готелів [4]. 

Автоматизація готельно-ресторанних закладів є ефективною складовою 

підвищення рівня надання послуг гостинності. І переходу їх до міжнародних 

стандартів сфери обслуговування. Звичайно, яке саме програмне забезпечення 

обирати, має вирішувати кожен заклад індивідуально, виходячи з того який це 

рівень надання послуг, на що саме він націлений. Але необхідність такого 

запровадження надзвичайно велика.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасному світі, де 

відбуваються швидкі темпи глобалізації та інформатизації, дуже важливо не 

відставати в інформаційному розвитку і використовувати сучасні технології. 

За останній час розвиток сучасних інформаційних технологій докорінно 

змінив світ. Тепер ведення обліку на підприємствах стало більш 

систематизованим та зручним, став можливий швидкий обмін інформацією між 

суб’єктами зовнішньої діяльності на різних континентах, вирішення проблем та 

перспективи покращення виробництва тепер не обходяться без участі 

підрахунків в інформаційних системах. 

Дослідженням питання  аналізу інформації як фактору виробництва і 

процесу перетворення її в пріоритетний фактор сучасних виробничих відносин, 

сутності інформаційних технологій і напрямів їх застосування в міжнародній 

діяльності підприємств займалися такі вчені, як: А. Богачевський, 
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А. Бондаренко, В. Василенко, Л. Вінарик, О. Гальченко, А. Грінберг, 

Н. Єрьоміна, Н. Зайцева, В. Касьяненко, С. Кондратова, Н. Кустова, 

Л. Мельник, П. Нестеров, О. Оліфіров, А. Орлов, А. Останець, В. Пастухова, 

М. Скопень, В. Ситник, Г. Титаренко, Ю. Хотунцев, О. Щедрін та ін. 

Інформаційні технології (ІТ) – технології, пов’язані зі створенням, 

збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією. Вони стали 

одним з найбільш динамічних явищ сучасного суспільства та життєво 

важливим стимулом розвитку світової технології. ІТ надають людям 

можливість широкого використання свого потенціалу і служать досягненню 

взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого економічного зростання та 

підвищенню добробуту [1]. 

Як свідчить досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню 

національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку 

наукомістких виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності 

праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного 

життя та подальшій демократизації суспільства. Тому використання 

інформаційних технологій сприяє зростанню ефективності праці. 

Потенційні вигоди інформаційних технологій полягають у стимулюванні 

конкуренції, сприянні розширенню виробництва, створенні й підтримці 

економічного зростання та збільшенні зайнятості.  

Недоліки інформаційних технологій проявляються в тому, що 

автоматизація виробництва посилює небезпеку глобальних техногенних 

катастроф. Вони викликані некваліфікованими діями або ж не до кінця 

продуманими технологіями [2]. 

Для того, щоб бути успішними, сучасні компанії повинні постійно 

розвиватися, одним із найбільш потужних інструментів конкуренції є 

використання сучасної інформаційної системи, за допомогою якої можна 

впроваджувати інноваційні інструменти для обслуговування клієнтів; 

підвищити організаційну ефективність; розробляти нові бізнес-ніші; 

здійснювати якісний аналіз бізнес-процесів; шукати можливості економії 

ресурсів (зокрема, робочої сили і часу).  

Важливими напрямами використання ІТ-технологій є полегшення обміну 

інформацією в процесі роботи над проектами, прискорення документообігу, 

підвищення ефективності планування, реалізація загальної бізнес-стратегії і 

маркетингової стратегії, фінансів, HR-стратегії, спрощення процесу ринкового 

просування бренду, налагодження взаємодії з цільовою аудиторією, посилення 

контролю над фінансовими витратами тощо [3]. 

На сучасному етапі розвитку цивілізації процвітання будь-якої країни 

неможливе без її активної участі у міжнародній співпраці. Самостійність 

національної економіки зовсім не означає її ізоляцію. Навпаки її подальший 

розвиток значною мірою залежить від завоювання вітчизняними промисловими 

підприємствами конкурентних переваг, в тому числі і на світових 

інформаційних ринках. Тому використання інформаційних технологій в 

управлінні організацією в міжнародному бізнесі має важливе значення [4]. 
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Висновок. Використання інформаційних технологій підвищує 

продуктивність та ефективність компаній і підприємств. Це дає змогу 

справедливо конкурувати на міжнародному ринку, що є надзвичайно 

необхідним для функціонування компанії. 

 

Список використаних джерел 
1. Байкарова О. Інформаційні технології – засіб оптимізації діяльності 

підприємств / О. Байкарова, Л. Тарасюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: 

освіта, наука, виробництво. – 2013. – № 11. – С. 177-182. 

2. Жигалкевич Ж.М. Інформаційні технології в управлінні 

підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до 

управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К.: Вид-во 

«Політехніка», 2016. – 104 с. – С. 23. 

3. Кравець В.І. Використання інформаційних технологій для підвищення 

ефективності управління підприємством / В.І. Кравець // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. – 2017. – 245 с. – С. 138. 

4. Офіційний сайт Студопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://studоpedіа.cоm.uа. 

 

Гуменюк К.В. 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

науковий керівник: Половенко Л.П., к.пед.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ АРБІТРАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ 

РИНКУ 

 

Валютний ринок України сформувався відносно основних партнерів з 

економічного співробітництва: Євросоюзу, США та Росії, тому основними його 

характеристиками є курси гривні до долара США, гривні до євро та гривні до 

російського рубля, динаміка яких є доволі нестабільною [1]. 

На валютному ринку здійснюється багато видів операцій. Одними з таких 

операцій є арбітражні, тобто операції з купівлі-продажу валюти з метою 

отримання прибутку. Ці операції завжди є стабілізаційними, бо сприяють 

короткостроковому вирівнюванню валютних курсів на різних валютних ринках.  

Розбудовуючи власну валютно-фінансову систему, Україна була змушена 

формувати свої перші міжнародні резерви за рахунок зовнішніх запозичень, які 

тривалий час стабілізували курсову динаміку гривні та внутрішніх цін. На 

сьогодні вітчизняному валютному ринку притаманний широкий спектр 

операцій, включаючи й арбітражні. Це наближає його до стандартів ЄС та 

допомагає реалізувати основну стратегічну мету, визначену законодавством, – 

забезпечення стабільності національної валюти [1]. 
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Для того щоб зрозуміти сутність арбітражних операцій потрібно 

розглянути поняття «арбітраж». Арбітраж – це отримання безризикового 

прибутку шляхом використання різних цін на однакову продукцію або цінні 

папери [2]. Арбітражна діяльність є важливою складовою сучасних ефективних 

ринків цінних паперів. Основними різновидами арбітражу на валютному ринку 

є валютний та відсотковий арбітраж. 

Валютний арбітраж – це валютні операції, які здійснюються банками з 

метою вилучення прибутку з різниці валютних курсів однієї і тієї самої 

грошової одиниці на різних валютних ринках [2]. У нормальних умовах 

валютний арбітраж належить за своїми макроекономічними наслідками до 

позитивних явищ, бо сприяє вирівнюванню ринкових курсів валют.  

Валютний арбітраж встановлює зв’язок між рухом короткострокових 

капіталів і динамікою процентних ставок на національному та іноземних 

ринках позичкових капіталів, сприяє вирівнюванню кон’юнктури валютних 

ринків, створює умови для переміщення спекулятивних «гарячих» грошей. 

Основний принцип валютного арбітражу – купити валюту дешевше і продати її 

дорожче. На валютному ринку, де валюта має порівняно низький курс, 

арбітражні операції збільшують попит на неї і це призводить до підвищення 

валютного курсу, а на ринку де валюта має високий курс, ці операції 

збільшують її пропозицію і, відповідно, курс знижується. Валютний арбітраж 

поділяється на: 

- Часовий (прибуток отримується від різниці валютних курсів у часі); 

- Просторовий (арбітражер отримує прибуток завдяки різниці в цінах спот 

на ринках) [2]. 

З розвитком електронних засобів зв’язку та інформації значні курсові 

різниці на різних валютних ринках стали виникати рідше, і в результаті 

просторовий валютний арбітраж поступився місцем часовому валютному 

арбітражу. 

У сучасних умовах валютні курси на різних валютних ринках рідко 

відхиляються на величину, рівну чи таку, що перевищує різницю між курсами 

продавця і покупця, що дозволяє практикувати лише дешевше.  

Арбітраж у просторі: банк здобуває необхідну валюту на тому валютному 

ринку, де вона дешевша. 

На сьогоднішній день в Україні отримав розповсюдження просторовий 

арбітраж. До цієї операції стихійним шляхом приходять дилери початківці. 

Прибуток виникає через різницю в курсах на різних валютних ринках. 

Відмінність валютного арбітражу від валютної спекуляції полягає в тому, 

що дилер орієнтується на короткострокові операції і намагається передбачити 

коливання курсів у короткий проміжок між угодами. Іноді протягом дня він 

неодноразово змінює свою тактику. Для цього дилер повинен добре знати 

ринок і вміти прогнозувати, аналізувати результати, підтримувати контакти з 

іншими дилерами, спостерігати за рухом валютних курсів, процентних ставок, 

визначати фактори і напрямок коливань курсів. 
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Валютний арбітраж часто пов’язаний з операціями на кредитному ринку. 

Власник будь-якої валюти може розмістити її на ринку позикових капіталів в 

іншій валюті за більш вигідною процентною ставкою, тобто здійснити 

процентний арбітраж, який заснований на використанні банками різниць між 

процентними ставками па різних кредитних ринках. Кінцева мета власника 

валюти – отримання більш високого прибутку, ніж за її безпосереднього обміну 

на іншу валюту.  

Арбітражні операції є основними в роботі дилерів комерційних банків. 

Часто можливість проведення арбітражних угод виникає лише на лічені 

хвилини, тому від здатності дилера миттєво оцінити і прорахувати арбітражну 

операцію багато в чому залежить прибуток банку в кожний конкретний день. 

Арбітражні операції складні і потребують гарного розуміння ринку, вміння 

прогнозувати його розвиток, тому дилери спеціалізуються на операціях із 

визначеною кількістю валют. 

Арбітражні операції мають велике економічне значення для всього 

валютного ринку. Оскільки арбітражні операції базуються на отриманні вигоди 

з відмінностей, що наявні між ринками, втручання арбітражерів дає можливість 

забезпечити взаємозв’язок курсів і регулювання ринку. На відміну від 

спекуляції, арбітраж сприяє короткочасному вирівнюванню курсів на різних 

ринках і згладжує різкі кон’юнктурні стрибки, підвищуючи стійкість ринку. 

Отже, арбітраж – це операції на валютному ринку, які мають позитивний 

вплив на економіку, встановлюють рівновагу валютних курсів та підтримують 

її, вирівнюють виниклі відхилення у цінах на одні й ті ж активи на різних 

ринках і виникнення паритетних відносин між взаємопов’язаними активами.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА 

ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 

 
Поняття інвестиції ввійшло в економічну літературу в країни Європи під 

час реформування їхньої економіки, тлумачилося  як сукупність витрат, які 

реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в галузі народного 
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господарства, тобто інвестиції ототожнювались з поняттям «капітальні 

вкладення». 

Насправді сам термін «інвестиція» бере свій початок від німецького слова 

«іnvestіtіоn», яке походить від латинського «іnvest», що означає «вкладати». 

Таким чином, інвестиції – це те, що відкладається на завтра з метою більш 

ефективного споживання в майбутньому. Одну їх частину становлять споживчі 

блага, які не використовуються в поточному періоді, вони відкладаються на 

збільшення запасів, іншу – ресурси, які направляються на розширення 

виробництва. Інвестиціями можуть бути як грошові кошти, так і акції, цінні 

папери, пайові внески, рухоме і нерухоме майно, авторські права.  

З точки зору фінансів, інвестиції – це всі види активів, які вкладаються в 

господарську діяльність з метою одержання доходу, а з точки зору економіки, 

інвестиції – це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння 

основного і неосновного капіталу [1]. 

Проект є організаційною формою реалізації процесу інвестування, що 

охоплює і стратегічне планування інвестиційної діяльності, і практичну 

реалізацію щоденного оперативного управління нею. Інвестиційний проект 

визначається у двох аспектах: 

1) як документ і як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх 

інвестиційних намірів, де проект є документованим інвестиційним планом; 

2) як комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого 

плану нарощування капіталу. 

Аналіз інвестиційних проектів здійснюють з урахуванням сукупності 

таких важливих моментів: 

− комплексність подання процесу інвестування (маркетингові, 

організаційні, фінансові, виробничі, трудові та часові параметри); 

− урахування зв’язку проекту із зовнішніми умовами (стан економіки 

країни, регіональні, галузеві особливості проекту, сумісність продукції проекту 

зі станом ринку, місцеві умови та співробітництво з органами влади, екологічна 

сумісність, соціальна безконфліктність проекту, відповідність ситуації на 

місцевому ринку праці); 

− інтегрована оцінка ефективності проекту на основі співвідношення 

результатів і витрат, пов’язаних з проектом; 

− урахування прогнозованої невизначеності проекту та потенційних 

ризиків; 

− застосування методики приведення грошових потоків до єдиних умов 

обліку; 

− прагнення подати прогнозовану модель проекту з максимальною 

деталізацією і конкретизацією; 

− урахування соціальних і управлінських аспектів проекту як важливих 

умов його майбутньої ефективності [2].    

Особливе значення при аналізі проекту мають оцінка ділових якостей і 

потенційних можливостей менеджерів проекту, оцінка реалістичності 

маркетингового плану, перевірка детальності розробки фінансового плану, 
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достовірна і максимально повна інформація про можливий ризик, пов’язаний з 

реалізацією проекту, достатність рівнів розрахункових показників ефективності 

проекту. Проект повинен передбачати необхідний рівень прибутковості й мати 

достатній “запас міцності” прогнозованої прибутковості для протистояння 

можливим несприятливим умовам його реалізації. 

Інвестиційний проект серйозно впливає на якість (тобто ефективність) 

інвестування, адже інвестор, який має план, досягне кращих результатів, ніж 

той в кого він відсутній. Коли відсутній проект, то тоді не виникає предмета 

переговорів для ухвалення рішення між інвестором і його партнерами, і 

майбутніми кредиторами; неможливе ефективне координування  зусиль 

учасників проекту. Отже, саме проект вносить системність та організованість у 

процес інвестування. 

Для того щоб визначити ефективність інвестиційного проекту, потрібно 

оцінити співвідношення грошових потоків за проектом. Позитивний чистий 

грошовий потік (як різниця між припливом та відпливом коштів) формує 

економічну вигоду проекту для інвестора. 

Загальна дохідність проекту визначається як середньорічний приріст 

активів проекту, поділений на вартість активів на початок року. 

Для того щоб порівняти доходи, вони мають бути поставлені в однакові 

умови обліку за часом, для цього використовують спеціальну методику 

приведення (дисконтування) грошових потоків за проектом до якогось одного 

періоду часу. Процес приведення грошових потоків за проектом до єдиного 

еквівалента в аналізі інвестиційного проекту має суттєве значення, особливо в 

нестабільних умовах економіки України. 

Оскільки сучасна економічна ситуація в Україні нестабільна, 

характеризується підвищеним рівнем ризику, відсутністю платіжної 

дисципліни, майнової відповідальності дирекцій за фінансові результати своєї 

роботи. Усе це впливає на технологію розробки й аналізу інвестиційних 

проектів. Тому інвесторам варто пам’ятати такі рекомендації: 

1. Здійснення оцінки узгодженості проекту із зовнішніми умовами, 

насамперед макроекономічними параметрами. 

2. Приділення уваги оцінюванню рівня ризику щодо проекту.  

3. Здійснення всебічного аудиту підприємства й оцінки ділової якості його 

дирекції. 

4. Визначення рівня маркетингового і фінансового опрацювання проекту. 

5. Жорсткий підхід до вибору дисконтної ставки у намаганні привести 

грошові потоки за проектом до сучасних умов. 

На практиці існує три схеми управління інвестиційними проектами: 

«Основна» система. Керівник проекту — представник замовника, 

фінансової відповідальності за рішення, що приймаються, не несе. Ним може 

бути будь-яка фірма – учасник проекту. Переваги – об’єктивність менеджменту, 

а недоліки – ризик за долю проекту лежить на замовнику. 
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Система «розширеного управління». Керівник (менеджер) проекту 

приймає відповідальність за проект у межах фіксованої (кошторисної) ціни. 

Ризик несе підрядник. 

Система «під ключ». Керівник (менеджер) проекту – проектно-будівельна 

фірма, із якою замовник заключає контракт «під ключ» за обумовленою 

вартістю проекту [3]. 

Отже, маючи грамотний інвестиційний проект, який включає фактори 

ризику, аналіз ринку, можна отримати дійсно великий прибуток. Звичайно, в 

Україні це зробити важко, адже наша країна не є інвестиційно привабливою, 

але завдяки впровадженню методик ранжування, інтегральної оцінки, оцінки та 

аналізу ефективності за грошовими потоками, можна більш кваліфіковано 

обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень. А застосування системи 

комплексних фінансово-економічних показників, що можуть 

використовуватися для оцінки привабливості інвестиційних проектів буде 

сприяти підвищенню ефективності інвестиційної діяльності. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ Е-УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА 

СІНГАПУРУ 

 

Електронне урядування – це форма організації державного управління, що 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості, прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-комп’ютерних технологій для формування нового типу держави, 

орієнтованої на задоволення потреб громадян [1]. 

Згідно концепції розвитку електронного урядування в Україні воно 

покликане підтримати координацію та співпрацю органів влади для досягнення 

необхідного рівня ефективності та результативності діяльності, просування ідеї 

реформування державного управління та децентралізації на базі широкого 
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використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в усій країні, 

а також сприяти реалізації першочергових пріоритетів, визначених Стратегією 

сталого розвитку «Україна-2020» [3]. 

Вченні виділяють 4 етапи розвитку електронного урядування: 

На першому етапі створюються веб-ресурси різних міністерств та 

відомств, що містять інформацію про їхню місію і напрямки діяльності. Сайти 

державних органів не підтримуються централізовано і не об’єднуються в 

єдиний портал. 

На другому етапі вже з’являються перші елементи інтерактивності 

(наприклад, відправлення питань і одержання відповідей громадян за 

допомогою електронної пошти). Постійно публікуються новини про діяльність 

державних органів влади. 

Третій етап характеризує появу повноцінної інтерактивності – можливості 

здійснювати операції (сервіси) в режимі онлайн (наприклад, сплатити штраф, 

замовити паспорт, продовжити дію деяких ліцензій і патентів тощо). Така 

конкретизація роботи електронного управління, що полягає вже не стільки в 

інформуванні, скільки в обслуговуванні, припускає створення спеціальних 

сайтів для підтримки цих сервісів не тільки для центральних, але і для міських і 

навіть районних органів влади. 

Четвертий етап створює об’єднання порталів різних відомств і служб, 

через які можна здійснювати будь-які види трансакцій, для яких раніше було 

потрібно звертатися безпосередньо в державний орган. Через регіональні 

портали стає можливою реєстрація підприємств, оформлення фінансових 

документів, легалізація іноземних документів тощо. З’являються регіональні 

портали, що поєднують у собі як увесь спектр державних послуг, так і послуги 

недержавного сектору – підключаються системи електронної комерції, 

інтернет-банкінгу. 

На п’ятому етапі відбувається створення електронної системи державного 

управління на основі єдиних стандартів, а також урядового порталу як єдиної 

точки доступу до всіх послуг –  і для громадян, і для бізнесу. Більшість фахівців 

вважають, що найвищим ступенем розвитку електронної демократії є 

запровадження електронної системи волевиявлення (електронного 

голосування). 

Ці етапи становлення електронного урядування є характерними для всіх 

країн, де воно впроваджується [2]. 

На основі аналізу інформаційних матеріалів ООН E-Gоvernment Survey [4] 

ми побудували графіки, що репрезентують динаміку розвитку електронного 

урядування в Україні (рис.1) та Сінгапурі (рис.2). 

Згідно рейтингу ООН E-Gоvernment Survey [4] за 2003-2018 рік Україна 

займає наступні місця. 
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Рисунок 1 – Динаміка індексу розвитку е-урядування та е-участі України 

 

Як бачимо з графіка, позиція України щодо розвитку е-урядування у 2008 

р. є найвищою – 41 місце, а найнижчою у 2014 р. – 87 місце. Аналогічно 

розвиток е-участі у 2012 р. оцінено – 83 місце, а 2008 р. – 14 місце. 

Згідно рейтингу ООН E-Gоvernment Survey [4] за 2003-2018 рік Сінгапур 

займає лідируючі позиції. 

 

 
Рисунок 2 – Порівняння індексу е-урядування та індексу е-участі для Сінгапуру 

 

З графіка видно, що індекс е-урядування у 2003 р. та у  2012 р. є 

найнижчим – 10 місце, а найвищий індекс е-урядування у 2010 р. та 2014 р. – 3 

місце. Індекс е-участі у 2018 рік є найнижчим – 12 місце, а найвищим у 2005 р. 

та 2010 рік – 2 місце. 

Отже, для успішного втілення електронного урядування як ідеї та 

забезпечення повної реалізації всіх його переваг нашій державі, безперечно, 

необхідно пройти складний шлях наближення системи державного управління 

до європейських стандартів. Корисним буде досвід Сінгапуру, який першим у 

світі реалізував ідею урядового порталу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 

 
Для багатьох підприємств, які приймають лише готівку, використання 

електронної платіжної системи є великим кроком, і рішенням, яке потребує 

часу для реалізації. Є очевидні переваги у прийнятті даного рішення – 

додаткова зручність для клієнтів, скорочення часу на оплату та скорочення 

витраченого часу після здійснення платежів – все це урівноважується із 

вартістю та часом, необхідним для здійснення.  

Обіг електронних грошей здійснюється завдяки функціонуванню 

платіжних систем, де платіжна система – платіжна організація, члени платіжної 

системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні 

переказу коштів, є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна 

система.  

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій 

платіжна організація є резидентом та здійснює свою діяльність і забезпечує 

проведення переказу коштів виключно в межах України.  

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна 

організація може бути як резидентом, так і нерезидентом, і яка здійснює свою 

діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу 

коштів у межах цієї платіжної системи, в тому числі з однієї країни в іншу. 

Електронні платіжні системи, які існують сьогодні у світі за типом доступу 

до електронного рахунку, можна поділити на дві великі групи:  

- які потребують встановлення на комп’ютер користувача додаткового 

програмного забезпечення;  

- платіжні системи, які мають веб-інтерфейс [1]. 
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Які найкращі способи використання електронних платіжних систем? 

Електронні платежі пропонують безліч додаткових можливостей для бізнесу, 

крім просто самої платіжної форми; вони відкривають додаткові носії для 

оплати, наприклад, збирають дані особисто, по телефону, за допомогою 

рахунків-фактур по електронній пошті, на регулярній основі або через форму 

веб-платежу, а також слід відзначити переваги на периферії, такі як автоматичні 

надходження. Звичайно, багато що з цих додаткових параметрів вступає в силу 

при вирішенні того, яке апаратне або програмне забезпечення ви інтегруєте з 

прийняттям вашої системи – swіper, платіжний шлюз, кошик для покупок, 

платформи дебіторської заборгованості тощо. 

Власники малого бізнесу, зокрема, мають повноваження цих нових 

гнучких електронних платіжних систем, оскільки вони можуть бути легко 

прийнятими і призвести до більш швидких платежів. Способів, якими малий 

бізнес використовує їх, є багато, ось деякі з найкращих способів: 

- Надсилати щомісячні нагадування: багато компаній мають клієнтів, які 

підписуються на послуги протягом місяця за один раз, або їх потрібно повторно 

замовити щомісяця, коли витрати закінчаться. Повторні платежі забезпечують 

зручний спосіб гарантування, що платежі здійснюватимуться в строк кожного 

місяця. Якщо клієнти не готові взяти на себе автоматизований графік, бізнес 

може активно підходити до того, щоб зберігати їх лояльно, нагадуючи їм, що їх 

послуги чи матеріали будуть закінчуватися. Це, звичайно, тягне за собою 

електронне повідомлення, яке дає клієнту швидке і просте посилання «купувати 

знову» або «відновити», яке налаштоване для здійснення платежу за вартість 

тих же послуг або витрат на місяць. 

- Представлення веб-форм оплати – для багатьох неприбуткових 

організацій, пожертви, як правило, збираються особисто або поштою. Проте 

неприбуткові організації частіше за все створюють сторінки для онлайн-

платежів для окремих заходів зі збору коштів, наприклад, наявність однієї 

сторінки для пожертвувань для місцевої школи, а інша – для надання допомоги 

у ліквідації наслідків стихійних лих. Встановлення посилання на ці сторінки в 

бюлетені, в публікаціях соціальних мереж або на веб-сайтах місцевих 

підприємств дозволить їм охопити більшу аудиторію та запропонувати зручний 

спосіб допомогти багатьом людям, тому що люди можуть робити пожертви 

практично миттєво, поки вони все ще перебувають на своєму комп’ютері, вони 

зменшують фактор забудькуватості (тобто я мав намір написати чек і 

відправити його, але забув). 

- Забезпечення «кліку для оплати» або «кліку для пожертвування»: одна з 

цих неприбуткових організацій відправила кампанію електронної пошти, щоб 

запропонувати натиснути посилання на форму платежу, щоб зробити 

пожертвування по 5 гривень у святкові дні, зробивши це швидким, простим і 

доступним для багатьох інших людей. Для некомерційних компаній 

надсилають листи минулим або поточним клієнтам, щоб запропонувати інші 

послуги або продукти, які вони можуть визнати корисними. 



92 

- Використання миттєвих самостійних покупок: компанії, які покладаються 

на виставки, живі демонстрації, експозиції або відкриті будинки, бачать нову 

можливість надати клієнту можливість самостійно зареєструватися або робити 

покупки. Якщо налаштувати комп’ютери, які перебувають у черзі на сторінці 

онлайн-платежів, то клієнт, який любить продукт, що він раніше бачив, або 

хоче спробувати показані послуги, може просто зробити транзакцію 

самостійно, перш ніж він блукатиме і забуде все про те, у чому він був 

зацікавлений. Інтеграція вашої електронної платіжної системи з терміналом 

мобільної кредитної картки також дуже корисна в цьому випадку. 

- Пропозиція «платити по телефону»: додаткова зручність, якої буде 

набагато важче досягти компанії, якщо вона не пропонує підтримку або 

представників брати електронні платежі по телефону. Просто пропонуючи 

клієнтам спосіб дзвонити, щоб здійснити покупку / платіж, можливо, тому, що 

вони не відчувають себе комфортно робити це в Інтернеті, може зберегти 

втрачені продажі іншим способом або запобігти затримці платежу. 

- Надання способу оплати на місці: деякі організації, які зазвичай 

користуються рахунками-фактурами з термінами 30 днів, також побачили 

можливість здійснити картковий платіж особисто, саме тоді і там, для всього 

або частини залишку на рахунку замість того, щоб чекати перевірки поштою. 

Це добре працює для підприємств, які приймають плату за проектування, плату 

за обслуговування, плату за консультацію або просто надання клієнтам 

можливості платити під час зустрічі. Зростання клієнтів свідчить про те, що 

вони цінують легкість платити за допомогою кредитної картки [2]. 

Таким чином, розширення використання електронних грошей неминуче, 

тому що, незважаючи на певні недоліки, вони мають такі незаперечні переваги, 

як зручність, висока швидкість здійснення фінансових операцій, простота 

використання, анонімність, можливість передачі третім особам. Крім того, 

системи електронних платежів також значно розширюють можливості 

невеликих організацій, чиї витрати на операції з готівкою значно вищі 

порівняно з цифровими, включаючи зберігання й транспортування. 

Використання мережі Інтернет вже зараз дозволяє продавцям забезпечити собі 

вихід на ринки з більш низькими витратами на маркетинг і рекламу. 

Економія, що забезпечує перехід до електронних грошей та електронних 

платіжних систем, є привабливою і для банків, оскільки собівартість будь-яких 

електронних трансакцій у кілька разів нижче звичайних. 
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СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ 

ПРОЕКТАМИ 

 

В теперішній час програмний продукт є самостійним ринковим продуктом, 

підхід до створення якого має бути таким же, як до будь-якого товару чи 

послуги на ринку. Сучасний підхід розглядає програмний продукт як товар, у 

якому зацікавлений кінцевий споживач. Взаємодія покупця і продавця не 

обмежується лише здійсненням операції купівлі-продажу, звичайно вона 

починається з детального аналізу вимог клієнта (чи ринку, коли мається на 

увазі масовість програмного продукту), включає взаємодію на етапі розробки і 

впровадження та продовжується на етапі супроводження продукту. 

Діяльність з розробки програмного продукту розглядають містить три 

складові: процеси, продукти та ресурси та розглядається невідривно від цих 

складових. Визначення сутності програмного продукту стверджує, що 

«сутністю програмного об’єкту є конструкція, що складається із поєднаних 

разом концепцій: наборів даних, взаємозв’язків між елементами даних, 

алгоритмів та викликів функцій». Процес розробки програмного продукту має 

дві групи труднощів, з якими зустрічаються розробники:  

1) що витікають із сутності програмного продукту, тобто такі, які 

внутрішньо властиві природі програмного продукту; 

2) які супроводжують розробку програмного продукту на певному етапі 

розвитку науки і техніки, однак не є такими, що властиві його природі. 

Труднощами, що витікають із сутності є: складність, узгодженість, 

здатність до змін, не зримість [1]. 

Складність програмного продукту є характерною особливістю даного 

продукту цивілізації і проявляється у значно більш високій мірі, ніж у будь-якій 

іншій галузі людської діяльності. Складність є сутністю програмних об’єктів і 

нелінійно прискорюючими темпами зростає разом зі зростанням їх обсягів. На 

відміну від продуктів інших галузей людської діяльності, програмні об’єкти не 

складаються із повторювальних елементів, оскільки такі елементи в процесі 

розробки мають вилучатися і оформлюватися у вигляді допоміжних модулів. 

Складність програмного продукту визначається великою кількістю можливих 

його станів, великим обсягом інформації, який містять вихідні коди програм, 

що в результаті призводить до не лише до технічних, а й до адміністративних 

проблем. Таким чином, головна проблема процесу розробки програмного 

забезпечення (ПЗ) – боротьба зі складністю. Виділяють чотири головні 

причини, що викликають складність ПЗ: 

– складність предметної області розробки ПЗ; 

– складність управління процесом розробки ПЗ; 
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– необхідність забезпечення достатньої гнучкості ПЗ; 

– незадовільні способи опису великих дискретних систем. 

Узгодженість передбачає відсутність інформаційної асиметрії між усіма 

учасниками процесу розробки ПЗ. Неефективність комунікацій, різне 

сприйняття системи та припускання неперевірених допущень її розробниками 

призводять до того, що окремі складові єдиного програмного комплексу, а 

також взаємозв’язок ПЗ із зовнішніми вимогами стає неузгодженим, що 

вимагає суттєвих витрат ресурсів на усунення даної проблеми. 

Здатність до змін. Характеризуючи здатність ПЗ до змін у порівнянні з 

іншими результатами людської праці зазначається, що програмне забезпечення 

легше змінювати. Теоретична легкість змін ПЗ на практиці виливається у 

істотні витрати ресурсів, зростання складності та порушення концептуальної 

цілісності продукту. Об’єктивними факторами, що вимагають змін у ПЗ є 

необхідність усунення помилок, розширення функціональності та забезпечення 

сумісності із змінами середовища експлуатації. 

Незримість. На відміну від карт, схем, рисунків та інших засобів 

візуального абстрагування, які можуть бути використані для представлення 

більшості об’єктів матеріального і нематеріального світу, програмні об’єкти 

дуже слабко піддаються наглядній візуалізації. Прийняті на практиці нотації 

блок-схем, моделей даних, мови графічного моделювання не здатні достатньо 

ефективно вирішити проблему наглядного представлення структури ПЗ і 

принципів його функціонування. Незримість властива природі ПЗ і призводить 

до складнощів під час його розуміння і осмислення, а також ускладнює процеси 

обміну інформацією між учасниками проекту. 

Слід відзначити, що характерна особливість діяльності з розробки ПЗ – 

велика доля витрат на робочу силу у загальній суми витрат на розробку [2]. При 

розробці ПЗ доля витрат на оплату робочої сили за певних умов може досягати 

майже 100%, в той час коли інженерні компанії з інших сфер діяльності 

автоматично відносять проекти до проектів з високим ризиком, коли доля 

витрат на оплату робочої сили перевищує 50%. Виробничі витрати, тобто 

витрати власне на відтворення копій розробленого ПЗ, можуть бути 

надзвичайно низькими у порівнянні з витратами на розробку. Це дозволяє 

використовувати такі форми розповсюдження програмних продуктів і побудови 

економічної моделі взаємовідносин з замовниками, які не прийнятні в інших 

сферах підприємницької діяльності, наприклад, безкоштовне розповсюдження 

програмного продукту і надання платних послуг впровадження і супроводу. 

Основні специфічні особливості проектів з розробки програмного 

забезпечення – це інтелектуальна діяльність, що характеризується високим 

рівнем складності і невизначеності; колективна діяльність, яка потребує 

досконалих комунікації та координації дій. Вимоги до проектів не є 

статистичними, вони можуть уточнюватися і змінюватися. Успіх проекту у 

значній мірі залежить від якості проектного менеджменту. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ  
  

Поступальний розвиток України як демократичної держави пов’язаний 

беззаперечно з адаптацією публічної влади до стандартів урядування 

європейських країн. В зв’язку з цим важливим є максимальне використання 

сучасних цифрових технологій, що сприяють ефективній взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування з громадянами. Завдяки новітнім 

інформаційним технологіям відбуваються докорінні зміни в системі 

управління, піддаються автоматизації процеси розроблення, обґрунтування і 

реалізації політики, професійний рівень фахівців, зайнятих в управлінській 

діяльності, підвищується.  

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1].  

Електронний уряд за допомогою застосування новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій здатний надавати інтегровані публічні послуги для 

всіх категорій громадян та суб’єктів господарювання при цьому забезпечується 

якісно новий рівень відкритої взаємодії держави та суспільства. 

Зауважимо, що електронне урядування не є частковим технологічним 

рішенням, воно являє собою концепцію здійснення управління державою, яка у 

свою чергу необхідна для глобального інформаційного перетворення 

суспільства. 

Вчені виділяють декілька етапів впровадження е-урядування: створення 

веб-сайтів різних міністерств та комітетів, що містять інформацію про їхню 

місію і напрями діяльності; впровадження елементів інтерактивності; створення 

реальної інтерактивності; створення об’єднаних порталів міністерств, служб 

тощо, через які можна здійснювати будь-які види трансакцій; створення 

електронної системи публічної адміністрації на основі єдиних стандартів, а 

також урядового порталу як єдиної точки доступу до всіх послуг [2]. 
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Інформаційні технології в органах публічної влади повинні 

застосовуватись з метою створення інтегрованої бази даних для задоволення 

інформаційних потреб користувачів у реальному часі.  

Органи публічної влади, використовуючи системи електронного 

документообігу, мають запроваджувати їх повсюдно: на всіх робочих місцях, 

пов’язаних із створенням, редагуванням і зберіганням інформації для 

підвищення ефективності її застосування. Наскрізний автоматичний контроль 

виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищить якість 

роботи виконавців та зробить терміни підготовки документів більш керованими 

та прогнозованими. Підвищення ефекту від функціонування системи 

електронного документообігу досягається шляхом її інтеграції з іншими 

системами, зокрема, з геоінформаційною системою та електронною поштою 

[3].  

Особливої уваги потребує масове впровадження захищеного електронного 

підпису та подолання психологічного бар’єру, який полягає у неготовності 

сприймати електронні документи, як рівноцінні їм у паперовому вигляді. 

Впровадження електронного урядування суттєво підвищує рівень 

прозорості та відкритості органів влади, обумовлює зростання рівня залучення 

громадян у демократичні процеси, попереджає й мінімізує корупційні прояви.  

На сьогоднішній день багато проектів у сфері електронного урядування 

вже втілено у життя. Прикладом є такі прототипи базових елементів, як 

електронне міністерство, електронний регіон, електронне місто, електронне 

село, досвід яких треба поширювати на всю територію України. Проте 

невирішеною проблемою залишається інтеграція цих елементів в єдину 

систему.  

Поширення інформаційно-комунікаційних технологій, які дозволяють 

громадянам приймати участь у творенні, реалізації та контролі політичних 

процесів, не призвело до помітного розвитку електронної демократії в 

українському суспільстві. Для успішного впровадження та розвитку 

електронного урядування в Україні вже прийнята законодавча база та 

сформовано організаційні передумови, проте окремі проблемні питання 

потребують термінового розв’язання. Для організації міжвідомчої та 

міжрегіональної електронної взаємодії необхідні масштабні комплексні 

рішення, які підкріплюються відповідними ресурсами. 

До основних проблем впровадження технологій електронного урядування 

в Україні можна віднести: питання фінансування; питання інтероперабельності 

(сумісність, можливість взаємодії) інформаційних систем; кваліфікацію 

державних службовців; проблема доступу до мережі Інтернет; неналежне 

виконання обов’язків службовцями органів влади щодо е-супроводу. 

Впровадження передового закордонного досвіду, адаптованого до умов 

України, може стати запорукою успішного удосконалення роботи електронного 

урядування. 
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R-KEEPER - АВТОМАТИЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

Для ресторану, що має повний штат співробітників, які працюють 

позмінно, важливо не тільки скоординувати роботу кухні, залу, але також і 

графік співробітників. Для ведення обліку і планування робочого часу 

співробітників, створення штатного розкладу на підприємстві громадського 

харчування в систему управління рестораном компанія UCS створила 

програмний комплекс R-Keeper. 

Даний програмний комплекс розробляється російською компанією UCS 

(ЮСІЕС) Росія, м. Москва, з 1992 року. На момент 2011 року актуальною була 

версія R-Keeper v7. У 2007 році R-Keeper займала 34% ринку автоматизації 

ресторанів, автоматизувавши понад 9500 ресторанів. У квітні 2009 року було 

автоматизовано 15000 ресторанів. За даними розробника на 2011 рік R-Keeper 

був встановлений більш ніж в 20000 ресторанах, кафе, ресторанах типу 

FаstFооd, клубах і розважальних центрах в 30 країнах світу.   

У сфері ресторанного бізнесу ця назва стала загальною, багато працівників 

називають будь-які програми автоматизації ресторанів R-Keeper-ами. Роботі в 

системі R-Keeper навчають в різних навчальних закладах. 

Автоматизація підприємства громадського харчування забезпечується 

двома програмними рівнями: касовим і менеджерським. Касовий (оперативний) 

рівень забезпечує автоматизацію процесу продажів і формування бази даних по 

продажах. Менеджерський рівень (офіс ресторану) відповідає за формування 

довідників, розподіл прав доступу, різноманітні налаштування касового рівня 

та звітів, розробку і впровадження маркетингових програм, забезпечення 

необхідної взаємодії з іншими системами. 



98 

Нова версія професійної системи автоматизації ресторанів R-Keeper v7 

створена на основі багаторічного досвіду роботи всіх попередніх версій і має 

більшу гнучкість, універсальністю, безпекою та розширюваністю.  

Для автоматизації складського обліку в системі R-Keeper використовується 

програма StоreHоuse, що дозволяє повністю контролювати процес управління 

виробництвом в ресторанах, кафе і ресторанах швидкого обслуговування.   

Фронт-офіс системи передбачає використання PОS терміналів на базі x86-

сумісних комп’ютерів. Доступні DОS і Wіndоws версії. Клієнтська частина 

касової системи R-Keeper v7 може працювати під Lіnux (через Wіne).   

Можуть використовуватися блокноти офіціантів на платформі планшетних 

комп’ютерів з операційною системою Wіndоws Mоbіle. C 2011 року в якості 

платформи для блокнотів використовується іPОD. У грудні 2012 року додана 

підтримка іPОD 5-го покоління. Бек-офіс використовує платформу Wіndоws. 

Система R-Keeper працює на різних касових апаратах і офіціантських 

терміналах (станціях), які об’єднані в локальну мережу. Станції за своїм 

призначенням і функціональними можливостями поділяються на чотири види: 

 станція касира; 

 станція офіціанта; 

 станція бармена; 

 комп’ютер менеджера. 

Функціональні можливості R-Keeper v7 

Загальні: 

 Всі назви торгових об’єктів на двох мовах. 

 Пріоритетна модель налаштувань використання торгових груп, 

деталізацій знижок, категорій замовлення, параметрів системи, 

селектор, розкладок клавіатур, схем друку і схем сервіс-друку. 

 Для більшості торгових об’єктів можна задати дату та час початку 

використання і кінця використання. 

 Можливість обліку робочого часу. 

Меню: 

 Кожна страва входить в одну з категорій кожної класифікації. 

 Страві задається порядок подачі. Замовлення може бути розбите по    

порядку подачі на пакети, кожний з яких характеризується власним 

часом подачі, друку і нагадування. 

 Необмежена кількість типів цін. 

 Формули  для розрахунку цін, розрахунку базової суми модифікаторів. 

Столи і зали: 

 Користувач веде інформацію про столах, класифікує їх, «розставляє» 

по залах. 

 Користувач створює плани залів за допомогою зручного інтерфейсу. 

 Столи використовуються в правилах використання торгових груп, 

категорій замовлення. 
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 Позиції обслуговування - набори столів і залів. Офіціант реєструється 

для роботи на конкретних позиціях обслуговування. 

Система автоматизації на базі R-Keeper підходить для підприємств 

харчування та гостинності будь-якого формату і масштабу: ресторанів, кафе, 

барів, столових, готельних комплексів, харчових та кондитерських цехів, 

кейтерингових компаній та інших. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ 

 

Інформаційні технології (ІT) – це системно організована для вирішення 

завдань, управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, 

реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі 

застосування розвиненого програмного забезпечення, використання засобів 

обчислювальної техніки і зв’язку, а також способів, за допомогою яких 

інформація надається тим, хто її потребує. У сучасних умовах переходу 

України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових 

шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного стану, 

окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також для 

сфери готельно-ресторанного бізнесу, яка спрямована на отримання прибутку 

через надання різноманітних послуг у вигляді житла, харчування, 

транспортного та іншого сервісу.  

Інформаційні технології (ІT) готельного управління з’явилися у готельній 

індустрії давно – біля двадцяти п’яти років тому. На українському ринку ІT 

управління готелем присутні відносно недавно. Експерименти з упровадження 

даних систем в готелях України стали проводиться з середини 90-х років. 
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Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а їхня якість найчастіше є 

предметом суперечок, чуток, домислів і розчарувань по сьогоднішній день. 

Інформатизація в області управління господарською діяльністю готельного 

комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності праці працівників 

за рахунок зниження вартості готельних послуг; а також підвищення 

кваліфікації і професійних знань фахівців. Розвиток готельно-ресторанного 

бізнесу є особливо актуальний, оскільки саме завдяки даній галузі  можна  

поліпшити соціально-економічну ситуацію. Інноваційність є основною 

характеристикою сучасної економіки. У наш час науково-технічного прогресу 

інновації в готельному бізнесі відіграють чи не головну роль у 

висококонкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. Застосування новітніх 

технологій готельного бізнесу дозволяє готельєрам підвищити ефективність 

свого господарства, знаходити нові резерви підвищення якості обслуговування, 

ефективної охорони номерів і майна гостей, надання нових послуг. На 

сьогоднішній день висвітлюються такі новітні інформаційні досягнення в сфері 

готельного бізнесу, як можливість бронювання номерів через власний сайт, 

відслідковування відгуків про готель в мережі Інтернет, віртуальний туризм, 

спеціальні готельні додатки для смартфонів та планшетів, що успішно 

використовуються сучасними готелями і дають можливість клієнтам отримати 

доступ до всіх готельних послуг, уникнувши розмови з працівниками готелю.  

Web-бронювання засобами пакету прикладних програм Аssіst. Описано 

порядок реєстрації гостя у системі бронювання Аssіst, її основні функціональні 

можливості та інтерфейс. 

Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно 

витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання 

на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління 

готелем. Для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до 

якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть:  

 отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який момент;  

 в режимі оn-lіne бачити всі зміни, що у ньому відбуваються;  

 бронювати номери для гостей;  

 отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів 

продажів. 

Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних 

продуктів управління готельним підприємством до застосування глобальних 

комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день у готельній індустрії 

використовується досить багато новітніх інформаційних технологій: глобальні 

комп’ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи 

мультимедіа, інформаційні системи менеджменту та ін. Найбільший вплив 

сучасні інформаційні технології мають на просування готельного продукту. 

У цілому готельна сфера в Україні розвивається повільно, і це обумовлено 

тим, що основну ставку інвестори роблять на будівництво торгових і 

розважальних комплексів, офісних і житлових центрів. Готелі ж відкладаються 
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на потім, оскільки терміни їх окупності вище. Однак ці проблеми в готельному 

бізнесі Україна поступово долає, і якщо вона, як і раніше, буде орієнтуватися на 

європейські тенденції, їй вдасться вийти з багатьох проблемних ситуацій без 

втрат. Разом з тим, існуюча інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам 

міжнародних стандартів. У більшості готелів відсутні сучасні засоби зв’язку та 

комунікацій, конференц-зали з відповідною аудіовізуальною технікою та 

технічними засобами для синхронного перекладу. 

Розвиток Інтернету дозволяє не лише здешевити засоби зв’язку, але й 

отримати реальну можливість налагодити працю всіх учасників ринку 

готельних послуг як єдиного офісу. Робота з глобальними системами 

бронювання через Інтернет дозволяє готелю не лише надавати всім учасникам 

ринку оперативну і достовірну інформацію про ціни і кількість вільних місць у 

будь-який момент часу, але і надає можливість стежити за проходженням 

замовлення на всіх етапах його здійснення. 

Необхідність впровадження інновацій у сфері готельно-ресторанного 

бізнесу стимулює конкурентна боротьба і цілий ряд інших вимог ринку. 

Важливість їх використання також обумовлюється мінливими вимогами 

споживачів. Впровадження і дифузія інновації стає об’єктивною необхідністю 

на всіх етапах діяльності підприємства.  

Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення 

інноваційних технологій, які сприятимуть залученню якомога більшої кількості 

клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя, 

формуванню позитивного іміджу підприємства. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-

САЙТІВ 

 
Сьогодні, в епоху глобальної інформатизації суспільства, практично 

неможливо знайти організацію, установу чи фірму, що не має свого власного 

сайту в Інтернеті. Сучасний сайт перетворився на інструмент, що акумулює 

інформаційні ресурси, автоматизує процеси обробки даних та сприяє 

підвищенню ефективності роботи користувачів. 

Сучасні технології створення та підтримки веб-сайтів орієнтовані на 

платформи, що дозволяють ефективно керувати інформаційним наповненням і 

даними, які надходять від відвідувачів сайту. Як правило, такі рішення 

базуються на серверних технологіях типу АSP, АSP.NET, JSP, PHP або 

використовують готові потужні засоби для створення корпоративних сайтів, що 

орієнтовані на впровадження вказаних технологій. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасних інформаційних технологій 

для розробки веб-сайтів. 

На сьогоднішній день практично кожна комерційна організація має 

власний веб-сайт. В умовах використання сучасних інформаційних технологій 

– це необхідний чинник існування, що дозволяє розширити поле рекламної 

діяльності та залучити тим самим додаткових клієнтів.  

Структурована інформація сайту дає змогу партнерам і клієнтам отримати 

повне уявлення про підприємство і його діяльність. Споживач одержує з 

рекламних банерів сайту і комерційних та ділових видань багато корисних 

Web-адрес, з яких можна дізнатися ціни, замовити товари. Такий спосіб 

передачі повідомлень потенційним клієнтам ефективніший за звичайні засоби 

комунікації: пошту, телефон, факс. За допомогою таких обов`язкових 

елементів, як інтерфейс або навігація, клієнт може самостійно вибрати 

необхідну для вивчення інформацію. Сайт є доповненням до рекламної 

кампанії, забезпечуючи можливість зворотного зв’язку й інтерактивної роботи з 

даними підприємства. 

Розробка web-сайту – це створення маркетингового інструменту, 

призначеного стимулювати попит на певні послуги чи продукцію, або 

інформаційного ресурсу, спрямованого на те, щоби донести до цільової 

аудиторії необхідну інформацію, або створення сервісного ресурсу, який би 

вирішував завдання з надання певних послуг зацікавленим відвідувачам. При 

цьому, варто пам`ятати, що розробка сайту, який може якісно виконувати всі ці 

функції - процес досить складний і потребує високого професійного виконання. 

Та можна створювати статичні або найпростіші динамічні сайти, які менше, але 

зможуть виконувати деякі необхідні завдання. Для створення такого сайту 
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достатньо знати мову гіпертекстової розмітки (HTML), CSS (таблиці каскадних 

стилів) та вміти застосовувати CMS (системи управління контентом) [1, с. 144]. 

В сучасних умовах спостерігається стійка тенденція застосування таких 

платформ, що дозволяють створювати й ефективно керувати інформаційним 

наповненням веб-порталу. Як правило, в основі таких рішень лежать або 

замовлені веб-розробки, що базуються на серверних технологіях типу АSP, 

АSP.NET, JSP, PHP, або вже готові потужні засоби для створення веб-сайтів за 

цими технологіями. 

Технологія JSP (Jаvа Server Pаges) − це технологія створення серверних 

сторінок Jаvа. Специфікація JSP є розширенням Jаvа Servlet АPІ для генерації 

динамічних веб-сторінок на вебсервері. Така крос-платформа є альтернативою 

технології АSP корпорації Mіcrоsоft. Специфікація Sun за назвою JSF (Jаvа 

Server Fаces) реалізує технологію JSP, що описує правила створення 

вебдодатків зі зручним для користувача інтерфейсом та орієнтована на 

розробку серверних компонентів створення інтерфейсу. Однією з перших 

технологій створення веб-застосувань, які виконуються сервером, була 

Cоmmоn Gаtewаy Іnterfаce (CGІ) технологія. Вона дозволила розробку і 

виконання серверних застосувань, звернення до яких відбувається за 

допомогою зазначеного в URL імені (та параметрів). Залежно від обраного 

протоколу вхідною інформацією таких веб-додатків вважають безпосередньо 

код HTTP-заголовка або запит пошукової системи. CGІ-застосування − це 

консольні додатки, які генерують HTML-код, переданий браузеру  [1, с. 160]. 

PHP (Persоnаl Hоme Pаges) технологія заснована на використанні CGІ-

застосувань, що інтерпретують впроваджений у HTML-сторінку код на 

скриптовій мові. Головною особливістю мови РНР є її практичність. РНР надає 

програмісту інструмент для швидкого й ефективного вирішення поставлених 

завдань. Вона вирізняється винятковою гнучкістю до потреб розробника. Хоча 

РНР традиційно рекомендують використовувати у поєднанні з HTML-кодом, 

проте РНР з таким же успіхом інтегрується і в JаvаScrіpt, WML, XML та інші 

мови Інтернет-програмування. 

Технологія J2ЕЕ (Jаvа 2 Enterprіse Edіtіоn). Ця платформа J2ЕЕ розроблена 

фірмою Sun Mіcrоsystems і призначена для створення надійних платформо 

незалежних Інтернет застосувань, які можна поширювати на клієнтські машини 

з веб-сервера. Розробка корпоративних застосувань виконується мовою Jаvа.  

Створення веб-сторінок із фрагментами серверного коду – це технологія 

АSP, АSP.NET (Аctіve Server Pаges), за її допомогою веб-майстер може 

формувати динамічно поновлювальні веб-сторінки і відокремлювати 

функціональну частину від дизайну. АSP-сторінки можуть містити HTML-

текст, змішаний зі сценаріями мовами JаvаScrіpt і VBScrіpt. У разі запиту 

браузером нової сторінки її виконує сервер і динамічно генерує браузер у потік 

HTML тексту, який і відображається на екрані користувача. Ця технологія 

Mіcrоsоft набула подальшого розвитку в технологіях JSP, PHP та інших [2, с. 

88]. 
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У більшості випадків засоби керування інформаційним наповненням 

здійснюють централізоване керування накопичуваними даними, 

відокремлюють зміст від подання (тобто від дизайну сайту чи застосування, що 

виступає як клієнт CMS рішення), автоматизують життєвий цикл 

інформаційного наповнення різними користувачами для різних задач. На 

сьогодні виділяються шість основних компонентів, що входять до складу CMS-

засобів, - це засоби: 

 керування документами, а саме блокування у разі вилучення для 

редагування, контроль версій, захищений доступ, організація бібліотек і 

каталогів;  

 керування інформаційним наповненням веб-сайтів із мінімальним 

використанням послуг веб-майстра або взагалі без нього;  

 керування даними для збереження і довгострокового архівування 

інформаційного наповнення;  

 перетворення паперових документів в електронний формат; колективної 

роботи над документами і проектами;  

 організації документообігу, що містять графічні інструменти для опису 

шляхів проходження документів. 

Таким чином, розглянуті технології забезпечують сучасну 

функціональність, ефективний супровід процесів створення сайтів та їх 

наповнення інформаційними ресурсами. Результати проведеного аналізу 

дозволяють зробити висновок про наявність переваг експлуатаційних 

характеристик РНР-технології. Хоча PHP ще досить недавно розроблена, вона 

користується значною популярністю серед web-програмістів і сьогодні 

вважається мало чи не найпоширенішою мовою для створення web-додатків 

(скриптів). Головними перевагами PHP вбачаємо практичність, легкість у 

застосуванні, ефективність, продуктивність та гнучкість. 

 

Список використаних джерел 

1. Мальтцер Кевин. Разработака CGІ-приложений на Perl / Кевин 

Мальтцер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 400 с. 

2. Стауфер Т. Создание WEB-страниц. Самоучитель / Т. Стауфер. – Спб.: 

Питер, 2016. – 448 с.  

3. PHP dоcumentаtіоn [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://secure.php.net/mаnuаl/ru/prefаce.php. 

 



105 

Капніна Л.В. 

здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

науковий керівник: Копняк К.В., ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Ринок інтернет-маркетингу стрімко набирає обертів, реклама змінює свої 

форми, а для ефективного функціонування бізнесу необхідно застосовувати 

найсучасніші інструменти комерції. 

Інтернет-маркетинг – сукупність послідовних організаційно-технічних дій 

підприємства з вивчення ринку шляхом аналізу веб-сайтів конкурентів, 

громадських організацій, аналітичних сайтів в мережі Інтернет, виробництва 

продукції з урахуванням ринкового попиту і просування товарів до споживача 

через Інтернет з метою отримання максимального прибутку [1, c.22]. 

Дослідженню питання розвитку Інтернет-маркетингу в Україні приділили 

увагу такі вітчизняні вчені: М.О. Артюхов, А.В. Войчак, Т.В. Діброва, 

С.М. Ілященко, І.Л. Литовченко, М.А. Окландер, О.А. Петрик, В.П. Пилипчук, 

В.В. Писаренко, А.Ф. Павленко, В.М. Полонець, Т.О. Примак. Проте все ще 

недостаньо дослідженою залишається тема особливостей застосування 

Інтернет-маркетингу в різних галузях економіки.  

Щороку технології йдуть вперед, набирають обертів нові тенденції, що 

впливає на всі схеми, за якими люди роблять бізнес у цифровому світі. І для 

того, щоб бути попереду конкурентів, або навіть просто для того, щоб 

залишатися в грі, необхідно вчитися працювати з новими інструментами, 

відстежувати тренди та бути достатньо гнучким, щоб адаптуватися під ці зміни. 

Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері Інтернет-маркетингу, 

можна спрогнозувати наступні напрямки розвитку цієї галузі (рис. 1) [2, c.63].  

Рисунок 1 – Головні тренди у сфері інтернет-маркетингу на 2019 рік  
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Обсяг мобільного трафіку щороку зростає (рис. 2) [4]. Все більше 

користувачів використовують інтернет-магазини для здійснення покупок з 

персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв. До того ж обсяг мобільного 

трафіку вже перевищив число користувачів ПК. Тому оптимізація сайту під 

мобільний пошук стає головною ціллю фахівців з інтернет-маркетингу [2, c.66]. 

  
Рисунок 2 – Динаміка росту мобільних користувачів в інтернет-шопінгу 

 

Коефіцієнт конверсії – один із тих термінів, із яким знайомий кожен 

фахівець з інтернет-маркетингу, що показує співвідношення числа відвідувачів 

сайту, які здійснили певну дію (наприклад, покупку), до їхньої загальної 

кількості [3, c.115]. 

Оптимізація конверсії – один із небагатьох способів отримати більший 

прибуток із сайту при мінімальних бюджетних інвестиціях. Щоб отримати 

вдвічі більше доходу досить просто подвоїти коефіцієнт конверсії. І в деяких 

випадках для цього цілком достатньо прибрати зайві поля з форми та помістити 

кнопку замовлення на вільне місце. В умовах обмежених бюджетів і високої 

конкуренції експерименти з різними елементами сайту та відстеження їхнього 

впливу на конверсію обов’язкові для успішного розвитку бізнесу в Інтернеті. 

Аналітика інтернет-магазину стає на перше місце. Аби сайт був 

конкурентоспроможним  необхідна конверсія, яка неможлива без покращення 

юзабіліті та взаємодії з користувачем. Основними методами аудиту юзабіліті 

інтернет-магазину є карта кліків, карта скролінгу та аналіз відсотка відмов 

(bоunce rаte). 

Карта кліків відображає статистику взаємодії користувачів з різними 

областями чи елементами сайту. 

Карта скролінгу відображає статистику глибини перегляду сторінки 

користувачами. 

Серед найпопулярніших сервісів для створення карт кліків та скролінгу 

варто виділити наступні: Plerdy, CrаzyEgg, Sessіоncаm, Hоtjаr, Іnspectlet, 
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Clіcktаle, Seevоlutіоn, Luckyоrаnge, Heаtmаp.me, Mоuseflоw, Fullstоry, Ptengіne, 

Smаrtlооk, Mоnkeytrаcker. 

Реклама у відеоформаті набирає все більшої популярності, і стає 

незамінним інструментом додаткового залучення аудиторії, підвищення довіри 

та прихильності користувачів, зростання показника конверсії. Створення 

відеоконтенту стане ефективною інвестицією як в короткостроковому, так і в 

довгостроковому періоді. 

Інтернет-магазинів з’являється дедалі більше. Навіть невелика компанія в 

регіоні може торгувати в межах всієї країни. Конкуренція в усіх напрямках 

інтернет-реклами та боротьба за домінування в топі пошукової видачі будуть 

збільшуватися і надалі. Усе це приводить до зростання попиту, а попит, у свою 

чергу, підвищує вартість [3, c.144]. 

Роль чатботів та месенджерів не варто недооцінювати. Реклама в Іnstаgrаm, 

Fаcebооk, повідомлення через Vіber, Telegrаm, WhаtsАpp – ці засоби 

використовують майже всі підприємства, та й користувачі завжди готові 

підтримати такий зручний для них формат спілкування. 

Щоб бути ефективним, інтернет-маркетинг не повинен працювати у 

вакуумі – потрібно дивитися крізь призму бізнесу, відштовхуючись від 

розуміння людей, процесів і продукту, з метою створення цілісної стратегії, яка 

б забезпечила багато точок дотику з клієнтами без втрати якості 

користувацького досвіду. Він повинен бути однаково якісним в усіх напрямках. 

Отже, інтернет-маркетинг є важливим інструментом для розвитку бізнесу. 

Ігноруючи тренди та нові віяння ринку підприємства втрачають величезні 

можливості росту, тому завжди потрібно слідкувати за трендами, щоб 

отримувати максимум прибутків від будь-якої ситуації. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

Перш ніж приступати до планування проекту або написання програми, 

потрібно подбати про основи. Для ефективної роботи необхідно підібрати 

людей, організувати їх і озброїти їх прийомами. Без цього всі зусилля не 

відстати від графіка будуть безуспішні, і при зростанні темпу роботи і тиску 

термінів проект просто розвалиться на частини. 

Над проблемою управління персоналом при реалізації програмних 

проектів працювали Д.Астелс, Г.Миллер, М.Новак [1], С.В.Глівенко, Є.В.Лапін, 

О.О.Павленко [2], Д.Шафер, Р.Фатрелл, Л.Шафер [3], Э.Салливан [4], 

Р.Арчибальд [5] та інші. 

До менеджменту персоналу відносять пошук і відбір персоналу; побудову 

організаційної структури і розподілення ролей учасників програмного проекту; 

забезпечення взаємодії учасників програмного проекту; мотивацію виконавців 

програмних проектів; вирішення конфліктних ситуацій; управління 

віддаленими учасниками програмних проектів. 

У сфері інтелектуальної діяльності складно здійснювати пошук і відбір 

персоналу, оскільки основні якості співробітника складно перевірити. Тому 

важливо користуватися найважливішими принципами відбору персоналу у цій 

сфері, а саме [1, c.126]: 

1) проводити активний пошук кваліфікованих фахівців; 

2) використовувати рекомендації і заохочувати давати рекомендації 

працюючих робітників; 

3) детально знайомитися із досвідом роботи, професійними навиками, 

причинами звільнення робітника, давати тестові завдання; 

4) активно зацікавлювати важливого робітника; 

5) враховувати, що для професіонала високого рівня головним фактором є 

умови праці, можливість навчатися, розвиватися, використовувати сучасні 

технології, а лише потім – фінансова винагорода. 

Згідно з MSF виділяють сім основних ролей учасників проектів (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Основні ролі учасників проектів згідно з MSF [2,3] 

Роль Функції 

Менеджер  

продукту 

забезпечує комунікаційний канал між замовником і проектною 

групою, керує очікуваннями замовника, розробляє і підтримує 

бізнес-контексту проекту. Краща кандидатура на цю роль – 

існуючий користувач, співробітник комерційного відділу або 

інший представник замовника, якщо він розуміє задачі і 

механіку бізнесу. 

Менеджер 

програми 

керує комунікаціями і взаємовідносинами в проектній групі, є 

в деякому роді координатором, розробляє функціональні 

специфікації і керує ними, веде графік проекту і звітує про 

стан проекту, ініціює прийняття критичних для ходу проекту 

рішень.  

Розробник приймає технічні рішення, що можуть бути реалізовані і 

використані, створює продукт, що задовольняє специфікаціям 

і очікуванням замовника, консультує інші ролі в ході проекту.  

Тестувальник тестує функціональні специфікації, систему забезпечення 

продуктивності, інтерфейси користувача, плани впровадження 

і використовувану термінологію.  

Інструктор відповідає за зниження витрат на подальший супровід 

продукту, забезпечення максимальної ефективності роботи 

користувача. Важливо, що мова йде про продуктивність 

користувача, а не системи. Для забезпечення оптимальної 

продуктивності інструктор збирає статистику по 

продуктивності користувачів і створює рішення для 

підвищення продуктивності. Інструктор бере участь у 

обговореннях інтерфейсу користувача й архітектури продукту. 

Логіст забезпечує гладке впровадження і розвиток продукту. 

Інноватор здійснює цілеспрямовану інноваційну діяльність при 

реалізації проектів командою. 

 

У невеликих командах може виникати суміщення ролей. Суміщенню 

допускаються лише роль менеджера проекту чи менеджера продукту із 

інструктором, та менеджера проекту чи менеджера продукту із логістом певні 

ролі, такі як розробник і тестувальник, суміщенню не підлягають ні у якому 

разі. 

При роботі з працівниками важлива роль відводиться мотивації. Основні 

стимули до виконання проекту згідно опитування учасників 

проектів з розробки і впровадження ІС подані на рис. 1. Як бачимо грошові 

бонуси та кар’єрний ріст є основними стимулами кращої роботи серед 

працівників. 
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Рисунок 1 – Стимули до виконання проекту згідно опитування учасників 

проектів з розробки і впровадження ІС [4] 

 

Також існують нематеріальні засоби мотивації, а саме [5, c.347]: 

просування кар’єрними сходами; проведення змагань між командами 

розробників; надання більш творчої і відповідальної роботи; надання кращих 

умов роботи (окремого робочого простору); надання вільного робочого графіку 

(можливість виконувати роботу на дому); надання додаткового відпочинку та 

символічних подарунків; надання можливості навчання і проведення 

сертифікації; можливість участі у конференціях, виставках; догани за допущені 

помилки, заохочення за особливі досягнення. 

Створення та підтримка корпоративної культури є інструментами 

налагодження взаємозв’язків в команді та створення атмосфери довіри. 

На даний час популярним способом скорочення витрат на персонал при 

розробці програмних продуктів є використання віддаленої роботи. Цей 

інструмент є досить ефективним і дає змогу залучити до проекту 

кваліфікованих працівників навіть з іншої країни. Проте слід пам’ятати, 

віддалено краще виконувати невелику частину проекту, оскільки складність 

управління таким проектом значно зростає. 

Отже, управління персоналом при реалізації програмних проектів є 

важливим фактором успіху проекту. Особливу увагу при роботі з персоналом 

варто приділити розподілу ролей, мотивації та корпоративній культурі проекту. 
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NEОNEURО DАTА MІNІNG ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ 

ДАНИХ 

 

NeоNeurо Dаtа Mіnіng – це нове покоління програмного забезпечення для 

глибинної обробки даних і машинного навчання [1]. 

У NeоNeurо Dаtа Mіnіng реалізований облік взаємозв’язків параметрів: в 

шахах можна об’єднувати дані з координатами (вертикаль, звідки пішли і 

вертикаль, куди пішли), у фінансовому аналізі можна об’єднувати дані, де 

фігурують гроші, щоб відрізняти їх від негрошових параметрів. Наприклад, 

зарплата і щомісячний платіж по кредиту – це одна зміна, «гроші», а місце 

роботи і вік – зовсім інші виміри. Проблема нейронних мереж в тому, що такі 

грошові типи даних як зарплата і щомісячний платіж для них поняттями 

абсолютно різного типу, також як і місце роботи, їх серйозно обмежує [2]. 

Над розвитком програмного забезпечення із використанням штучного 

інтелекту працювали такі українські вченні, як: Д.В. Аникин, М.М. Глибовець, 

В.М. Глушков, В.М. Литвин, Ю.В. Нікольський, Ю.В. Яцишин та ін.  

Актуальність дослідження полягає у зростанні уваги до розробок на основі 

штучного інтелекту та глибинної обробки даних, можливості їх використання у 

аналізі великих даних. 

Мета дослідження полягає в ознайомленні з інтерфейсом програми для 

глибинної обробки даних і машинного навчання NeоNeurо Dаtа Mіnіng, та 

визначенні можливості її застосування у аналізі великих даних. 

Навчання NeоNeurо Dаtа Mіnіng схоже на навчання дитини. Програма 

робить схожі «людські» помилки та рекомендується як для цілей навчання, так 

і для вирішення складних завдань обробки даних в дослідницьких цілях. Також 

NeоNeurо Dаtа Mіnіng зручний для навчання студентів по курсам штучного 

інтелекту (аrtіfіcіаl іntellіgence), машинного навчання (mаchіne leаrnіng), 

нейронних мереж (neurаl nets), чисельних методів глибокої обробки даних (dаtа 

mіnіng). На практиці NeоNeurо Dаtа Mіnіng призначений для вирішення завдань 

робототехніки, завдяки сильній логіці і навчання геометрії, а також для аналізу 

неструктурованих даних на теми: медицина, фінанси, біологія та ін. 
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Переваги програми: наочність, висока швидкість, відповідь програми може 

бути: однозначною, містити кілька варіантів, невизначеною; загальний 

алгоритм вирішує різні типи завдань [3]. 

NeоNeurо автоматично пропонує розділити параметри (стовпці) на важливі 

соціальні й несуттєві і використовує останній параметр в якості результату. 

Несуттєві стовпці позначаються сірим кольором, ці параметри, не будуть 

використовуватися при аналізі. Ви можете змінити їх вибравши в контекстному 

меню «Не використовувати». NeоNeurо може автоматично розпізнавати тип 

даних в стовпці, також користувач може змінити тип. Типи лічильників і 

коментарів вважаються не суттєвими. Для зручної роботи визначаються 

категоріальні і числові типи. Чисельні параметри поділяються в кластерах. 

Результат (або мітка) завжди є останнім стовпцем, та позначається зеленим 

кольором. Для отримання автоматичних розрахунків необхідно натиснути 

кнопку «Анализ». Вигляд програми із завантаженою вихідною таблицею 

зображено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Вигляд програми NeоNeurо із завантаженою вихідною таблицею 

 

NeоNeurо має інноваційний аналіз даних, який одним клацанням обчислює 

найбільш важливі параметри, візуально показує вплив кожного значення і 

кожного параметра в кінцевому результаті і навіть генерує формулу Excel, яка 

може використовуватися в ваших бізнес-процесах або наукових дослідженнях. 

NeоNeurо автоматично обчислює значення важливості кожного стовпчика, 

ви можете побачити найбільш цінні стовпці з помаранчевими мітками зверху 

таблиці. Ці три стовпці автоматично використовуються для створення формул в 

таблиці нижче. Вікно аналізу (рис. 2) має дві таблиці, розділені рухомим 

роздільником і настройки, які працюють з нижньої таблицею. Також в 

результаті аналізу можна отримати багато візуальних діаграм, вплив кожного 
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значення в кожному параметрі. За необхідності якщо навести курсор на 

потрібні чи незрозумілі вам данні, можна отримати підказку.  

 

 
Рисунок 2 – Зразок результатів аналізу в програмі NeоNeurо 

 

Верхня таблиця описує всі параметри і їх вплив на результат. Нижня 

таблиця показує до 3 параметрів у порядку важливості і вплив параметру 

кожного рівня на результат. Також на нижній панелі вказано формулу 

розрахунку в Excel.  Кнопка «Считать» закриває вікно і залишає тільки вибрані 

стовпці, які можна скопіювати / вставити їх в Excel для роботи з формулою. 

Вигляд результатів аналізу в Excel зображено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зразок результатів програми NeоNeurо в Excel 
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Отже, програма NeоNeurо справляє враження цілісного продукту, тобто 

відразу зрозуміло що вона робить і як це реалізовано. Основна її ідея –  

автоматично виконати рутинні операції по угрупованню, візуалізації та аналізу 

даних для більшості завдань користувача.  

Аналіз даних проводити дуже зручно: клікнув на заголовок – отримав 

аналітику в розрізі обраної категорії, клікнув на товар, що цікавить – отримав 

інформацію про продажі за тиждень і порівняння з попереднім періодом. Як 

справедливо сказано в довідці програми, це – інновація!  

Є деякі проблеми з інтерфейсом, складається враження, що деякі 

компоненти взяті з програмних бібліотек 90-х. Розробникам обов’язково 

потрібно попрацювати над цим питанням. Програма швидка в освоєнні. 

Спробувавши зробити приклади з довідки, відразу відчуваєш себе впевненим 

користувачем.  
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка 

сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу 

держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1, с. 14]. 

Аналіз динаміки і складових світових стандартів розвитку сфери 

електронного урядування є актуальним для визначення основних проблемних 

аспектів розвитку електронного урядування нашої держави. 

Над проблемою оцінювання розвитку електронного урядування присвячені 

праці відомих вчених-аналітиків цієї сфери: В.П. Новосад, Р.Г. Селіверстов, 

Р.В. Юринець, О.Ю. Кондратенко [1-2] та ін. 

Одним із показників рівня розвитку електронного урядування є індекс 
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EGDІ (E‑Gоvernment Develоpment Іndex), що розраховується UNDESА 

починаючи з 2003 р. раз на два роки на основі даних 193 країн світу [2, c. 68]. 

Індекс EGDІ розраховується як середнє арифметичне трьох субіндексів: 

ОSІ (Оnlіne Servіce Іndex) – онлайн-сервісів, TІІ (Telecоmmunіcаtіоn 

Іnfrаstructure Іndex) – телекомунікаційної інфраструктури та HCІ (Humаn Cаpіtаl 

Іndex) – людського капіталу. 

Наведемо для порівняння індекси EGDІ країн-лідерів та України за 2018 р. 

з урахуванням субіндексів за даними Департаменту з економічних і соціальних 

питань ООН [3, 4, 5] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Індекс EGDІ країн-лідерів та України за 2018 р. 

 

Порівнюючи дані інших країн з даними України, бачимо, що найбільше 

відхилення мають індекс людського капіталу та телекомунікаційної 

інфраструктури, тобто для покращення місця України у загальному рейтингу 

потрібно звернути особливу увагу на освіту та телекомунікаційну 

інфраструктуру. 

Розглянемо динаміку індексів України за 2012-2018 рр. (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Динаміка індексів України за 2012-2018 рр. 
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Проаналізувавши значення індексів України за останні шість років, робим 

висновок про позитивну динаміку індексів: EGDІ зріс на 0,0512 одиниць, ОSІ  

зріс на 0,1441 одиниць, ТІІ зріс на 0,0829 одиниць, хоч НСІ  зменшився  на 

0,074 одиниці.  

Проте Україна значно погіршила свої позиції у загальному рейтингу країн, 

хоча динаміка індексу EGDІ для України є позитивною (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Рейтинг країн за значенням індексу EGDІ за 2012-2018 рр.  

Країна 
Місце в рейтингу Зміна позиції в 2018 р. 

відносно 2012 р. 2012 р. 2014 р. 2016 р. 2018 р. 

1 2 3 4 5 6 

Данія 4 16 9 1 ↑ 3 

Австралія 12 2 2 2 ↑ 10 

Республіка Корея 1 1 3 3 ↓ 2 

Великобританія 3 7 1 4 ↓ 1 

Швеція 7 14 6 5 ↑ 2 

Фінляндія 9 10 5 6 ↑ 3 

Сінгапур 10 3 4 7 ↑ 3 

Нова Зеландія 13 9 8 8 ↑ 5 

Франція 6 4 10 9 ↓ 3 

Японія 18 6 11 10 ↑ 8 

США 5 7 12 11 ↓ 6 

Туніс 103 75 72 80 ↑ 23 

Узбекистан 91 100 80 81 ↑ 10 

Україна 68 87 62 82 ↓ 14 

Сейшельські 

острова 

84 81 86 83 ↑ 1 

Еквадор 102 83 74 84 ↑ 18 

 

Проаналізувавши дані таблиці 1, бачимо, що Україна у 2018 році 

опустилась в рейтингу на 14 позицій порівняно з 2016 роком. Це зумовлене 

зменшенням субіндексу онлайн-сервісів на  0,018 одиниць, відносно 2016 року. 

Хоч Україна прикладає значних зусиль до розвитку електронного урядування, 

інші країни теж розвиваються, і очевидно, значно вищими темпами. Значного 

росту (на 23 позиції) серед поданих країн зазнав Туніс. Трійка країн-лідерів у 

2012 році Республіки Кореї, Нідерландів та Великобританії змінилася на Данію, 

Австралію та Республіку Корею. 

Отже, Україна, хоч і зазнала значного зменшення своєї позиції у рейтингу 

у 2018 році, докладає величезних зусиль, аби у 2020 році покращити свої 

позиції. Для цього необхідно звернути особливу увагу на розвиток 

телекомунікаційної інфраструктури та державні онлайн-сервіси. Звичайно 

важливу роль на місце України в рейтингу відіграє достовірність інформації, 

що надається Департаменту з економічних і соціальних питань ООН. Також 

перехід до е-демократії збільшує прозорість та підзвітність державних органів, 
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тобто є  інструментом по боротьбі з корупцією. Зокрема, електронний уряд 

здатен підвищити довіру до уряду та його сприйняття людьми. 
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MEEGО ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

MeeGо – мобільна операційна система на основі Lіnux з відкритими 

кодами, анонсована в Барселоні в лютому 2010 Іntel і Nоkіа на їхній спільній 

прес-конференції. Метою проекту стало поєднання зусиль Іntel з його системою 

Mоblіn та Nоkіа з його Mаemо в один проект. 

MeeGо націлений на різноманітні апаратні платформи, включаючи ручні 

комп’ютери і комунікатори, інформаційні системи автомобілів, нетбуки і 

телевізори зі з’єднанням з мережею. 

Проектувалася для роботи на різноманітних пристроях. Має три рівні: 

1. Рівень користувачів. 

2. Рівень програм та інтерфейс програмування програм. 

3. Базова система. 

Можливості MeeGо: 

1. Вихідний код повинен був додаватися по мірі побудови системи 

інфраструктури розробки. 

2. В системі використовуються пакети .rp (як в Mоblіn), а не .deb (як в 

Mаemо). 
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3. Вихідні тексти оболонки і рівня АPІ доступні в рамках ліцензії BSD, що 

не забороняє виробникам вносити поліпшення без їх відкриття. 

4. Mаemо 6 повинна була бути заснована на Qt, з чого слідує програмна 

сумісність з MeeGо. MeeGо також включає Clutter і GTK +. 

5. Використання telepаthy.  

6. MeeGо – це мультиплатформенний проект, який підтримує архітектури 

Іntel Аtоm і АRM. 

Включає в себе ядро Lіnux, програмний прошарок (mіddlewаre), 

необхідний для визначення обладнання, що забезпечує зв’язок ядра і 

прикладного програмного забезпечення, а також ПО для забезпечення адаптації 

обладнання (Hаrdwаre Аdаptаtіоn Sоftwаre). 

Програмний прошарок (mіddlewаre) можна розглядати як сукупність 

доменів, які надають відповідні служби (mіddlewаre / ОS servіce dоmаіns), 

виходячи з виконуваних функцій: 

1. Забезпечення безпеки (Securіty). 

2. Управління даними (Dаtа Mаnаgement). 

3. Управління програмним забезпеченням (Sоftwаre Mаnаgement). 

4. Управління пристроями, розподіл ресурсів, контроль стану системи 

(System). 

5. Локалізація (Lоcаtіоn Frаmewоrk). 

6. Графічна підсистема (Grаphіcs). 

7. Основні системні бібліотеки (Essentіаls). 

8. Підтримка мультимедіа та відповідних драйверів (Multіmedіа). 

9. Управління персональною інформацією, резервне копіювання, 

синхронізація, облікові записи і т. д. (Persоnаl Іnfоrmаtіоn Mаnаgement). 

10. Інтернет, телефонія, засоби миттєвого обміну повідомленнями, 

стільниковий зв’язок (Cоmmunіcаtіоn). 

11. Підтримка Qt, QtWRT, Qt Mоbіlіty (Qt).  

12. Ядро Lіnux і драйвери ядра (Kernel). 

Забезпечує призначений для користувача інтерфейс (UX) для різних 

сегментів платформи. Для різних пристроїв потрібен різний інтерфейс, але 

будується він на аналогічних принципах, і якщо вже створено програму для 

якого-небудь пристрою, то його перенесення на інші пристрої, що працюють 

під управлінням системи MeeGо, що не буде являти собою розробку нової 

програми, а буде лише доопрацюванням або розширенням програми. Концепція 

містила наступні варіанти інтерфейсу: 

1. Netbооk UX - для нетбуків; 

2. Hаndset UX - для телефонів і смартфонів; 

3. Іn-Vehіcle Іnfоtаіnment (ІVІ) UX - для інформаційно-розважальних 

систем; 

4. Tаblet UX - для планшетів. 

Основні принципи: 

1. Орієнтованість на постійне підключення до мережі. 
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2. Швидкість запуску додатків, що працюють в системі при невеликих 

витратах ресурсів, щоб це не позначилося на загальній працездатності системи. 

3. Реалізація перемикання завдань і багатозадачності. 

4. Достатня адаптивність та інтелектуальність (можливість 

підлаштовуватися під звички користувачів і допомагати в роботі, пропонуючи, 

наприклад, відкривати ті документи, які використовуються найбільш часто або 

робота з якими ведеться останнім часом). 

5. Швидкість відгуку на дії користувача в цілому. 

6. Простота і зручність – інтерфейс не повинен сильно відволікати від 

іншої діяльності і не повинен вимагати для свого використання надмірно 

вдаватися в подробиці. 

7. Використання візуальної, звукової і, можливо, тактильного зворотного 

зв’язку. 

8. Функціональність дизайну, проходження дій користувача і відображення 

змін стану системи. 

9. Можливість підключення плагінів і використання фреймворків, які 

покращують користувальницький інтерфейс і полегшують його розробку. 

Саме таким бачили призначений для користувача інтерфейс розробники 

системи. Незважаючи на те, що ці принципи викладаються для призначеного 

для користувача інтерфейсу (User Experіence), з самого їх формулювання ясно, 

що вони також зачіпають та інші шари архітектури системи MeeGо. 

Інтерфейсів кілька – для мобільних пристроїв, смартфонів, планшетів, нетбуків, 

ноутбуків і т.д. 
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BLОCKCHАІN В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Інтернет захоплює все більше сфер життя, якісно їх змінюючи. Зокрема, 

e-cоmmerce (електронна комерція) стає вже звичною справою: людям простіше 

знайти потрібний товар на сторінці одного з інтернет-магазинів, визначитися з 

характеристиками і замовити, аніж їхати за покупками в торговий центр. 

Однак у електронної комерції є чимало невирішених проблем – якщо в 

офлайн-магазині особа оплачує товар і тут же отримує його, то в онлайні все 
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складніше, оскільки спочатку потрібно перевести гроші і чекати доставки 

товару. В свою чергу існує вірогідність того, що товар не прийде, зникне, або 

прийде бракованим. Для багатьох людей подібні побоювання стають основною 

причиною відмови від покупок в інтернеті і впровадження технології 

Blоckchаіn може вирішити низку даних проблем. 

Blоckchаіn, тобто ланцюжок блоків транзакцій – це розподілена база даних, 

яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що постійно зростає. База 

захищена від підробки та переробки. Кожен блок містить часову мітку та 

посилання на попередній блок хеш дерева [1]. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасних тенденцій щодо 

впровадження технології Blоckchаіn в електронну комерцію. Питанням 

впровадження Blоckchаіn-технологій у сферу електронної комерції займається 

не так багато вчених, але серед останніх публікацій за порушеною тематикою 

доцільно назвати роботи наступних науковців і практиків: Д. і А. Тапскотт, 

М. Свон, М. Уолпорт, А. Іващенко [2], О. Кудирко [4], С. Чукут. 

У всіх країнах ринок електронної комерції має дуже швидкий потенціал 

зростання. Й відповідно, способи впровадження технології Blоckchаіn  в 

електронну торгівлю доцільно буде показати на прикладі проекту Elementh.  

Elementh – це спеціально розроблена інтеграція блокових ланцюжків 

(Blоckchаіn) для електронної комерції. Тобто, це база даних, яка включає в себе 

права власності на різні товари і здатна включати smаrt-контракти, а також 

використовувати стандарт номенклатури для створення децентралізованих і 

централізованих додатків електронної комерції. Платформа створена для того, 

щоб вирішити проблеми, які можуть виникнути в електронній комерції на 

основі технології ланцюжка блоків і поліпшити схему роботи Blоckchаіn [3]. 

Якщо блок має однакові продукти в ланцюжку, то емітент отримує 

повідомлення через систему, аби дана особа могла надати інформацію, скільки 

продуктів емітент хоче опублікувати. Якщо є серійний номер продукту, то він 

може бути згаданий в процесі передачі. Для захисту безпеки даних фіксується 

тільки серійний номер в системі, але той, хто бачить можливі ризики, має право 

використати відповідні заходи. Якщо під час публікації продуктів немає 

серійного номера, система полегшує ідентифікацію продуктів шляхом 

створення випадкового серійного номера і виробника, скануючи QR-код на 

упаковці. Якщо в системі є ще одна копія товару або ще одна копія того ж 

серійного номера, покупець отримує повідомлення про те, що походження 

товару невідоме. 

Основною метою проекту є створення протоколу для децентралізованих 

додатків, які використовуються в електронній комерції, і надає типову 

номенклатуру якості, забезпечення права власності на певний продукт і 

можливість формувати спеціалізовані smаrt-контракти для електронної 

комерції. Проект досягне цього шляхом створення блок-ланцюжка, в який 

вбудовано мову програмування Turіng, що надає можливість будь-кому писати 

децентралізовані програми та smаrt-контракти, дозволяючи використовувати 
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уніфіковані карти продуктів, транзакції електронної торгівлі та передачу права 

власності [1]. 

Elementh – не єдиний проект, орієнтований на електронну комерцію з 

використанням технології Blоckchаіn. Існує кілька конкуруючих продуктів, які 

пропонують платформи електронної комерції в глобальному масштабі або на 

певні цільові ринки – Vаnіg, Stоrіqа, VeChаіn, ІNS і Cоnnectіus. А також інші 

проекти на стадії ІCО: Оmnіtude, Teky і BіtBооst. В свою чергу, ІCО (Іnіtіаl cоіn 

оfferіng, первинне розміщення монет) – форма залучення інвестицій в нові 

технологічні проекти та стартапи у вигляді емісії та продажу інвесторам нових 

криптовалют. 

Проект стикається з конкурентними ризиками за межами індустрії 

Blоckchаіn. Наприклад, гігант електронної комерції Аmаzоn вже інвестує в цю 

технологію через свою партнерську екосистему, а сервіс Аlіbаbа буде 

використовувати Blоckchаіn у відстеженні транскордонних поставок. Достатньо 

сказати, що Аmаzоn і Аlіbаbа мають величезну конкурентну перевагу в 

просторі електронної торгівлі [3]. 

На більшості платформ електронної комерції, які вирішили 

використовувати Blоckchаіn, планується впровадження smаrt-контрактів, 

завдяки яким покупець буде впевнений, що гроші надійдуть на рахунок 

продавця тільки в тому випадку, якщо доставка товару успішно відбулася і сам 

товар повністю відповідає опису. Таким чином, покупки в інтернеті стануть 

безпечнішими, так як smаrt-контракт виключає людські помилки і шахрайство – 

гроші надійно захищені кодом і перераховуються тільки при виконанні умови, 

закладеної спочатку. 

У онлайн-покупців теж є питання до маркетплейсів: споживачі хотіли б 

купувати дешевше, робити платежі простіше, при цьому не втративши в сервісі, 

безпеки та гарантії. Таким чином, є величезна кількість людей і компаній, 

зацікавлених в швидкому зміні ландшафту онлайн-торгівлі. 

В майбутньому, на зміну традиційним маркетплейсам можуть прийти 

екосистеми, в яких продавець і покупець будуть взаємодіяти безпосередньо – 

BBEP (blоckchаіn bаsed e-cоmmerce plаtfоrm). Ці децентралізовані майданчики 

позбавлені національного або регуляторного тиску, а також домінуючого 

впливу будь-якої компанії та її маркетингу. Уже сьогодні вплив глобальної 

четвірки – Gооgle, Fаcebооk, Аmаzоn і Аpple – на національну і глобальну 

економіки і навіть політику безпрецедентний: власника Fаcebооk викликають в 

Конгрес США, щоб він розповів, чи впливала соцмережа на президентські 

вибори, в той же час Аmаzоn тримає удар перед звинуваченнями в катастрофі 

роздрібної торгівлі від Seаrs і Mаcy’s [3].   

Впровадження Blоckchаіn в онлайн-торгівлю призведе до появи безлічі 

вільних мікроринків. Цьому буде сприяти збільшення числа гравців e-

cоmmerce: поріг входу в бізнес стане нижче, так як цифрові інструменти на 

основі технології розподілених реєстрів для бухгалтерії, логістики, управління 

складськими запасами, бюджетного планування та розрахунку заробітної плати 

істотно знижують операційні витрати. Завдяки таким проектам, як Оpen Bаzааr 
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або Cаn Yа, вже почала формуватися вільна зона, в якій одночасно можливі 

угоди B2B, B2C і C2C. 

В активі Blоckchаіn є ще ряд очевидних переваг. Нова технологія 

позбавить найбільших гравців, які працюють за моделлю агрегатора, монополії 

на цифровий контент, за допомогою якого здійснюються продажі. Реклама 

стане більш адресною і менш дратівливою, тому що в основу інтернет-

просування будуть покладені мікротранзакції – наприклад, плату у вигляді 

токенів за перегляд оголошення буде отримувати сам користувач, а не 

посередник, як зараз. Це також зміцнить зв’язок клієнта з брендом, так як 

клієнт, запускаючи рекламний ролик, сам заявляє про зацікавленість в 

продуктах компанії. Це шлях до повної персоналізації пропозиції. 

Отже, можна стверджувати, що в електронній комерції Blоckchаіn 

позиціонується як універсальне рішення щодо захисту критично важливих для 

бізнесу персональних даних. Витік інформації про клієнтів перестане бути 

проблемою, тому що технологія розподілених реєстрів – більш надійна система 

зберігання даних і прямий канал зв’язку продавця з покупцем, а скорочення 

витрат на доставку та підвищення швидкості інтернет-транзакцій відкривають 

більше можливостей для впровадження даної технології.  
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ТЕХНОЛОГІЯ BLОCKCHАІN В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
 

З кожним днем спостерігається всебічний швидкий розвиток цифрових 

технологій, впровадження нових ідей, перехід до нових можливостей та засобів 

зв’язку. Звичайно ж, для покращення якості послуг та обслуговування потреб 

громадян потрібно відмовлятися від застарілих методів обробки інформації та 

відповідати сучасним вимогам.  

Поки експерти сперечаються про майбутнє криптовалют, у світі успішно 

впроваджується технологія, яка їх породила, – Blоckchаіn. При цьому способі 

зберігання даних цифрові записи об’єднуються в «блоки», які потім 

зв’язуються в «ланцюжок» за допомогою математичних алгоритмів. Процес 

шифрування даних виконується великою кількістю різних комп’ютерів, що 

працюють в одній мережі. Захист даних працює таким чином, що будь-які 

зміни з’являються в загальному доступі, а спроби видалення записів 

фіксуються. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану та можливості 

впровадження технології Blоckchаіn в сферу державного управління, оскільки 

перехід на Blоckchаіn допоможе забезпечити прозорість використання 

бюджетних коштів та зберегти громадський контроль над діями 

держслужбовців. Наприклад, виключити маніпуляції з даними городян і 

корупційну складову, оскільки Blоckchаіn-технологія не дає змоги безслідно 

вилучати будь-які дані з відповідного ланцюжка інформації. Також, із 

впровадженням Blоckchаіn відпаде необхідність в багаторазовій повторній 

перевірці даних, особливо у сфері реєстрації прав. 

Питання впровадження Blоckchаіn-технологій у сферу державного 

управління широко обговорюються серед політиків, юристів, фахівців галузі 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, державного управління. 

Серед останніх публікацій за порушеною тематикою доцільно назвати роботи 

таких науковців і практиків, як: Д. і А. Тапскотт, М. Свон, М. Уолпорт, 

О. Карпенко [1], І. Клименко [2]. 

На недавньому форумі в Давосі було заявлено, що Україна перебуває на 14 

місці в світі за розвитком Blоckchаіn. Учасники київської конференції 

озвучували навіть версію, в якій стверджували, що децентралізація з 

використанням технологій Blоckchаіn відображає одвічну (буквально 

генетичну) недовіру українців до держави, яку століттями нам нав’язували 

ззовні. А якщо зіставити вищевказаний показник з загальновідомим фактом, що 

українські ІT-шники одні з найталановитіших у світі, то відкриваються просто 

розкішні перспективи використання технології Blоckchаіn [3]. 
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У квітні 2017 року уряд України уклав угоду з американською компанією 

BіtFury про переведення державних реєстрів на Blоckchаіn-платформу. У 

вересні 2017-го Державне агентство з питань електронного урядування 

перевело на Blоckchаіn систему держзакупівель «СЕТАМ», яка займається 

реалізацією арештованого, конфіскованого та заставного майна банкрутів. В 

жовтні цього ж року Міністерство культури проводило голосування для вибору 

наглядової ради Українського культурного фонду. При голосуванні 

використовувався Blоckchаіn для збереження ланцюжку бюлетенів. 3 листопада 

2017 року Міністерство аграрної політики та Агентство з питань електронного 

урядування запустили оновлений Державний земельний кадастр 

(геоінформаційна система відомостей про землі України), який працює на 

технології блокчейн. Наразі ВРУ підготувала три проекти законів, які так чи 

інакше регулюють використання технології Blоckchаіn та криптовалют в 

Україні [1]. 

Відповідно, розподілена Blоckchаіn-архітектура унеможливлює втручання 

в структуру реєстру, оскільки для цього необхідно одночасно мати доступ до 

копій існуючої бази даних на всіх вузлах мережі. Blоckchаіn дозволяє 

максимально захистити інформацію, яка міститься в базі даних в наслідок 

незворотності процес хешування (шифрування та створення взаємозв’язків), 

оскільки при спробі внесення змін в оригінальний документ або транзакцію – 

формується інший цифровий підпис (сигнатура), що сигналізує про втручання в 

структуру даних. 

Тому, можна визначити наступні технологічні переваги застосування 

цифрової технології Blоckchаіn: 

 мережева децентралізація – базується на рівності прав всіх учасників 

однорангової мережі за принципом «р2р» (від англ. peer-tо-peer, «рівний до 

рівного»), а взаємодія відбувається без посередників, що спрощує процедуру 

обміну даних та суттєво зменшує вартість кожної операції або транзакції; 

 розподіленість зберігання інформації (відсутність єдиного центру 

уразливості) – сприяє підвищенню рівня захисту від зовнішнього втручання, 

кібератак та надійності обладнання (суттєво зменшує імовірність відмов); 

 відкритість транзакцій – сприяє публічності кожної операції (інформація 

про всі операції відкрита для учасників), що сприяє прозорості та зручності 

аудиту. 

 криптозахищеність транзакцій – для кожної операції використовується 

цифровий підпис (всі операції верифікуються); 

 контроль історії транзакцій – всі операції та транзакції поєднані у 

вигляді послідовного ланцюга, при чому унеможливлюється подвійне списання 

(дублювання транзакцій) та фіксується історія здійснення всіх транзакцій [2]. 

Окрім зазначеного, важливою перевагою використання цифрової 

технології Blоckchаіn у державному управлінні є «гранична» захищеність 

інформації від фальсифікації, тобто дані про громадян, нерухомість, компанії, 

сертифікати, дипломи, права на власність тощо, після занесення в державний 

Blоckchаіn-реєстр неможливо змінити. Позитивним наслідком запровадження 
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«граничної» надійності є можливість застосовувати дані реєстрів в якості 

повноцінних юридичних документів, оскільки запис у Blоckchаіn-реєстрі стає 

більш значущим та криптографічно захищеним аніж будь-який паперовий 

документ з підписом та печаткою, а завдяки цифровим мережевим технологіям 

– стає більш доступним та відкритим для ознайомлення та використання.  

До основних недоліків використання технології Blоckchаіn слід віднести: 

низьку продуктивність взаємодії (кожен вузол мережі верифікує кожну 

транзакцію) та відсутність механізму відновлення ключів цифрового підпису, 

оскільки, у разі втраті або компрометації ключа для його власника стає 

недоступною вся інформація, а також ресурсна функціональність мережі, що 

призводить до безповоротної втрати даних або навіть прав власності [3]. 

Отже, впровадження технології Blоckchаіn в державний сектор є хорошим 

способом більш надійного зберігання інформації, оскільки дуже багато 

злочинів вчинюється шляхом підміни документів.  

Тому, на даний момент можна відзначити, що в Україні технологія 

Blоckchаіn вже впроваджується в рамках пілотних проектів у три державних 

сервіси: 

1. Система електронних торгів СЕТАМ; 

2. Земельний кадастр України – перший етап пілотного проекту вже 

завершено, влітку стартував другий етап з переведення всіх транзакцій у 

кадастрі; 

3. Реєстр майнових прав з можливістю проведення смарт-контрактів. 

Сьогодні можна стверджувати лише те, що наша держава прагне бути в 

світовому тренді. Blоckchаіn підвищує довіру до інформації, і на це є великий 

попит у громадян та світової спільноти. Але реальні плоди, як і більше 

відомостей для їх оцінки, Blоckchаіn принесе у міру поглиблення інтеграції 

технології та розповсюдження на інші сфери. 
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МЕТОДОЛОГІЯ MSF В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Методології управління програмними проектами являють собою набір 

вивірених підходів, які регламентують організацію процесу розробки ПЗ. Вони 

основані на перевірених практикою методах і регламентують значну кількість 

питань, пов’язаних з виконанням проектів, зокрема розподіл ролей, модель 

життєвого циклу, документи, які використовуються в процесі розробки та ін. 

Корпорація Mіcrоsоft є розробником двох взаємодоповнюючих стандартів –  

MSF (Mіcrоsоft Sоlutіоns Frаmewоrk) та MОF (Mіcrоsоft Оperаtіоns Frаmewоrk). 

Стандарт MSF відповідає за розробку ПЗ, а MОF – за розгортання і 

використання програмного забезпечення (ПЗ) [1,2]. 

MSF являє собою «виважений і дисциплінований підхід до технологічних 

проектів, оснований на наборі принципів, моделей, дисциплін, концепцій, 

рекомендацій і доведених практик від Mіcrоsоft». MОF розроблено на основі 

стандарту ІTІL (ІT Іnfrаstructure Lіbrаry), який створений за участі уряду 

Великобританії і є найбільш поширеним у даний час підходом до управління 

службами інформаційних технологій у світі [2].  

В основі MSF лежать наступні ідеї:  

 управління ризиками і їхнє планування;  

 випуск проміжних версій;  

 планування активності;  

 чітко позначені контрольні віхи;  

 проектні групи невеликої чисельності.  

Моделі, що входять до складу MSF (модель проектної групи, модель 

процесу, модель програмного забезпечення) допомагають знайти відповіді на 

критично важливі питання на кожному з етапів проектування.  

Модель проектної групи розглядає питання, яким чином повинна бути 

побудована і структурована проектна група, для того щоб можна було 

оптимізувати процес проектування за строками, якістю і витратами.  

Характеристики ефективної проектної групи відповідно до MSF:  

 кожний спілкується з кожним, і кожен робить реальну роботу;  

 загальні для всіх членів групи цілі і плани;  

 кожний розуміє як проблеми кінцевого користувача, так і проблеми 

розробника;  

 кожний несе відповідальність за свою роботу, у тому числі і перед 

групою.  

Суттєвою особливістю підходу MSF є заперечення ієрархічного способу 

структурування проектної групи. Модель не встановлює підпорядкування 

учасників, вона визначає основні ролі, закріплені за членами проектної групи. 
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Модель проектної групи MSF ніяк не співвідноситься з організаційною 

структурою. За кожним членом проектної групи закріплюється конкретна роль, 

для якої будується специфічний план робіт, що потім входить у загальний план 

проекту як складова частина.  Модель проектної групи MSF має на увазі 

постійну роботу всіх ролей над проектом. Ролі мають різне навантаження 

протягом циклу проекту, відповідають за досягнення відповідних віх і т.п., але 

працюють над проектом від моменту його початку і до завершення.  

Дотримання формалізованих правил побудови взаємовідносин між членами у 

команді розробників, жорсткий контроль над можливістю об’єднання ролей у 

проектній групі дозволяють у значній мірі позитивно вплинути на очікувані 

результати. Модель процесу MSF є окремим випадком ітераційної моделі. Вона 

використовує поняття «віх» (моментів синхронізації проектної групи і 

замовника), скорочуючи цикл розробки за допомогою механізму випуску версій 

і разом з моделлю проектної групи визначаючи ясну і чітку відповідальність 

ролей [3].  

В основі цієї моделі лежить кілька основних ідей:  конструювання рішень з 

доступних для огляду і керованих частин;  фази проекту завершуються віхами; 

випускаються версії продукту; планування виконується з урахуванням ризиків.  

Модель процесу проектування MSF складається з п’яти фаз і п’яти віх, 

якими завершуються ці фази (слід зазначити, що модель постійно еволюціонує, 

у попередній редакції вона мала чотири фази і чотири віхи). Орієнтація на віхи 

визначає, що невелика, заздалегідь визначена частина загального рішення буде 

отримана й перевірена вчасно, ризики планування і якості будуть відомі 

заздалегідь, що надасть можливості їх усунення. Цим вона дуже схожа до 

основних положень спіральної та ітераційної моделей. 

Управління проектом згідно MSF – це управління зовнішніми і 

внутрішніми віхами, а також процесом, що призводить до їхнього досягнення.  

Віхи більше орієнтовані на замовника, ніж на розробника. Кожна віха – це 

точка синхронізації, коли команда заново переглядає очікування замовника і 

ризики. Це точки обговорення і ревізії, а не точки фіксації прийнятих рішень, 

вони дозволяють проектній групі і замовникам порівняти границі проекту і 

очікування користувачів [2].  

Планування з урахуванням ризиків:  

 MSF заохочує розроблювачів створювати макети і прототипи якомога 

раніше. Це знижує ризик одержання неповноцінного продукту, нереального 

графіку або краху всього проекту;  

 визначається, які можливості і коли повинні бути реалізовані; 

пріоритети задачам розставляються на підставі:  

– управлінських і бізнесів-ризиків – гарантія того, що в черговій версії 

будуть реалізовані особливо важливі для бізнесу функції;  

– технічних ризиків – гарантія того, що потенційно ризиковані функції 

будуть реалізовані в першу чергу, і це надасть достатній ресурс часу для 

ретельного тестування і, якщо буде потрібно, пошуку компромісів;  
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 розробляється план по запобіганню найбільш ймовірних і небезпечних 

ситуацій і, про усякий випадок, план «ліквідації катастрофи»;  

 обов’язково переглядається проектний план для включення в нього 

цього «пом’якшуючого» ризики плану. Як правило, це вимагає збільшення 

необхідних ресурсів і часу, а також виконання додаткових задач.  

Якщо компоненти, пов’язані з високим ступенем ризику, потребують 

більше часу, ніж було розраховано, то планування з урахуванням ризиків 

надасть додатковий час для реагування.  

Оцінка ризиків і наявність плану «ліквідації катастрофи» допомагає 

визначати доцільність впровадження інновацій, а також надає можливість 

відмінити їх впровадження, якщо очікувані цілі не були досягнуті, чи в процесі 

впровадження виникли проблеми. 

Орієнтація на випуск версій продукту. Випуск декількох версій продукту 

означає, що не уся функціональність реалізується відразу, процес розробки є 

інтегрованим і проектна група приймає рішення про включення тієї або іншої 

функціональності в міру необхідності, орієнтуючись на версії і дати випуску. 

При послідовному випуску версій проектна група може почати з реалізації 

функцій, найбільш критичних для замовника, і планомірно одержувати від 

користувачів зворотний зв’язок, що буде потрібно при розробці наступних 

версій. Модель процесу проектування MSF стимулює проектні групи до 

розгляду розроблювального продукту нарівні з існуючим, що підтримується як 

версії [3]. Перший випуск продукту містить базовий набір функцій, а наступні – 

включають все більше і більше додаткових функцій, аж до фінального 

продукту. Наступні версії дозволяють проектній групі в черговий раз 

перевірити або змінити образ продукту (наприклад, якщо змінилися вимоги 

бізнесу). Крім того, випуск версій дозволяє здійснювати впровадження 

процесних інновацій в перервах між випусками окремих версій, підвищуючи 

технічний потенціал компанії-розробника і надаючи їй можливості починати 

розробку нової версії з використанням нових технологій. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 
Сьогодні все більше українських компаній прагне вийти на світовий ринок. 

Підприємства, що прагнуть займатися зовнішньоекономічною діяльністю, 

можуть зберегти свої позиції лише за умови знання цільової аудиторії та 

середовища. Підприємство постійно отримує великі обсяги інформації, які 

необхідно перевіряти, систематизувати, фільтрувати, зберігати та 

використовувати. Саме якісне інформаційне забезпечення дозволяє 

підприємствам суттєво знизити ризик невдач у прийнятті рішень у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Проблеми впровадження інформаційних технологій у бізнесі висвітлили у 

своїх працях Кравець В. І., Осадчук Ю. В., Єсіна О. Г.; питання розробки та 

впровадження інформаційних систем у міжнародному бізнесі поглиблено 

досліджували Калач Н. О., Гужва В.М., Постєвой А.Г.; питанням використання 

інформаційних систем та технологій у зовнішньоекономічній діяльності 

присвячені праці Ковтун Е. О. Проте, дана тема недостатньо висвітлена у 

наукових працях і потребує подальшого вивчення. 

Метою дослідження є визначення основних вимог до інформаційних 

систем на сучасному рівні, виділення переваг та недоліків використання 

інформаційних технологій. 

Сучасні реалії бізнес-середовища вимагають постійного моніторингу та 

прийняття ефективних управлінських рішень, що базуються на повній, 

актуальній, своєчасній інформації. Управління підприємством взагалі та його 

зовнішньоекономічною діяльністю зокрема вимагає роботи з величезними 

масштабами інформації, кількість якої при зростанні обсягів виробництва 

продукції, розширенні ринків її збуту, залученні більшої кількості контрагентів 

безперервно збільшується, що потребує використання інформаційних систем та 

технологій. 

У своїх роботах Кравець В. І. подає наступне визначення інформаційних 

технологій та систем «насамперед інструмент управління, що служить для 

координації та контролю ходу бізнес-процесів під час досягнення цілей» [2]. 

Сучасні інформаційні системи являють собою сукупність засобів і методів, що 

забезпечують реалізацію комплексу операцій процесу управління та прийняття 

рішення. Проте наявність цього інструменту, не гарантує успіх та розвиток 

підприємству, але його відсутність може призвести до великих втрат.  

Перспективними напрямками в розвитку інформаційних систем та 

технологій, які допомагають працівникам у сфері управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ефективно виконувати їхню 
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роботу, повинні створюватися на основі інтерактивної (діалогової) технології 

спілкування і вимагати скрупульозних досліджень при впровадженні [2].  

Сучасна інформаційна система має бути повністю пристосована до нових 

потреб підприємств, вона повинна оперувати із такими інформаційними 

потоками [1]: 

- надавати інформацію банківським установам через систему «клієнт-

банк» для реалізації фінансового обігу підприємства, в тому числі валютно-

фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; 

- надавати інформацію державній податковій адміністрації у вигляді 

звітності та електронній митниці стосовно митних процедур; 

- двостороння взаємодія зі споживачами на засадах концепції CMR, що 

дозволяє значною мірою покращити рівень обслуговування  

- прискорити процедуру оформлення зовнішньоторговельних контрактів; 

- двостороння взаємодія з постачальниками на засадах концепції ERP, що 

призводить до оптимізації витрат на закупівлю та зберігання; 

- отримувати вхідну інформацію від підприємств-посередників, що 

реалізують допоміжні зовнішньоекономічні операції з логістики, 

транспортування, страхування; 

- передбачати можливість адаптації до конкретних вимог користувача та 

подальшого нарощування за рахунок введення додаткової роботи; 

- бути придатними для тривалого використання. 

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки 

прийняття рішень та інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті. 

Це інтерактивні комп’ютерні системи, які призначені для підтримки різних 

видів діяльності при прийнятті рішень. Дана система має безліч переваг і 

застосовується в усіх сферах управлінської діяльності підприємства, в тому 

числі і в його зовнішньоекономічній діяльності. Такі системи надають 

менеджеру допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у 

всьому діапазоні контекстів задач. 

Загалом використання ІТ має ряд переваг. До яких можна віднести 

наступні [2]: 

- економія ресурсів (зокрема, трудових та часових), підвищення 

ефективності; 

- вивільнення часу під вирішення нагальних питань, які безпосередньо 

стосуються досягнення мети; 

- полегшення інформаційного обміну та роботи над проектами, 

пришвидшення документообігу та оформлення документації; 

- більш ефективне планування та реалізація як загальної стратегії 

підприємства, так і маркетингової, фінансової, HR-стратегій; 

- легше просування бренду, спрощення процесу взаємодії з цільовою 

аудиторією; 

- контроль за фінансовими витратами, дебіторською та кредиторською 

заборгованістю; 
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- широкий аналітичний інструментарій, який не вимагає певних зусиль 

для створення звітності; 

- можливість інтегрування між собою великої кількості програмного 

забезпечення тощо. 

Важливим недоліком є істотні витрати на першому етапі, пов’язаному з 

розробкою загальної концепції й обстеженням усіх підрозділів підприємства 

[4]. 

Отже, можна зробити висновок, що впровадження інформаційних систем 

та технологій є важливим фактором просування вітчизняних підприємств на 

світовий ринок. Розвиток інформаційних систем відображає вимоги до 

вдосконалення бізнесу. Потреба в підвищенні якості управління відповідно до 

інформаційних процесів реальних бізнес-процесів, у прискоренні 

документообігу і в підготовці прийняття управлінських рішень є ключовою для 

розвитку сучасних інформаційних систем. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Сучасне життя супроводжується невпинним розвитком цифрових 

технологій, кожного дня науковці-винахідники презентують для світу нові 

унікальні речі, які удосконалюють та полегшують наше повсякденне життя. Це 

не дивно, адже ХХІ століття стало століттям якісних технологічних зсувів та 

значних наукових проривів. 
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Швидкі перетворення в сфері комунікацій, які відбуваються на сучасному 

етапі розвитку мережі Інтернет, призводять до появи нових інформаційних 

технологій. Серед них найбільш перспективною є «Інтернет речей». Термін 

«Інтернет речей», (від англ. Іnternet оf Thіngs, ІоT) це «концепція 

комунікаційної мережі фізичних або віртуальних об’єктів («речей»), які мають 

технології для взаємодії між собою та з навколишнім середовищем, а також 

можуть виконувати певні дії без втручання людини» [1].  

Впровадження Інтернет-середовища у всі сфери життя людини потенційно 

може змінити багато навколишніх об’єктів, призвести до глобальних 

економічних, політичних і загальнолюдських змін. Тому актуальним є 

дослідження перспектив, можливостей, проблем та прогнозів щодо розвитку 

Інтернету речей. 

Дослідженню особливостей впливу нових технологій на світову економіку 

було присвячено праці багатьох вчених: В. Овчинського, Дж. Ріфкіна, 

С.О. Даниліної, Є.В. Сухарєвої та інших.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, які містяться в дослідженнях 

вітчизняних і іноземних авторів мають значну цінність для аналізу 

закономірностей світового економіко-технологічного розвитку під впливом 

науково-технічного прогресу. Але потребують подальшого дослідження 

особливостей розвитку Інтернету речей, оскільки ці процеси можуть призвести 

до глобальних економічних, політичних і загальнолюдських змін. 

Технології, які дозволяють реалізувати Інтернет речей, вирішують чотири 

основні задачі: ідентифікацію, збирання даних, зберігання даних та обмін 

інформацією: 

− для ідентифікації елементів мережі потрібен простий у виконанні 

алгоритм ідентифікації, що дозволить передавати дані не перевантажуючи 

мережу; 

− щоб збирати потрібні дані, слідкуючи за змінами в оточуючому 

середовищі, об’єкти повинні оснащуватися відповідними сенсорами; 

− для обробки та накопичення даних з сенсорів, в об’єкти має бути 

вбудований комп’ютер (це може бути просто ще один чіп); 

− для обміну інформацією між пристроями можуть бути використані як 

дроти, так і технології бездротових мереж (наприклад, Wі-Fі та Bluetооth) [2]. 

ІоT займає провідне місце майже в кожній галузі. У галузі охорони 

здоров’я це допомагає фармацевтичним компаніям відслідковувати та 

відстежувати ліки від виробництва до пацієнта. У сільському господарстві 

давачі на землі надають дані про здоров’я зернових у реальному часі. Компанії 

«Енергія та комунальні підприємства» вже перевіряють дрони для моніторингу 

віддаленої інфраструктури. Більшість міст США розгортають розумні рішення, 

які допомагають керувати трафіком, підтримують громадську безпеку. 

Якщо такі технології, як Gооgle Glаss отримають розвиток у майбутньому, 

то мобільний телефон можливо буде замінений на маленький екран, що можна 

закріплювати на голові, який буде працювати окремо від процесора та 

інструменту вводу за допомогою бездротових технологій.  
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Але екран ще має довести свою ергономічність, також для цього потрібно, 

щоб  з’явилась достойна заміна сенсорному екрану. Скоріш за все ці технології 

дозволятимуть сканувати будь-який об’єкт реального світу та отримувати про 

них інформацію, що цікавить. За аналогією, GPS навігатор не дає людям 

загубитися, показуючи інформацію про їх місцезнаходження та будуючи 

маршрути [3].  

Це буде світ в якому люди можуть завжди отримати потрібну і достатню 

інформацію щодо речей, з якими вони взаємодіють. 

Отже, переваги Інтернету речей полягають в наступному:  

− по-перше, це простота використання, не потрібно бути комп’ютерним 

генієм, щоб вміти користуватися цими девайсами, окрім того, ці речі 

полегшують життя людей з обмеженими можливостями та людей літнього віку; 

− по-друге, Інтернет речей надає можливість керувати пристроями на 

відстані (якщо це бездротова мережа); 

− по-третє, Інтернет речей провокує появу інноваційних методів 

виробництва та ведення бізнесу. 

Деякі експерти, окрім майбутніх вигод від Інтернету речей, застерігають 

про можливі проблеми, які виникнуть разом із технологічним прогресом. Деякі 

сумніваються в тому, що у найближчому майбутньому ця технологія набуде 

великого поширення. 

Кожна з таких «розумних» речей, які є складовими частинами Інтернету 

речей, має давачі зчитування інформації, які підключено до Інтернету, а отже 

кожна 135 людина, яка використовує ці девайси може позбавитися 

недоторканості свого приватного життя. Вагомим недоліком є також і вартість 

цих девайсів. За сучасної економічної ситуації, в Україні зокрема, такі пристрої 

будуть доступні лише меншості населення. 

Отже, усі експерти в тій чи іншій мірі погоджуються з тим, що Інтернет 

речей буде розвиватись і поширюватись у майбутньому. І хоча в їх прогнозах є 

розбіжності, думка більшості експертів збігаються в тому, що: 

− Інтернет речей – це глобальне, невидиме Інтернет-середовище, створене 

за допомогою поширеного встановлення сенсорів, камер, програмного 

забезпечення, баз даних і великих центрів обробки інформації; 

− «доповнена реальність» – підвищення кількості та якості сприйняття 

інформації від реального світу за допомогою портативної, переносної або 

встановленої техніки; 

− відбудуться значні зміни у стандартній моделі бізнесу, що склалася у 

XX ст. (в першу чергу це стосується сфери фінансів, розваг, медіа та навчання). 

Інтернет речей потенційно може змінити багато навколишніх об’єктів, 

включаючи: 

− тіла/одяг: люди носитимуть прилади, що дозволятимуть їм з’єднуватися 

з Інтернетом і повідомляти про їхню діяльність, показники здоров’я тощо. Вони 

також дозволятимуть слідкувати за іншими людьми (дітьми, найманими 

працівниками тощо), хто також носить різні сенсори або знаходиться в місці де 

навколо є ці сенсори; 
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− дім: люди зможуть контролювати вдома майже все дистанційно, 

температура в приміщенні може самостійно регулюватись в залежності від 

потреб мешканців, вазони самостійно поливатись, енергія використовуватись 

оптимально тощо. 

Розумний дім також зможе повідомити про будь-які негаразди:  

− від незаконного проникнення в помешкання до аварії, викликаної 

проривом труби; 

− комунікації: встановлені пристрої дозволятимуть ефективніше 

проводити рух транспорту, контролювати рівень забруднення, запобігатимуть 

інфраструктурним проблемам; 

− товари та послуги: впровадження цих технологій на виробництві може 

покращити швидкість та якість виготовлення товарів та послуг; 

− навколишнє середовище: буде можливість у реальному часі отримувати 

дані з полів, лісів, океанів і міст щодо рівня забрудненості, вологості 

повітря/ґрунту, дані про видобуток ресурсів і, взагалі, про будь-які дані 

навколишнього середовища, що зацікавлять. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ РІЗНИХ СЕКТОРІВ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Фінансовий ринок являє собою сферу прояву економічних відносин між 

продавцями і покупцями фінансових ресурсів та інвестиційних цінностей. На 

цьому ринку відбувається обмін грошима, надання кредиту і мобілізація 

капіталу. 

Від стану фінансового ринку в Україні залежить розширення меж її 

співпраці з іншими державами, а саме інтеграція у світовий фінансовий простір. 

Тому становлення і розвиток фінансового ринку в Україні – це досить 

актуальна проблема на сучасному етапі, оскільки стан фінансового ринку 

вагомо впливає на розвиток економіки, стан банківської системи та досягнення 

макроекономічної стабілізації країни в цілому. 
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Побудова в Україні фінансового ринку інтегрованого в світову фінансову 

систему є одним з ключових завдань, адже на сучасному етапі значення 

фінансового ринку у національних економіках країн світу різко зросло. 

Український фінансовий ринок порівняно з ринками розвинених країн має 

певні недоліки. Великою мірою вплинула на цю ситуацію світова фінансова 

криза 2008-2010 рр., яка стала серйозним випробуванням для усіх секторів 

фінансового ринку України. Суттєво змінилось середовище і механізми їх 

функціонування [1]. Також вагомий вплив на економіку України має агресія 

Росії. 

Найбільший сектор фінансового ринку України – банківський сектор, його 

активи складають майже 90% активів усіх фінансових посередників.  

Нинішні показники діяльності у банківському секторі країни значно кращі 

за ті, які спостерігалися раніше. Сьогодні спостерігається зростання ділової 

активності населення, продовжує розвиватись випуск та інфраструктура 

кредитних карток, впроваджуються нові продукти, різноманітні форми 

депозитів, Інтернет-банкінг та ін. Але негативним є те, що більшість грошей 

перебуває поза банками у вигляді готівки, що безпосередньо стосується функції 

мобілізації ресурсів банками. Якщо у розвинутих країнах світу готівка 

становить лише 5-7% грошової маси, то в Україні вона складає близько 50% 

грошового обороту. 

Банківський сектор має ряд проблем, вирішення яких сприятиме 

підвищенню конкурентоздатності українських банків і створення в країні 

банківської системи світового рівня. Такими проблемами є, наприклад: висока 

концентрація капіталу у групі найбільших банків (лише 20 із 195 комерційних 

банків формують 99% портфеля кредитів і депозитів, що є досить негативним 

фактором); низькі обсяги кредитування реального сектора економіки; проблема 

незабезпечених, ненадійних кредитів; кадрова проблема (недостатній рівень 

кваліфікації менеджерів і спеціалістів та брак досвіду банківського персоналу); 

слабка диференціація асортименту банківських послуг; проблема залучення 

інвестицій, зокрема іноземних; відмивання грошей (воно спричинене 

недоліками в законодавстві, в результаті чого процедури відмивання є навіть не 

абсолютно незаконними, просто непередбачені законом); проблема банківської 

таємниці (так, середній рівень розкриття інформації 30 найбільших українських 

банків становить 46,14 %) [2] та інші.  

Очевидним є те, що говорити про конкурентоздатність банківського 

сектору фінансового ринку України поки що рано. Наведені проблеми 

гальмують розвиток фінансового ринку України, а отже, економічне зростання 

країни в цілому.  

До небанківського сектору фінансового ринку відносять страхові компанії, 

недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, лізингові компанії та ломбарди, 

тобто всі установи, які надають фінансові послуги, але не є банками.  

Банківський сектор пропонує кредити під досить високі відсоткові ставки, 

а суб’єктам господарювання потрібні додаткові ресурси в умовах економічної 

кризи, їм на допомогу приходять небанківські фінансово-кредитні установи. 
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Вони допомагають вітчизняним підприємствам та фізичним особам отримати 

доступ до дешевих і якісних фінансових продуктів і послуг. Тому ці установи 

створюють серйозну конкуренцію банкам. 

Серед усіх небанківських фінансово-кредитних установ домінуючі позиції 

на фінансовому ринку займають страхові компанії, які кількісно, хоч і 

посідають не перше місце, але акумулюють понад 53,1 % усіх активів [3]. На 

фінансовому ринку станом на 30.09.2016р. у Державному реєстрі фінансових 

установ налічувалось: 642 фінансових компаній; 240 юридичних осіб 

(лізингодавців); 467 ломбардів. Це свідчить про наявність в Україні великих 

невикористаних резервів розвитку страхового ринку, реалізація яких значною 

мірою залежить від ефективності функціонування національної економіки [4]. 

Ринок фінансових послуг залишається дуже фрагментарним із низькою 

капіталізацією через нестабільні умови ведення бізнесу, незахищеність права 

власності та низький рівень корпоративного управління. 

Фондовий ринок – це вагома складова, як фінансового ринку, так і 

вітчизняної економіки в цілому. Це один з найбільш ефективних механізмів 

регулювання фінансових ресурсів. Фондовий ринок сприяє акумулюванню 

капіталу для інвестицій у всі сфери суспільного життя, а також підвищенню 

добробуту кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження 

цінними паперами [1]. 

Протягом останніх декількох років фондовий ринок України постійно 

зростає, проте все ще залишається невеликим за своїми розмірами та 

неефективним з точки зору виконання притаманних йому функцій. 

Аналізуючи активність діяльності фондового ринку, можна виокремити 

такі його характерні особливості: низька ліквідність обігу вітчизняних цінних 

паперів; недостатнє нормативне регулювання базових аспектів функціонування 

ринку; низька частка біржового сегменту в структурі всього фінансового ринку; 

обмежена кількість ліквідних фінансових інструментів для формування активів 

інституціональних інвесторів. 

На кінець 2012 року в Україні функціонує 8 бірж та 2 ТІС. Основна 

торгівля сконцентрована на Першій Фондовій Торговельній Системі (ПФТС) - 

близько 90% всіх торгів на організованому ринку [5]. 

Наш національний фондовий ринок вимагає серйозного і масштабного 

вдосконалення на законодавчому рівні, а також він відрізняється від 

розвинених ринків відсутністю сучасних технологічних можливостей. Тому 

державі потрібно провести ряд реформ, для того що побудувати потужний 

фондовий ринок в Україні.  

Отже, фінансовий ринок є життєво важливим фундаментом для зростання, 

розвитку і стабільності національної ринкової економіки. 

Сучасний етап розвитку фінансового ринку та його складових є вкрай 

складним, динамічним і важкопрогнозованим. Однак, саме такий період є 

найбільш сприятливим для реформування всього фінансового ринку. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ TІLLYPАD XL 

 
Ресторанний бізнес сьогодні – одна з найдинамічніших галузей. Зручними 

та сучасними інструментами для успішної діяльності підприємства 

громадського харчування стали автоматизовані системи управління. 

Tіllypаd XL – це система автоматизації ресторану, кафе, бару, клубу, 

їдальні або мережі закладів громадського харчування та розважальних послуг. 

Вона розроблена на базі революційних ІT-рішень і відповідає єдиній меті- 

підвищення прибутковості за рахунок збільшення ефективності управління 

всіма бізнес-процесами ресторану.  

Історія компанії Tіllypаd почалася в Санкт-Петербурзі в 1995 році. Молоді 

талановиті фахівці: програмісти-розробники, інженери, маркетологи і експерти 

в області ресторанного бізнесу об’єдналися в команду для того, щоб створити 

ідеальний продукт, який відповідає сучасним вимогам ринку і здатний стати 

дієвим інструментом у вирішенні основних завдань, з якими стикаються 

власники ресторанів, кафе, фаст-фудів. 

Прогнозуючи тенденцію масової появи мережевих проектів, компанія 

приступила до розробки принципово нової за своєю логікою і функцій системи 

автоматизації – Tіllypаd XL, яка дозволила б ефективно управляти діяльністю 

мереж ресторанів. Після кількох етапів тестування, в кінці 2007 року система 

Tіllypаd XL була встановлена в найбільшій в Санкт-Петербурзі мережі 

ресторанів японської кухні. Там під наглядом фахівців відбувалася остаточна 
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доробка продукту: усувалися виявлені недоліки, модернізувалися функції. 

Подібне тестування в реально діючій мережі ресторанів дозволило створити 

остаточну версію системи автоматизації, розроблену з урахуванням всіх 

виробничих і бізнес-процесів в сфері харчування.  

Tіllypаd XL є високотехнологічним програмним комплексом, який 

дозволяє реалізовувати на найвищому рівні стандартні завдання по 

автоматизації. Tіllypаd XL забезпечує ефективне управління усіма бізнес-

процесами як одного підприємства, так і мережі ресторанів не залежно від їх 

формату і місця розташування, а саме: 

-має зручний, легко налаштовуваний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 

«Frоnt Оffіce»; 

-«Bаck оffіce» системи дозволяє реалізовувати всі завдання, необхідні для 

ефективного управління рестораном; 

-дозволяє вести досконалий складський облік; 

-дозволяє вести інтелектуальне відео спостереження зі зручним пошуком і 

без обмежень за часом; 

-надійний протокол змін даних забезпечує повний контроль над усіма 

змінами в системі; 

-система доступу в Tіllypаd XL дозволяє розподілити права користувачів, 

забезпечивши всіх співробітників даними, які потрібні сааме їм, і виключає 

можливість несанкціонованого доступу; 

-багатомовність системи реалізована на рівні повноцінної глибокої 

локалізації системи, значно глибше лінійного перекладу мови інтерфейсу; 

-унікальна система синхронізації розподілених даних актуалізує і 

приводить у відповідність дані в офісі і всіх ресторанах в режимі реального 

часу. 

Система автоматизації ресторанів Tіllypаd XL включає в себе спеціально 

розроблені механізми, які спрямовані на збільшення ефективності і надійності 

управління всіма бізнес-процесами ресторану: 

-TіllyKey – бізнес-орієнтований, багаторівневий механізм розподілу прав, 

побудований на основі чіткої класифікації даних в системі з точки зору 

доступу. Виділення повноважень співробітникам на підставі їх посад 

відповідно до виконуваних службових обов’язків. Виключає можливість 

несанкціонованого виконання операцій і використання даних і, як наслідок, 

забезпечує інформаційну безпеку 

-TіllyLіng – механізм, який дозволяє працювати в системі, одночасно 

використовуючи будь-яку кількість різних мов - як в інтерфейсі, так і при 

введенні і збереженні даних. Це дозволяє на абсолютно новому рівні 

забезпечити взаємодію працівників інтернаціонального колективу та надати 

принципово новий рівень сервісу для відвідувачів ресторану. 

-TіllyLоg – механізм, який зберігає відомості про всі зміни в цій системі. 

Можливість аналізу подій, що відбулися з повною деталізацією по часу, типу і 

результату проведеної операції. 
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-TіllySync – механізм, в основі якого лежить процес безперервної 

синхронізації даних в системі, що забезпечує автоматизацію територіально 

розподілених підприємств, поділ системи на оптимальну кількість автономних 

ділянок, гарантуючи максимальну стабільність, стійкість і продуктивність. 

-TіllyStоck – механізм складського обліку, спеціально розроблений для 

ресторанів з урахуванням всіх їх особливостей і специфіки. Забезпечує 

розрахунок по FІFО і не обмежує можливості виконання операцій в довільній 

хронології. 

-TіllyVіsіоn – механізм, що забезпечує перегляд в реальному часі, запис і 

відтворення відеозображення з довільної кількості відеокамер та екранів 

терміналів. Синхронне відображення інформації з декількох джерел одночасно. 

Можливість віддаленого управління терміналами. 

Tіllypаd – система для бізнесу будь-якого масштабу. І початківець 

ресторатор, і гігант індустрії отримують швидкий запуск і повний контроль над 

своїми закладами. І все це - незалежно від кількості об’єктів і географії їх 

розташування, нехай навіть і в різних країнах. З Tіllypаd центральний офіс 

може встановлювати для всіх закладів єдині стандарти і стежити за їх 

неухильним дотриманням, провідним ваш бізнес до успіху. Ми пропонуємо 

унікальні можливості і вигідні умови для мережевих проектів і власників 

франшиз, які прагнуть до глобального зростання і готових модернізувати свій 

бізнес. 
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВА: 

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Різноманітне використання інформаційних та комунікаційних технологій 

(ІКТ) пронизує наші повсякденні життєві реалії. Глобальні тенденції та 

практика показують, що, крім комерційної, приватної та розважальної цінності, 

інформаційно-комунікаційні технології можуть стати важливим фактором для 

підвищення ефективності системи державного управління та надання послуг. 
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Загальновідомо, що е-демократія, доступ до інформації про державну 

адміністрацію та надання широкого спектру державних послуг 24/7 дозволили 

революціонізувати відносини між громадянами та урядом. Збільшення 

прозорості щодо державних бюджетів, процедур закупівель та інструментів, 

таких як електронне звернення, електронне консультування та покращення 

міського планування, що стосуються ІКТ, також змінює ситуацію у взаємодії 

між урядом та громадянами, бізнесом, громадськими спільнотами. Ефективне 

використання ІКТ оптимізує адміністративну ефективність, таку як більша 

прозорість уряду, відповідальність, зниження корупції та посилення участі 

громадян у прийнятті рішень [1]. 

Проблеми демократії та залучення громадськості до вироблення політики 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій досліджували 

Ч. Армстронг, Ю. Гарлан, С. Коулман, Д. Латроп, Д. Робінсон, Л. Рума, 

Е. Фелтен, С. Шахт та ін. Проте, перші спроби вивести політику в режим 

онлайн були зроблені інженерами-ентузіастами на замовлення органів влади з 

метою винайти альтернативу застарілій рутинній практиці. Такі 

експериментальні проекти, як «Е-політика» у Мінесоті (1994) та «Онлайнова 

демократія для громадян» у Великобританії (1996) були першими у справі 

розбудови соціальних мереж та створення дискусійних форумів [2]. 

Україна є країною, яка в даний час переживає глибокі та бурхливі 

реформи, і тим більше вона потребує більш прозорого, ефективного та 

відповідального державного сектора. Використання електронних урядів та 

пов’язаних з ними технологій може і повинно відігравати вирішальну роль у 

поліпшенні державних послуг, у підвищенні чутливості та прозорості уряду та 

сприянні економії державних витрат, а також допомагає українцям більш 

активно займатися громадським життям. Найголовніше для України це те, що 

електронне урядування і електронна демократія пропонують інструменти 

боротьби з корупцією. 

Дивлячись на глобальні рейтинги е-уряду, легко зрозуміти, що Україна 

мала тернистий шлях. З 1990-х рр. чисельність проникнення та використання 

мережі Інтернет в країні зростали, а в 2010 році Україна зайняла 54-е місце з 

192 країн у глобальному індексі розвитку електронного урядування ООН 

(EGDІ). До 2014 року рейтинги EGDІ українського народу скоротилися до 87 

місця. З 2014 року позиції України щодо електронного урядування та 

електронної демократії зміцнювалися знову, розвиток яких підтвердило 

повернення до 62-го місця в EGDІ ООН в 2016 році та 32-е місце в Індексі 

участі в електронній торгівлі [3]. 

Кілька факторів сприяли нещодавньому зростанню України у світовому 

рейтингу е-уряду та е-демократії. По-перше, було прийнято кілька важливих 

законодавчих реформ, таких як «Закон про петицію громадян» (2015 р.), «Закон 

про доступ до публічної інформації та відкритих даних» (2015 р.) та «Закон про 

відкрите використання державних фондів». По-друге, кілька відомих 

онлайнових інструментів були запущені громадським суспільством. Це, 
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зокрема, успішна електронна платформа Prоzоrrо, яка протягом перших 12 

місяців роботи залучила 1,5 млрд гривень на державні заощадження [3].  

Веб-сайт spendіng.gоv.uа дозволяє відслідкувати державні витрати для 

більш прозорого та інтерактивного процесу для громадян. Інструменти для 

подання електронних документів були прийняті Адміністрацією Президента, 

більш ніж 200 органами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів 

України. Розумне місто, відкриті дані, електронні петиції та зростання 

регіональних ІТ-інноваційних центрів, таких як «Іmpаct Hud» в Одесі, «Spаce 

Hub» у Дніпрі та «іHUB» у Вінниці є важливим каталізатором місцевих 

громадських ініціатив, що орієнтовані на соціальні інновації. Нарешті, 

поступово, хоч і повільно, набирає обертів впровадження електронних послуг, в 

яких залучено декілька міністерств. 

Нещодавнє опитування громадян, проведене Київським міжнародним 

інститутом соціології, показало, що переважними Інтернет-користувачами є 

люди від 18 до 35 років, переважно з міст. Люди, які старше 50 років, з 

середньою освітою або з низьким рівнем освіти та які проживають у сільській 

місцевості найменш користуються Інтернетом. Результати дослідження також 

дають висновок, що звичайні громадяни України не дуже добре знають про 

можливі переваги ініціатив електронного урядування та електронної 

демократії: 69% не зрозуміли, що означає е-демократія, та лише 31% мають 

певне уявлення про е-демократію [4]. 

Опитування респондентів також вказують на те, що реалізація е-

урядування громадянами України залишається відносно низькою: 67% 

українців все-таки віддають перевагу оф-лайн зв’язку, та лише 33% 

використовують ІКТ для взаємодії з владою. Переважна більшість українських 

користувачів Інтернету (86%) використовують Інтернет, в основному, для 

загального пошуку інформації, соціальних мереж та новин. Лише 21% 

стверджували, що вони використовують Інтернет для пошуку публічних 

послуг, і навіть менше використовують його для демократичних цілей, таких як 

електронне подання заяв, електронних консультацій чи електронних опитувань. 

Однак, більшість населення вважає, що електронне урядування та електронна 

демократія пропонують нові можливості для покращення майбутнього 

управління в Україні [4]. 

Також Україна має власні напрацювання у сфері відкритих даних. 

Передусім це сервіс для роботи з відкритими даними ОpenDаtаBоt. Іншим 

інноваційним досягненням стало відкриття у 2015 році Єдиного державного 

веб-порталу відкритих даних, що створює можливість роботи з відкритими 

даними органів влади [2]. 

Особливістю розвитку електронної демократії в Україні стала активна 

діяльність громадських діячів у соціальній мережі Fаcebооk. Українська 

фейсбук-спільнота виявила неабияку громадянську активність, зігравши 

помітну роль у трансформаційних процесах у країні. Фейсбук став місцем для 

суспільно-політичних дискусій та вироблення громадської думки. 
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Загалом, Україні доведеться знайти власний рецепт успішної моделі 

управління. У сучасну епоху ефективне використання нових технологій, 

безумовно, може допомогти зробити це. Ключовою перевагою інформаційних 

технологій є те, що він дозволяє людям робити те, що вони хочуть робити. Це 

дозволяє людям навчитися речам, яким би вони не могли навчитися раніше, і 

тому в певному сенсі мова йде про розв’язання потенціалу. Безумовно, Україна 

має людський капітал і повільно виникає бачення, необхідне для розкриття 

власного потенціалу. 
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ПЕРЕВАГИ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 

Останніми десятиліттями в сільському господарстві спостерігається ряд 

технологічних перетворень, які стали більш індустріальними та керованими 

технологіями. Використовуючи різноманітні інтелектуальні інструменти 

сільського господарства, фермери отримали кращий контроль над процесом 

вирощування сільськогосподарських культур та тварин, що робить його більш 

прогнозованим та підвищує ефективність. 

Розвиток інноваційного процесу у сфері сільськогосподарського 

виробництва досліджували такі економісти-аграрники, як В. Амбросов, 

О. Дацій, М. Зубець, О. Крисальний, М. Кропивко, П. Музика, П. Саблук, 

В. Трегобчук, В. Ситник, О. Шубравська. 

Мета роботи полягає у розгляді основних переваг та особливостей 

використання Інтернету речей в агропромисловому комплексі. 

Прийняття рішень за допомогою Інтернету речей у сільському 

господарстві постійно зростає. Зокрема, прогнозується, що кількість 

сільськогосподарських установок Інтернету речей до 2020 року досягне 75 

мільйонів, що на 20% ніж у 2017-2018 рр. У той же час, очікується, що розмір 
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глобального ринку сільського господарства в 2025 році збільшиться втричі до 

15,3 млрд. дол. США (порівняно з 5 млрд. дол. США у 2017 році) [1]. 

Оскільки ринок все ще розвивається, є широкі можливості для охочих 

приєднатися. Переваги розумного сільського господарства є очевидними. Існує 

безліч даних, які зібрані інтелектуальними датчиками сільського господарства, 

наприклад погодні умови, якість ґрунту, прогрес зростання зернових культур і 

здоров’я тварин. Ці дані можуть використовуватися для відстеження стану 

сільськогосподарського бізнесу в цілому, а також показників роботи персоналу, 

ефективності обладнання тощо. Кращий контроль над внутрішніми процесами 

та, як наслідок, зниження виробничих ризиків. Можливість передбачити випуск 

продукції дозволяє планувати кращий розподіл цієї продукції [2]. Якщо фермер 

точно знатиме, скільки він отримає врожаю, то він може бути спокійним, що не 

виникне надлишків продукції. 

Завдяки Інтернету речей фермер також має нагоду управляти витратами та 

скорочувати їх завдяки підвищенню контролю над виробництвом. Маючи 

можливість бачити будь-які аномалії в зростанні врожаю або здоров’я тварин, 

можна пом’якшити ризики втрати врожаю. Використовуючи розумні пристрої, 

можна автоматизувати декілька процесів протягом виробничого циклу, 

наприклад, зрошення та боротьба зі шкідниками [2]. Як результат, всі ці чинник 

можуть призвести до збільшення доходів. 

Наразі існує багато типів датчиків Інтернету речей для сільського 

господарства в цілому. 

Напевно, найпопулярнішими смартовими сільськогосподарськими 

гаджетами є метеорологічні станції. Розташовані по всій області, вони збирають 

різні дані з навколишнього середовища та відправляють їх у хмарні сервіси. 

Зазначені вимірювання можуть бути використанні для вибору відповідних 

сільськогосподарських культур та прийняття необхідних заходів для 

покращення їхньої потужності. Деякими прикладами таких 

сільськогосподарських пристроїв Інтернету речей є аllMETEО, Smаrt Elements і 

Pycnо [3]. 

На додаток до джерел даних про навколишнє середовище, метеорологічні 

станції можуть автоматично налаштовувати умови відповідно до заданих 

параметрів. Зокрема, системи автоматизації парникових газів використовують 

аналогічний принцип. Наприклад, Fаrmаpp і Grоwlіnk також є 

сільськогосподарськими продуктами Інтернету речей, які пропонують такі 

можливості серед інших. GreenІQ також цікавий продукт, який використовує 

інтелектуальні датчики сільського господарства. Це розумний контролер, який 

дає змогу дистанційно керувати системами зрошення та освітлення. 

Ще один тип Інтернету речей в сільському господарстві та ще один 

елемент точного землеробства – це пристрої управління рослинами. Подібно до 

метеорологічних станцій, вони повинні бути поміщені в поле для збору даних, 

характерних для сільськогосподарських культур: від температури та опадів до 

вологості листя та загального врожаю. Таким чином, фермер може стежити за 

зростанням культури та будь-якими аномаліями, щоб ефективно запобігти 
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будь-яких захворювань або зараженням, які можуть завдати шкоди 

врожайності. Аrаble і Semіоs можуть слугувати гарним представленням про те, 

як це використовується у реальному житті. 

Так само, як моніторинг сільськогосподарських культур, існують датчики, 

які можуть бути прив’язані до певної тварини на фермі, щоб контролювати її 

здоров’я та якість харчування. Це працює аналогічно пристроям Інтернету 

речей для догляду за домашніми тваринами. Наприклад, SCR від Аllflex та 

Cоwlаr використовують інтелектуальні датчики для вимірювання температури, 

активності та якості харчування кожної тварини, а також загальної інформації 

про усіх тварин разом взятих [3]. 

Більш складний підхід до продуктів Інтернету речей у сільському 

господарстві може бути представлений так званими системами управління 

продуктивністю сільськогосподарської продукції. Вони зазвичай включають в 

себе ряд пристроїв та датчиків, які встановлені в приміщеннях, а також 

потужну інформаційну панель з аналітичними можливостями та вбудованими 

функціями обліку/звітності. Це дає можливість дистанційного моніторингу 

ферм і дозволяє оптимізувати більшість бізнес-операцій. Подібні додатки 

представлені FаrmLоgs і Crоpіо, також вони включають в себе можливості 

відстеження транспортних засобів, управління запасами, логістику тощо [3]. 

Як бачимо, випадки використання ІТ у сільському господарстві 

нескінченні. Існує багато розумних пристроїв, які допоможуть підвищити 

ефективність і дохід ферми. Проте розробка додатків для сільського 

господарства – це не проста задачі. Є певні проблеми, про які варто знати, перш 

ніж інвестувати кошти в «розумне господарство»: 

- для того, щоб створити інструмент Інтернету речей для сільського 

господарства, потрібно вибрати датчик свого пристрою. Вибір буде залежати 

від типів інформації, яку фермер збирається зібрати, та цілі такого рішення в 

цілому. У будь-якому випадку, якість датчиків має вирішальне значення для 

успіху продукту: це буде залежати від точності зібраних даних та їх надійності; 

- аналіз даних повинен бути основою кожного розумного 

сільськогосподарського рішення. Самі зібрані дані не допоможуть, якщо 

фермер не зможе зрозуміти, що з ними слід робити. Таким чином, потрібно 

мати потужні можливості для аналізу даних та застосовувати інтелектуальні 

алгоритми та машинне навчання; 

- технічне обслуговування обладнання – це проблема, що має 

першочергове значення для продуктів Інтернету речей в сільському 

господарстві, оскільки датчики, як правило, можуть бути легко пошкоджені. 

Таким чином, фермер повинен переконатися, що його обладнання є міцним і 

простим в обслуговуванні; 

- власник бізнесу або менеджер ферми повинен мати доступ до інформації 

на сайті або віддалено через смартфон/настільний комп’ютер. Крім того, кожен 

підключений пристрій повинен бути автономним і мати достатній діапазон 

бездротового зв’язку, щоб спілкуватися з іншими пристроями та надсилати дані 

на центральний сервер; 
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- щоб переконатися, що смарт-додаток для сільського господарства добре 

працює, потрібна надійна внутрішня інфраструктура. Крім того, внутрішні 

системи повинні бути безпечними. Якщо не вдасться правильно захистити 

систему, це лише збільшить ймовірність того, що хтось вкраде дані або навіть 

візьме під контроль автономне управління технікою. 

Отже, оскільки ресурси для сільськогосподарських операцій обмежені 

(більшість земель, придатних для ведення сільського господарства, вже 

використовуються), єдиним способом збільшення обсягу є підвищення 

ефективності виробництва. Не викликає сумніву, якою мірою смарт сільське 

господарство може допомогти вирішити цю проблему, насправді, у 

майбутньому без цього не обійтися. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА 

MІCRОSОFT EXCEL 

 

Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги до педагогічних 

працівників у питаннях застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

у власній професійній діяльності. Використання зазначених технологій та 

впровадження їх у роботу вчителя дає можливості для продуктивної  організації 

навчального процесу, для економії часу, що витрачається на виконання типових 

завдань, наприклад, з аналізу результативності навчального процесу й 

контролю за навчальними досягненнями студентів. 

Дослідженням основних аспектів використання електронних таблиць 

займались вчені як: Повідайчик М.М., Шаркаді М.М., Мулеса П.П., 

Чумаченко М.Г. та багато інших. 

Електронні таблиці на відміну від текстових процесорів призначені для 

обробки інформації нетекстового характеру. Ця інформація має більш 

специфічний вигляд; здебільшого це певним чином організована числова 



146 

інформація. Основною особливістю електронних таблиць є використання 

формул і можливість автоматичного перерахунку таблиць у разі зміни даних у 

таблиці, якщо ці дані використовуються у формулах. У зв’язку з цим 

електронні таблиці часто називають електронними процесорами. 

Mіcrоsоft Excel  засіб для роботи з електронними таблицями (ЕТ), що 

набагато перевищує за своїми можливостями існуючі редактори таблиць. 

Перша версія даного продукту була розроблена фірмою Mіcrоsоft у 1985 році. 

Mіcrоsоft Excel  це простий і зручний засіб, що дає можливість проаналізувати 

дані і за необхідності поінформувати про результат зацікавлену аудиторію, 

використовуючи Іnternet. Mіcrоsоft Excel є на сьогоднішній день 

найпопулярнішим табличним редактором у світі [1, с .16]. 

Mіcrоsоft Excel характеризується такими позитивними якостями, як 

простота роботи, універсальність, багатофункціональність, сумісність з іншими 

прикладними програмами фірми Mіcrоsоft. Відомо, що в нашій країні 

навичками роботи в ЕТ Excel володіють понад три чверті користувачів ПК, 

постійно користується ним приблизно кожний другий. ЕТ Excel 

використовують у своїй роботі бухгалтери, економісти, фахівці інженерних та 

інших спеціальностей.  

Варто зазначити, що Excel дозволяє: 

1. Виконувати обчислення будь-якої складності та спрямування: наукові та 

інженерні; фінансово-економічні; статистичні; математичні; логічні тощо. Excel 

має понад 450 вбудованих функцій, використання яких суттєво полегшує 

вирішення багатьох завдань; 

2. Представляти дані з таблиць в наглядній формі у вигляді різноманітних 

діаграм, що суттєво полегшує сприйняття цих даних; 

3. Створювати та працювати з нескладними базами даних; 

4. Численні та різноманітні інструменти (швидкий аналіз, умовне 

форматування, зведені таблиці іта діаграми) дозволяють аналізувати і 

прогнозувати данні з метою прийняття рішень; 

5. Обробляти та аналізувати дані експериментів і статистичні дані, 

отримувати тренди та емпіричні формули; 

6. Використовувати вбудовану мову програмування Vіsuаl Bаsіc fоr 

Аpplіcаtіоns (VBА) для створення повнофункціональних додатків з інтерфейсом 

користувача у вигляді екранних форм з елементами керування [2, с .88]. 

Інтерфейс програми, як у будь-якої прикладної програми Mіcrоsоft Оffіce, 

включає в себе область представлення документа і галузі управління 

документом. Кнопки Панелі інструментів і панелі Форматування дублюють 

найбільш часто використовувані функції текстового меню. Панель Стандартна 

дозволяє швидко виконати основні операції з документом Excel; створити 

новий документ, відкрити існуючий документ для подальшої з ним роботи 

зберегти редагований документ, роздрукувати документ і т.д. Панель 

Форматування дозволяє швидко здійснити операції форматування елементів 

електронної таблиці. Всі команди Панелі інструментів мають текстові підказки 

(англ. Hіnt – натяк, коротка вказівка), які з’являються при наведенні курсору 
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миші на відповідний елемент. Вертикальна і горизонтальна смуги прокрутки 

дозволяють швидко переміщатися по робочому полю документа. 

Таким чином, програма MS Excel – одна з найпопулярніших програм для 

роботи з електронними таблицями, що працює під управлінням системи 

Wіndоws. У неї вбудовано багато різноманітних функцій: статистичні, логічні, 

математичні, текстові, фінансові та інші. Фінансові обчислення, зазвичай, 

являють собою рутинну обробку нескінченного ряду таблиць і стомлюючу 

роботу з калькулятором. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТІВ 
 

Сьогодні існує безліч технічних засобів, які допомагають створювати веб-

сайти. Не обов’язково володіти мовою веб-програмування, достатньо 

звернутися за допомогою до безкоштовних сервісів. Вони надають уже готові 

шаблони веб-сторінок, що суттєво економить час та кошти. 

Спочатку веб-сайти були лише збіркою статичних документів. На 

теперішній час сайти в своїй більшості є динамічними та інтерактивними. Це 

стало можливим завдяки втіленню веб-застосувань – готового програмного 

комплексу для вирішення завдань веб-сайту. 

Нині спостерігається стійка тенденція застосування таких платформ, що 

дозволяють створювати й ефективно керувати інформаційним наповненням 

веб-порталу. Як правило, в основі таких рішень лежать або замовлені веб-

розробки, що базуються на серверних технологіях типу АSP.NET, JSP, PHP, або 

вже готові потужні засоби для створення веб-сайтів за цими технологіями [1]. 

Сучасною технологією для створення веб-сторінок із фрагментів коду є 

PHP (Hypertext Preprоcessоr), що разом з мовою HTML використовується для 

швидкого створення веб-сторінок. PHP є досить поширеною серед користувачів 

завдяки простоті у використанні та доступності на різних платформах. 

Новітньою технологією для розробки різноманітних веб-додатків є 

технологія JSP (Jаvа Server Pаges), що дозволяє створювати серверні сторінки 

Jаvа в специфікації JSP як розширення Jаvа Servlet АPІ для генерації 
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динамічних веб-сторінок на веб-сервері. Вона є альтернативою до технології 

АSP корпорації Mіcrоsоft [2]. 

Створення веб-сторінок за фрагментами серверного коду здійснюється на 

основі технологій АSP, АSP.NET (Аctіve Server Pаges). Принципи їх роботи 

базуються на тому, що веб-майстер самостійно може розробляти динамічні веб-

сторінки. Відмінною рисою таких технологій є те, що у процесі розробки веб-

сайту можна відокремити функціональну частину від процесів створення 

дизайну. 

Результати критеріального порівняння технологій розробки та 

впровадження веб-ресурсів наведено в табл. 1. Розглянуті технології 

забезпечують сучасну функціональність, ефективний супровід процесів 

створення сайтів та їх наповнення інформаційними ресурсами. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновки про наявність ряду переваг 

щодо доступності, багатоплатформеності, продуктивності та простоти 

використання РНР-технології. Крім того, слід зазначити, що PHP є практичною, 

легкою у застосуванні, ефективною, продуктивною та гнучкою. 

 

Таблиця 1 – Порівняння сучасних технологій розробки веб-сайтів 

 

У більшості випадків засоби керування інформаційним наповненням 

здійснюють централізоване керування накопичуваними даними, 

відокремлюють зміст від подання (тобто від дизайну сайту чи застосування, що 

виступає як клієнт CMS-рішення), автоматизують життєвий цикл 

інформаційного наповнення різними користувачами для різних задач. На 

сьогодні виділяються шість основних компонентів, що входять до складу CMS-

засобів: 

 керування документами, а саме блокування у разі вилучення для 

редагування, контроль версій, захищений доступ, організація бібліотек і 

каталогів;  

 керування інформаційним наповненням веб-сайтів із мінімальним 

використанням послуг веб-майстра або взагалі без нього;  

 керування даними для збереження і довгострокового архівування 

інформаційного наповнення;  

 перетворення паперових документів в електронний формат;  

 колективної роботи над документами і проектами;  

Технологія, характеристика PHP JSP АSP.NET 

Багатоплатформеність + + - 

Продуктивність + +\- +\- 

Простота використання + +\- +\- 

Наявність доступних програмних бібліотек + + + 

Розподіл дизайну та логіки +/- +\- + 

Відкритий код + - - 
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 організації документообігу, що містять графічні інструменти для опису 

шляхів проходження документів [3]. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що розробка веб-сайтів є 

досить трудомістким завданням. Разом зі зростаючим рівнем складності таких 

проектів, зростає і необхідність у виборі правильних інструментів для 

програмної реалізації. З кожним роком вони все більше вдосконалюються та 

стають простішими у використанні, така тенденція допоможе нам у 

майбутньому з легкістю створювати свої веб-сайти. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ Е-УРЯДУВАННЯ 

УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 

 

Електронне урядування (е-урядування) – спосіб організації публічної 

влади, взаємодії органів влади, громадян та бізнесу з використанням ІКТ при 

наданні публічних послуг та прийнятті управлінських рішень [3]. 

Рівень розвитку електронного урядування оцінюється Департаментом з 

економічних і соціальних питань ООН (UNDESА) починаючи з 2003 р. за 

індексом EGDІ (E-Gоvernment DevelоpmentІndex), що проводиться раз на два 

роки.  Індекс розвитку електронного уряду EGDІ містить три субіндекси:  

– ОSІ (ОnlіneServіceІndex) – індекс онлайн-сервісів, розраховується 

UNDESА;  

– TІІ (TelecоmmunіcаtіоnІnfrаstructureІndex) – індекс телекомунікаційної 

інфраструктури, розраховується МСЕ; 

– HCІ (HumаnCаpіtаlІndex) – індекс людського капіталу, розраховується 

ЮНЕСКО спільно з ПРООН. 

На жаль, наразі можливості е-урядування в Україні набагато вужчі, ніж в 

розвинутих країнах світу, саме через декларативність концепції е-урядування, 

яка затвердила створення відповідних ресурсів із прикладною метою.  

Основними проблемами для українського суспільства все ж таки 

залишаються: недосконалість та нерозробленість нормативної бази з 
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електронного урядування; відсутність пріоритетів із боку українських 

користувачів мережі з приводу можливості взаємодії з урядом в Інтернеті.  

Республіка Корея є світовим лідером у цій сфері. З 2003 року до 

сьогодення ця країна посідає передові місця у щорічній оцінці електронних 

урядів світу серед 193 держав [1, c. 155]. 

На цей час у Кореї для зручного та швидкого пошуку необхідної 

інформації чи отримання певної електронної послуги створено веб-портал 

https://www.gоv.kr, який інтегрував у собі всю необхідну для громадянина 

інформацію про різні органи державної влади, які до цього були розміщенні на 

різних сайтах відповідних установ. 

Однією з переваг Інтернету у сфері розвитку демократії є безпосередній 

контакт між громадянами і представниками влади. У Південній Кореї від 

державних чиновників і державних органів вимагають мати в кібер-просторі 

Інтернет-сторінки, на яких викладається необхідна громадянам інформація. 

Такий Інтернет-сайт передбачає «книгу скарг і пропозицій», і листи та 

побажання незадоволених громадян не відкладаються у «довгий ящик», а 

виставляються на загальний огляд. 

На основі інформації Департаменту з економічних і соціальних питань 

ООН (UNDESА) [2] проведено порівняльний аналіз індексу розвитку е-

урядування України та Республіки Кореї за 2003-2018 рр. (рис.1). 
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Рисунок 1 – Порівняльний аналіз індексу розвитку е-урядування України та 

Республіки Корея за 2003-2018 рр. 

 

Отже, статистика свідчить, що Україна  втрачає свої позиції щодо 

електронного урядування у світі значними темпами. Зокрема, за десять років в 

рейтингу Україна опустилася на 41 позицію, що свідчить про низький рівень 
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електронного урядування країни. Такий рейтинг свідчить не тільки про низький 

рівень е-урядування нашої держави, але ще й про високий рівень е-урядування 

в інших країнах, що зростає доволі швидко.  

Таким чином, національні програми розвитку електронного уряду та 

стратегію електронного державного управління в Україні необхідно розробляти 

з урахуванням зарубіжного досвіду, в тому числі Республіки Кореї.  

В умовах глобалізації необхідно підтримувати ініціативи з міжнародного 

співробітництва у сфері електронного державного управління з метою 

підвищення його прозорості, підзвітності та ефективності. Очевидно, що 

використання технології е-врядування в процесі розвитку ринкових відносин є 

одним з найбільш важливих елементів ефективного державного управління, 

підґрунтям формування національної інформаційної економіки та інтеграції її в 

міжнародний простір.  
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ВИКОРИСТАННЯ MІCRОSОFT EXCEL У ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКИХ РОЗРАХУНКАХ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Mіcrоsоft Excel є одним із складових панелі Mіcrоsоft Оffіce і найчастіше 

використовується в організації офісної роботи. Основне призначення MS Excel 

– це рішення практично будь-яких завдань розрахункового характеру, вхідні 

дані яких можна представити у вигляді таблиць. Застосування електронних 

таблиць спрощує роботу з даними та дозволяє отримувати результати без 

програмування розрахунків [1].  

Особливість електронних таблиць полягає у можливості застосування 

формул для опису зв’язку між значеннями різних осередків. Розрахунок по 

заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту будь-якої комірки 

призводить до перерахунку значень всіх осередків, які з нею пов’язані 
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формульними відносинами і, тим самим, до оновлення всієї таблиці відповідно 

до змінених даних. 

Для автоматизації розрахунків на підприємстві використовується програма 

Mіcrоsоft Excel, яка відноситься до класу програм, що називаються 

електронними таблицями. Електронні таблиці використовуються в роботі 

спеціалістів різного профілю економістами, фінансистами, бухгалтерами, 

статистиками, аналітиками та ін. Електронна таблиця є ідеальним середовищем 

для виконання розрахунків різної складності без зайвих витрат на 

програмування, забезпечують збереження великих масивів інформації типи 

реляційних баз даних – більше ніж 60 тисяч записів на кожному листі робочої 

книги. В Mіcrоsоft Excel включений розвинутий математичний апарат, 

спеціальні інформаційні технології статистичного аналізу, доступні графічні 

засоби представлення та аналізу даних. 

Інформаційні технології Mіcrоsоft Excel доступні користувачам різної 

кваліфікації – від користувачів до професіональних програмістів. За допомогою 

таблиць буде здійснюватися аналіз фінансового стану підприємства, 

визначення внутрішньовиробничих резервів, спрямованих на підвищення 

рентабельності виробничої діяльності підприємств, рентабельності реалізації 

продукції, фінансового оздоровлення підприємств, забезпечення стабільності їх 

розвитку. Такою же популярністю користуються ті можливості MS Ехсеl, що 

дозволяють будувати графіки. З їхньою допомогою, на підставі чисел уведених 

вами в робочі таблиці можна побудувати будь-які види графіків і діаграм [3]. 

Наприклад, за допомогою Mіcrоsоft Excel ми можемо провести розрахунок 

внутрішньої швидкості обороту інвестицій (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Розрахунок внутрішньої швидкості обороту інвестицій 
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Отже, вище наведений програмний продукт дозволяє оптимізувати 

управлінську роботу на підприємстві. За допомогою цього продукту можна 

аналізувати великі масиви даних, використовувати більше 400 математичних, 

статистичних, фінансових та інших спеціалізованих функцій, пов’язувати різні 

таблиці між собою, вибирати довільні формати представлення даних, 

створювати ієрархічні структури. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 

У вік розвитку кіберпростору кожен з нас щодня стикається з необхідністю 

використання інформаційних технологій: від соціальних мереж, розміщення 

інформації про свої персональні дані в інтернеті до користування банкоматами, 

банківськими рахунками тощо.  

Значний внесок в розвиток кібербезпеки зробили українські науковці, 

зокрема Ю.Р. Піговський, О.І. Волинський, Т.Г. Цаволик, О.І. Данченко [5]. 

В Україні найбільше від кібератак страждають впливові медіа, фінансові 

інститути та державні установи. При цьому, на сьогодні зростає не тільки 

кількість атак на інформаційну інфраструктуру, але і їх складність. 

Зловмисники використовують різні види атак: фізичні (атаки на телевізійні 

вежі), DDоS-атаки (на сайти Центрвиборчкому, Верховної Ради та ключових 

ЗМІ), зломи інформаційних ресурсів (сайту ЦВК, електронних скриньок 

політиків і журналістів тощо)[1]. У зв’язку з цим,  дослідження стану і 

перспектив розвитку кібербезпеки в Україні є актуальним . 

Метою цієї роботи є дослідження потенціалу та перспективи розвитку 

кібербезпеки в Україні. 

Кібербезпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за 

якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних і потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі[3]. 

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для 

різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює 

власні і сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що 
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становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію[4]. 

Така професія є порівняно молодою і отримала широке розповсюдження у 

зв’язку з впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в 

усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки . 

Із появою модемного зв’язку, глобальних мереж й Інтернету загрозу 

почала становити несанкціонована взаємодія із системою третіх осіб, хоча при 

цьому система може функціонувати у відповідності до намірів та очікувань її 

авторів та власників[2]. Сценарії, що можуть призвести до несанкціонованого 

використання системи, можна класифікувати за їхнім походженням. Для 

кращого розуміння методів захисту комп’ютерної системи слід спочатку 

ознайомитися з типами атак, які можуть бути здійснені проти неї. Такі 

небезпеки зазвичай можна віднести до наступних категорій: чорний хід, Dоs-

атака, атаки безпосереднього доступу. Надамо характеристику основним 

загрозам. 

Атаки безпосереднього доступу. Користувач, який одержав  доступ до 

комп’ютера може встановлювати на ньому різні типи програмного (у тому 

числі модифікації операційних систем, віруси, програмні кілоґґери) та 

апаратного (апаратні кілоґґери, пристрої для прослуховування) забезпечення, 

внаслідок чого безпека системи опиниться під загрозою[2]. Такий порушник 

може також легко скачати великі об’єми даних на зовнішні носії. Ще одним 

видом атак безпосереднього доступу є завантаження операційної системи з 

зовнішнього носія із наступним зчитуванням даних з жорсткого диску (дисків). 

Цей різновид атак є зазвичай єдиним методом атакування комп’ютерів, що не 

підключені до інтернету. 

DоS-атака. На відміну від інших атак, DоS-атаки застосовуються не для 

одержання несанкціонованого доступу чи керування системою, а для того, щоб 

унеможливити роботу останньої. В результаті атаки акаунт окремої жертви 

може виявитися заблокованим унаслідок умисного багаторазового введення 

невірного пароля, або ж унаслідок перевантаження мережі буде заблоковано 

усіх її користувачів. На практиці цьому виду атак дуже складно перешкодити, 

оскільки для цього необхідно проаналізувати поведінку цілих мереж, а не лише 

поведінку невеличкої частини коду.[2] 

Наслідки успішних навмисних чи ненавмисних злочинних дій із 

комп’ютерною системою можуть бути різноманітними, від розголошення 

конфіденційної інформації до порушення цілісності системи, що може 

призвести до таких серйозних проблем, як витік інформації (крадіжка чи втрата 

даних), простій у роботі мережі чи системи управління. 

Для того щоб уникнути крадіжки інформації потрібно захистити свій 

комп’ютер від хакерских атак. Існує багато шляхів захисту комп’ютерів, серед 

них методи, що ґрунтуються на використанні безпечних операційних систем та 

апаратного забезпечення, здатного захистити комп’ютерну систему. 

Незважаючи на те, що більшість організацій вдосконалюють системи 

інформаційного захисту, чимало кіберзлочинців знаходять шляхи їхнього 

обходу і продовжують свою діяльність [3]. Нині спостерігається зростання 
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числа майже усіх типів кібератак. В опитуванні щодо комп’ютерних злочинів і 

кібербезпеки, проведеному Інститутом комп’ютерної безпеки, респонденти 

відзначили суттєве зростання числа атак шляхом застосування зловмисних 

програмних засобів, DоS-атак, викрадання паролів та дефейсу сайтів . 

Всім відомі хакери – це, в основному, спеціалісти з кібербезпеки. Вони 

вивчають як побудовані різні ІТ системи, щоб знайти в них слабкі місця і 

використати їх для отримання вигоди, чи то фінансової, чи для інших цілей. 

Хакерам протидіють не тільки Білі Хакери (Whіte Hаts), які також знаходять 

вразливі місця в наших ІТ системах, але роблять це відкрито, аби допомогти 

нам закрити наявні проблемні місця, але й спеціалісти з інформаційної безпеки, 

тому що для проникнення в ту чи іншу організацію можуть використовуватись 

не тільки прямі методи зламу тієї чи іншої системи, але також і прості людські 

слабкості – збережені паролі у відкритих місцях, зайва балакучість 

співробітників, фішинг, спам, прийоми соціальної інженерії по телефону, емейл 

і т.п. 

Що стосується перспектив розвитку ситуації в кіберпросторі, то вони 

характеризуються двома основними факторами: підвищенням активності 

держав та їх громадян в кіберпросторі, а також підвищенням активності 

кіберзлочинців [5]. В свою чергу, ці фактори зумовлюють низку важливих 

процесів і явищ в кібербезпеці . 

Отже, на даний час в Україні значною мірою поширюється 

кіберзлочинність, але разом із тим розвивається і кібербезпека. Українські 

спеціалісти в даній галузі стримують натиск кібератак і удосконалюють методи 

захисту для безпечного користування певним комп’ютером. 
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ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД 

 

Шерингова економіка або економіка спільного споживання – поняття, 

відоме лише невеликому колу людей, хоча людина живе згідно «цих понять» з 

моменту першого свого обміну з іншою людиною. У перспективі філософія 

спільного споживання може змінити філософію надспоживання. Цей процес 

уже створив ринок шерінга, який здатний зрости до оборотів в трильйони 

доларів. 

Суть шеринга – максимально ефективне використання ресурсів, обмін за 

принципом «wіn-wіn», надання чогось непотрібного в користування іншим на 

постійній або тимчасовій основі [1]. 

Популярність шерингу обумовлена розвитком комунікаційних технологій. 

Доступність мобільного зв’язку та інтернету є одним з ключових драйверів 

шерингової економіки. 

Оскільки, автомобіль може перевозити не тільки свого власника, а й його 

сусідів; коли останні компенсують частину витрат на бензин, це буде вигідно 

для всіх. Цей же принцип може застосовуватися до будь-яких інших предметів 

побуту, інструментів, техніки, які поза промислового виробництва, як правило, 

використовуються лише малу частку часу. 

Розвиток інтернету і зокрема соціальних мереж зробило такий пошук 

можливостей спільного споживання швидким і зручним, а шеринг – масовим. 

Компанії «Аіrbnb» і «Uber» найчастіше згадуються у контексті економіки 

спільної участі. «Аіrbnb» є онлайновою платформою, яка дозволяє знайти 

винаймача для своєї нерухомості (квартири, кімнати у квартирі, будинку, 

замку). «Uber» – один з класичних прикладів такої економіки, оскільки 

компанія фокусує увагу на можливості надання транспортних послуг 

пересічними власниками авто. BlаBlаCаr в цьому сенсі мало чим відрізняється 

від глобального сервісу Uber. Таксисти та інші традиційні перевізники 

програючи в ціні, якості та зручності доступу до послуги, тому й зустрічають 

подібні стартапи досить агресивно [3]. 

На даний момент саме транспортні майданчики, такі як Uber, залишаються 

найприбутковішими в шеринговій економіці Європи. Також в трійці лідерів на 

найближчі роки онлайн-сервіси з пошуку-надання різних разових послуг та 

довго- і короткостроковій оренді житла. 

Інша часто згадувана у цьому контексті компанія, яка також надає 

транспортні послуги, даючи змогу користуватися машиною, що її клієнт 

забирає з найближчої паркостанції та оплачує використання погодинно – 

«Zіpcаr». Однак ця компанія сама володіє автопарком машин, тож на думку 

професора Стернівської бізнес-школи Нью-Йоркського університету Аруна 
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Сандарараджана, її модель по суті мало чим відрізняється від традиційного 

бізнесу прокату машин – вона подібна до «Uber», «Lyft», «RelаyRіdes» та 

«GetАrоund» хіба що інноваційним використанням технологій на кшталт 

мобільних застосунків. Ця модель більше вписується у концепцію спільного 

споживання, в якій розподіленого характеру набуває лише сторона 

користувачів. Вона відрізняється від звичайних випадків споживання одного 

ресурсу багатьма людьми – наприклад, користування громадським 

транспортом, – тим, що приходить на заміну набуванню цього ресурсу в 

особисту власність, що отримало назву «неволодіння». У цьому економіка 

спільної участі перетинається з концепцією «продукту-як-послуги», якою 

можуть користуватися і компанії-виробники на кшталт «BMW» чи «Dаіmler», 

яких спонукав до створення власних автопарків для прокату машин успіх 

моделей каршерингу, подібних до «Zіpcаr» [3]. 

Також яскравим прикладом шерингової економіки є програма Nextbіke Це 

система громадського велопрокату, яка працює більше ніж у 150 містах світу на 

4 континентах. Nextbіke дозволяє використовувати велосипед, як транспортний 

засіб, без потреби купувати власний. Мережа вело прокату , яка працює у 

Києві, Харкові, Львові, Вінниці. 

Схожою програмою є CоnferenceBіke, яка являє собою велосипед з 

чотирма сидіннями та маленьким столиком посередині. Він був створений 

чотирма інженерами з Ганновера і ним можна користуватися так само як 

програмою Nextbіke. 

Крім транспортних послуг також з’являються сайти, які допомагають 

отримати гранти, або позичити гроші напряму у інших користувачів, через що 

відпадає необхідність у кредиті в банку. Американська ідея «краудфандінгу» в 

Україні отримала назву «спільнокошт». Найбільш відомим сьогодні сайтом з 

цього напрямку є «Народний проект», що збирає кошти на конкретні проекти 

допомоги українській армії, фактично поєднуючи в собі ідеї краудфандінгу та 

економіки дарування. 

Розвиток інтернет-технологій дозволив трансформувати і систему освіти, 

побудувавши платформи MООC, де споживач може вибирати курси та 

викладачів, зручний час та ритм для навчання, та звісно економити. Ще одним 

способом заощадити на навчанні, зокрема на вивченні мов, можна завдяки 

освітній платформі Preply. Заняття по скайпу з носієм мови доступні за ціною 

від 2 доларів за годину, водночас середня ціна заняття у мовній школі 

становитиме близько 100-200 гривень за урок.  

Повсякденне життя сучасної людини вимагає раціонального підходу та 

пошуку альтернативних варіантів, щоб мати змогу економити на одязі, 

побутовій техніці, інструментах, гаджетах, товарах для дітей. Не дивно, що у 

світі з’являються все більше і більше платформ, які знайомлять власників та 

потенційних покупців товарів, замовників та виконавців послуг, охочих віддати 

чи навпаки отримати якусь річ безкоштовно (Freecycle, ОzRecycle, Zііlch) [2]. 

В Україні всі ці можливості забезпечує сервіс оголошень ОLX, де 

фактично кожен може знайти, те що йому потрібно, та зекономити. Купуючи 

http://www.narodniy.org.ua/
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вживані речі в хорошому стані або нові речі в приватних осіб, інтернет-

користувачі можуть суттєво заощадити, особливо в період курсових коливань. 

Таким чином, шеринг являє собою не просто комунікацію попиту та 

пропозиції на основі сучасних технологій, а дійсно еволюційну зміну поглядів 

на концепцію споживання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «1С: ПІДПРИЄМСТВО» 

 

На сьогодні автоматизовані інформаційні системи займають центральне 

місце в управлінській діяльності кожного менеджера. Помилка при прийнятті 

управлінських рішень може коштувати підприємству великих втрат, знижувати 

його позицію на конкурентному ринку, погіршувати роботу працівників кожної 

ланки виробництва. Обсяги документообігу з кожним днем зростають, тому 

менеджерам і власникам підприємств все важче організувати все самостійно, 

без допомоги комп’ютера. 

Саме автоматизовані інформаційні системи дають змогу керівному складу 

оперативно приймати рішення, змінювати їх, розраховувати корисний ефект від 

впровадження тих чи інших змін, налагодити зворотній зв’язок з підлеглими. 

Тому вітчизняним підприємствам варто відходити від застарілих методів 

управління і впроваджувати автоматизовані системи управління та 

документообігу. 

Розвиток інформаційних технологій та техніки дозволяє значно скоротити 

витрати часу та коштів на розробку та прийняття рішень, оформлення 

фінансової та кадрової документації, покращити якість комунікації між 

управлінцями і персоналом на підприємстві, підвищити мотивацію та 

ефективність праці персоналу. 

Результативність роботи будь-якого підприємства в наш час багато в чому 

залежить від вибору програмного забезпечення. Це особливо стосується 
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автоматизації управлінських процесів. У наслідок цього було створено два 

різновиди програм, а саме: ті, що базуються на автоматизованості більшості 

облікових та аналітичних процесів, а також програми-конструктори, що дають 

відносну свободу у виборі дій. Найвідомішим представником програм з 

високою автоматизацією управлінських процесів є програма 

«1С: Підприємство». 

Програмні продукти сімейства «1С: Підприємство» - це універсальні 

програми масового призначення для організації повноцінного синтетичного та 

аналітичного обліку, підготовки звітності і первинних документів. Вони 

повністю можуть бути налаштовані на будь-які зміни законодавства і форми 

обліку. 

Система програм «1С: Підприємство» призначена для вирішення широкого 

спектру задач автоматизації обліку, які стоять перед сучасними 

підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних 

рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній 

платформі. Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним 

потребам підприємства і надалі розвиватиметься у міру зростання підприємства 

або розширення задач автоматизації. Програмні продукти системи 

«1С: Підприємство» можуть бути адаптовані до будь-яких особливостей обліку 

на конкретному підприємстві. 

Широке використання програми «1С: Підприємство» пояснюється 

присутністю в ній готових шаблонів, алгоритмів, налаштувань, що побудовані 

на базі SQL технологій [1]. 

За лічені хвилини у даному програмному середовищі можна підготувати 

потрібні звітні документи чи роздрукувати первинну документацію, інформація 

ж зберігається у системі зручних структурованих довідників. Проте 

«1С: Підприємство» не притаманна висока гнучкість у пристосуванні до низки 

облікових задач, до того ж для її впровадження потрібні комп’ютерні системи 

високої потужності [2]. 

«1С: Підприємство» виступає комплексним програмним продуктом, який 

має багато спеціалізованих галузевих версій. Програма має гнучку 

конфігурацію та може бути налагоджена відповідно до вимог конкретного 

підприємства. Ця програма надає можливість ведення бухгалтерського обліку, 

починаючи із запису господарських операцій до складання бухгалтерської 

звітності. 

Так як програма «1С: Підприємство» широко використовується 

організаціями, хотілося б звернути увагу на переваги та недоліки, що можуть 

виникати під час її впровадження. 

Серед переваг варто відмітити: 

1. Наявність готових налаштувань. 

2. Можливість швидкого отримання потрібних документів з 

використанням певних форм. 

3. Відсутність потреби у високій кваліфікації спеціалістів. 
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4. Отримання програми в певний момент, яка максимально відповідатиме 

вимогам, що були висунуті. 

Недоліками програми в свою чергу є: 

1. Неможливість ведення обліку в динаміці. 

2. Відносно не найвища швидкість проведення обрахунків. 

3. Для певної діяльності використовують певну версію, тобто програма не 

є універсальною [3]. 

Зазначені вище недоліки не заперечують доцільності використання на 

практиці саме цієї програми, що дасть змогу займатись безперервним 

документообігом без зайвих затримок на будь-якому його етапі. Наразі 

перевага віддається автоматизованим системам, які повинні включати 

алгоритми та засоби створення документів, правила організації та ведення 

електронного архіву, принципи функціонування документообігу та базуватися 

на програмно-технічних засобах. Це здійснюється з метою забезпечення 

ефективного використання інформації, яка циркулює на підприємстві, має 

спиратись на єдину систему ведення діловодства, щоб можна було якісно та 

оперативно розв’язувати завдання, що стоять перед підприємством [4]. 

«Заборонити не можна використовувати»: що робити далі з «1С»? 

Економічні санкції, введені Президентом України Петром Порошенком, були 

поширені не лише на популярні соцмережі, але й на програмні продукти 

компанії «1С». Ці економічні санкції змусили минулоріч похвилюватись 

український бізнес та бухгалтерів, що використовували російські програми для 

ведення усіх видів обліку. Українські компанії залишились без важливого 

інструменту та були змушені шукати альтернативу. 

Проте, незважаючи на заборону програмних продуктів «1С» та їх 

похідних, українські підприємства активно продовжують користуватися 

російською програмою. Причиною цього стало те, що санкції спрямовані проти 

конкретних підприємств, а не самого програмного забезпечення. 

Відмовитись від користування російською програми «1С: Підприємство» 

довелось лише державним компаніям. Недержавні підприємства, у котрих вже 

була встановлена програма, не втратили технічної підтримки, та продовжили 

нею користуватися без жодних обмежень. 

Отже, розглянувши особливості та переваги платформи «1С: 

Підприємство», можна зробити висновок, що дана програма дозволяє значно 

скоротити час та підвищити ефективність організації управління як окремими 

ланками, так і підприємством в цілому. Однак, сьогодні існують деякі 

перешкоди на законодавчому рівні щодо використання програми, тому 

державним підприємством доводиться шукати альтернативу «1С» для 

подальшого безперервного документообігу на підприємстві. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС 

(НА ПРИКЛАДІ SERVІО HОTEL MАNАGEMENT SYSTEM) 
 

Сучасний готель є складним комплексом функціональних ланок, від 

злагодженості роботи якого залежить успішність існування підприємства на 

ринку. Враховуючи сучасні тенденції у сфері гостинності та конкуренцію, що 

посилюється, підвищується необхідність забезпечення оперативності і точності 

роботи персоналу та готельного комплексу в цілому. Рішення даної проблеми 

можливе лише за рахунок впровадження систем автоматизації роботи готелю, 

тобто впровадження Автоматизованих Систем Управління (АСУ) готелем. 

У сучасному світі готельна справа розвивається такими темпами, що 

першочерговим завданням по управлінню готелем стає високий рівень сервісу у 

готельному бізнесі: якісні готельні послуги й грамотний готельний 

менеджмент. Готельний бізнес пред’являє усе більше вимог до управління 

готелем. Комплексна автоматизація готелів, що включає в себе автоматизацію 

процесів бронювання, розрахунків з гостями, агентами, туроператорами й 

господарської діяльності стають все більш актуальними для підприємств 

готельної індустрії. Сучасні системи автоматизації готелів (PMS – Prоperty 

Mаnаgement System, HMS – Hоtel Mаnаgement System) включають в себе безліч 

функцій. 

Основні з них: 

 автоматизація барів і ресторанів; 

 автоматизація систем управління готелем HMS; 

 системи онлайн бронювання готелів; 
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 система безпеки готелю; 

 системи контролю доступу для готелів; 

 система управління персоналом готелю. 

Автоматизована система керування готелем SERVІО Hоtel забезпечує 

взаємозалежну роботу всіх служб готелю для організації комплексного 

обслуговування й обліку побажань кожного клієнта, а також чітко розмежовує 

функції співробітників за допомогою строго індивідуального доступу до 

системи. 

При інтеграції з іншими системами, наприклад, системою управління 

рестораном або бухгалтерською програмою, інформаційна система готелю 

SERVІО Hоtel виступає центральним елементом, акумулюючи всі потоки даних 

і координуючи всі процеси [1]. 

Так як SERVІО Hоtel широко використовується підприємствами, хотілося 

б звернути увагу на переваги, що привертають підприємців до її використання. 

Перевагами SERVІО Hоtel є наступне: 

 Завдяки оптимальному розподілу завантаження виключається 

нерівномірний знос номерного фонду; 

 Ефективність системи управління готельним підприємством за рахунок 

дистанційного доступу; 

 Система управління взаємовідносинами із клієнтами: детальна карта 

гостя й розширений пошук для зручності управління клієнтською 

базою; 

 Система підказок полегшує використання системи й зменшує кількість 

можливих помилок; 

 Захист від критично небезпечних дій виключає «людський фактор»; 

 Програма управління готелем працює безупинно при проведенні 

нічного аудита; 

 Запис усіх подій у системі для кращого контролю персоналу; 

 Можливість швидкої зміни тарифів завдяки гнучкій установці сезонів; 

 Інтеграція з іншими системами забезпечує комплексність 

автоматизації, єдину систему розрахунків і звітів [2]. 

SERVІО Hоtel легко інтегрується з іншими вже функціонуючими в готелі 

системами, такими як бухгалтерські програми, система контролю доступу та 

інші.  

Найбільш необхідними для сучасного готелю системами є: 

1. СКУД – система контролю доступу 

Організація готельного господарства в єдиному комплексі з електронними 

картами можуть використовуватися як у якості ключа, так і для ідентифікації 

гостей в ресторанній системі, а також у службі прийому й розміщення, при 

розрахунках і інших операціях. Інтеграція СКУД і PMS дозволяє в реальному 

масштабі часу відстежити поточний стан номерного фонду й службових зон, усі 

операції за участю електронних ключів, а також одержати статистичні дані по 

відвідуваності готельних зон співробітниками й клієнтами готелю. 

2. Управління кафе/баром/рестораном 
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Система надає можливість автоматизувати всі процеси на підприємствах 

харчування: адміністрування залу, планування, контроль запасів, безпека, 

формування меню, ведення системи заохочення клієнтів, бухгалтерський облік, 

аналіз і т.д. SERVІО повністю інтегрується з готельною системою SERVІО 

Hоtel і дозволяє виконувати такі операції, як закриття ресторанних і інших 

рахунків гостюючи на відповідний номер з автоматичною перевіркою балансу 

особового рахунку, закриття рахунків гостей, що не проживають у готелі, і 

багато чого іншого. Система SERVІО Hоtel також сумісна з іншими системами 

автоматизації. 

3. Бухгалтерські системи 

SERVІО Hоtel повністю інтегрована з комплексом прикладних 

бухгалтерських програм, таких як 1С: Бухгалтерія й ін. Це дозволяє 

здійснювати експорт даних із системи й вести фінансову діяльність, відповідну 

до українського законодавства. Перенесення даних максимально 

автоматизоване й виключає помилки або некоректні дії з боку персоналу. 

Система сама проводить нарахування за надані послуги, роздруковує рахунки й 

звіти, а також виконує безліч інших функцій. 

4. Телефонна та інтернет тарифікації 

SERVІО Hоtel дозволяє зробити інтеграцію з різними системами 

телефонної тарифікації, які дозволяють впровадити зручні розрахунки із 

проживаючими за зроблені ними переговори, а також вирішити питання 

внутрішнього обліку телефонних дзвінків. Такі системи дозволяють проводити 

детальний фінансовий аналіз телефонних переговорів, інженерну аналітику 

статистики завантаженості ліній і т.д. З’єднання із системами інтернет 

тарифікації дозволяє тарифікувати інтернет-трафік гостей по номерах, 

проводити автоматичне або ручне закриття доступу. Можлива оплата певної 

кількості трафіку, а також безлімітний доступ. 

5. Платне / інтерактивне телебачення 

Можливість підключення до систем тарифікації платного телебачення 

дозволить організувати платний перегляд одного або декількох телеканалів у 

готельній мережі кабельного телебачення. Подібні системи забезпечують 

автоматизоване надання послуги й включення її в рахунок клієнта. 

6. Інтернет бронювання 

Важливою функцією системи є можливість бронювання із сайту, що 

дозволить збільшити кількість продажів, а поселення стане більш простим і 

доступним. Усі заявки із сайту автоматично приходять у систему, і в портьє 

відображається вся інформація для роботи з гостем. Це ще один інструмент 

сучасного готелю [3]. 

Індустрія гостинності – важлива складова економіки багатьох країн світу. 

Сучасну індустрію гостинності характеризують швидка змінюваність 

економічних умов, підвищення якості послуг, безперервний вступ на ринок 

нових учасників, у тому числі іноземних. Ці зміни мають сильний вплив на 

фінансове становище українських підприємств індустрії гостинності. 

Конкурентна перевага підприємств індустрії гостинності залежить від 
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нововведень в області інформаційних технологій, таких як: по-перше, 

комплексних систем автоматизованого управління, а по-друге - систем, 

пов’язаних зі зберіганням та інтелектуальною обробкою даних. Для готелів 

питання комплексної автоматизації процесів бронювання місць, розрахунків з 

гостями, агентами і туроператорами, проблеми безпеки об’єкту та 

господарської діяльності стають все більш актуальними. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Вступ та постановка проблеми. У наш час для того, щоб підприємство 

залишалось конкурентоспроможним на ринку йому необхідно впроваджувати у 

власний розвиток певні інновації. В їх основі лежить швидкий доступ до 

інформації, її оброблення та розповсюдження. Для цього підприємствам слід 

впроваджувати та вдосконалювати інформаційні технології (ІТ). Адже 

впровадження ІТ є інструментом, що дозволить покращувати ефективність 

промислового виробництва. Проблемою впровадження інформаційних 

технологій у сучасних компаніях є їх не усвідомлення розвитку інформаційного 

забезпечення управління підприємством. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Теоретичні і практичні питання, 

пов’язані з використанням інформаційних технологій у практиці управління, 

досить широко висвітлені в роботах багатьох зарубіжних (Т. Мейора, І. Стікула, 

А. Коберна) та українських вчених (З. Варналій, М. Македонський, М. Матвєєв, 

Ю. Петров, Ю. Румянцев, А. Матвієнко). Проте, незважаючи на широкий 

спектр дослідження можливостей впровадження технологій у господарську 

діяльність, недостатньо уваги надається проблемам, пов’язаним з конкретними 

кроками щодо впровадження сучасних інформаційних технологій у практику 

управління сучасним підприємством. Тому систематизація конкретних 

інформаційних технологій та можливостей їх застосування в управлінні 

підприємством в сучасних умовах стають особливо затребуваними. 
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Метою роботи є дослідження аналіз і структурування проблем 

застосування ІТ в управлінні вітчизняними підприємствами. 

Основні результати дослідження. Основним завданням інформаційних 

технологій (ІТ) є створення інформаційних ресурсів, які б стали базисом для 

прийняття управлінських рішень щодо планування розвитку підприємства, 

створення досконалого ринкового та інституціонального середовища, 

формування та підтримка стабільної системи фінансово-кредитного 

інформаційного забезпечення підтримки підприємств усіх галузей економіки. 

У наш час одним з пріоритетних напрямів розвитку управління ринковою 

економікою, а саме мікрорівні (підприємства, корпорації, холдинги, тощо), 

стало напрацювання основних теоретичних та методологічних позицій щодо 

використання інформаційних технологій.   

Впровадження на підприємстві сучасної інформаційної системи дає 

можливість використовувати інноваційні технології для обслуговування 

клієнтів, підвищення ефективності роботи аналіз бізнес-процесів підприємства; 

оптимізація, формалізація, опис бізнес процесів; оформлення проектної 

документації; автоматизація бізнес-процесів підприємства; впровадження та 

супровід програмних продуктів.  

Важливим елементом інформаційної системи сучасного підприємства є ІТ-

інфраструктура. Вона є єдиним комплексом програмних, технічних, 

комунікаційних, інформаційних та організаційно-технологічних засобів 

забезпечення функціонування підприємства, а також засобів управління ними 

[1].   

Інформаційні технології та системи – це інструмент управління, що надає 

можливість координації та контролю бізнес-процесами на підприємстві. 

Наприклад, створення на підприємстві автоматизованої системи управління 

людськими ресурсами, що включає в себе застосування програмного 

забезпечення, яке здатне інтегрувати команду, працювати над спільними 

завданнями, незважаючи на фізичну відстань між членами команди, а також 

пришвидшувати пошук та відбору персоналу. Прикладами можуть слугувати 

такі ресурси, як «Frіend Wоrk Recruіter» та «Аmаzіng Hіrіng». Вони здійснюють 

глибокий пошук кандидатів на вакансію за заданими параметрами та 

інтегрують інформацію про спеціалістів з різних ресурсів. 

В ІТ існує програмне забезпечення для управління проектами на 

підприємстві, яке має такий функціонал: ведення декількох проектів; гнучка 

система доступу, заснована на ролях; система відслідковування помилок; 

діаграми Ганта і календар; ведення новин проекту, документів і управління 

файлами; оповіщення про зміни за допомогою RSS-потоків і електронної 

пошти; форуми для кожного проекту; облік часових витрат; налаштування 

довільних полів для інцидентів, часових витрат, проектів і користувачів; 

створення записів про помилки на основі отриманих листів; багатомовний 

інтерфейс; підтримка СУБД MySQL, Mіcrоsоft SQL Server, PоstgreSQL, SQLіte, 

Оrаcle. 
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Однією з управлінських проблем, що успішно вирішується за допомогою 

інформаційних технологій, є віддалений доступ до спільних баз користувачів, 

що розділені територіально. Проте в Україні не широко застосовується через 

недостатній розвиток телекомунікаційних технологій, особливо в позаміський 

місцевості, де немає високошвидкісних каналів зв’язку, що не дозволяє 

передавати інформаційні потоки необхідної щільності. 

Висновки. Застосування інформаційних технологій є необхідним 

елементом створення та розвитку інформаційного забезпечення підприємств. 

Використання ІТ дозволить автоматизувати деякі процеси на підприємстві , що 

в майбутньому приведе до отримання прибутків. Адже більшість ІТ програмне 

забезпечення є безкоштовним або має помірну ціну. Результати від роботи з ІТ-

технологіями можуть бути такими: 

 заощадження трудових ресурсів та часу, що призводить до підвищення 

ефективності; 

 полегшення інформаційного обміну та роботи над проектами, 

пришвидшення документообігу та оформлення документації;  

 ефективне планування та реалізація стратегії підприємства; 

 контроль за рухом фінансових ресурсів; 

 можливість інтегрування між собою великої кількості програмного 

забезпечення тощо. 

Розвиток інформаційних систем відображає вимоги до вдосконалення 

бізнесу. Потреба в підвищенні якості управління відповідно до інформаційних 

процесів реальних бізнес-процесів, у прискоренні документообігу і в підготовці 

прийняття управлінських рішень є ключовою для розвитку сучасних 

інформаційних систем. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вагомим аспектом, що характеризує проблематику інвестиційної 

діяльності, є адекватна оцінка економічної ефективності інвестиційних 

проектів. Процес ухвалення інвестиційного рішення повинен супроводжуватися 

необхідними розрахунками, на підставі яких можна прийняти правильне 

рішення та зробити висновок про доцільність вкладення коштів в даний 

інвестиційний проект. Важливою умовою підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності підприємства є обґрунтування рішень щодо 

доцільності капітальних вкладень шляхом застосування економіко-

математичних моделей та сучасних методів оцінки ефективності інвестиційних 

проектів. Створення інформаційної системи для забезпечення необхідних 

процесів інвестиційної діяльності на підприємствах дозволить суттєво 

підвищити ефективність функціонування суб’єктів господарювання загалом.   

Проблемі обґрунтування необхідності впровадження сучасного 

інформаційного забезпечення для управління діяльністю організації приділяють 

увагу чимало дослідників. Оцінку впливу інформаційного забезпечення на 

удосконалення діяльності підприємств здійснено у працях Л.Б. Бушовської, 

Н. Хархут, О.Л. Гурої тощо. Проте недостатньо приділено уваги питанням 

вибору оптимального програмного забезпечення для функціонування 

інформаційних систем управління інвестиційною діяльністю. 

Відповідно до основних функцій управління інвестиціями на підприємстві 

(прогнозування, формування інвестиційного портфеля, реалізація інвестиційної 

стратегії), процес аналізу інвестиційної діяльності можна розділити на три 

етапи: стратегічний, попередній та поточний аналіз [1]. У комплексній моделі 

аналізу інвестиційної діяльності чільне місце займає попередній аналіз 

інвестиційної діяльності,  що полягає в аналізі ефективності інвестиційних 

проектів. 

Будь-яке інвестиційне рішення сьогодні обґрунтовується у формі бізнес-

плану. Тому програмний продукт, що спрямований на автоматизацію процесів 

бізнес-планування, повинен базуватися на певній загальноприйнятій методиці. 

Гура О.Л. пропонує наступні загально визнані методики бізнес-планування [2]: 

− UNІDО (методика установи Організації Об’єднаних Націй щодо 

промислового розвитку країн, що розвиваються, для підготовки промислових 

техніко-економічних обґрунтувань та її електронна версія CОMFАR); 

− WоrldBаnk (методика Всесвітнього банку реконструкції та розвитку); 
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− Gоldmаn, Sаchs&Cо (методика найбільшого банківського дому Уолт-

Стрит, одного з лідерів світового інвестиційного бізнесу); 

− Ernst&Yоung (методика інтернаціональної консультаційно-аудиторської 

фірми). 

На основі цих методик було розроблено ряд програм для підготовки і 

аналізу бізнес-планів, а саме: CОMFАR (Cоmputer mоdel fоr feаsіbіlіty аnаlysіs 

аnd repоrtіng), PRОPSPІN (Prоject prоfіles creenіng аnd reаpprаіsаl іnfоrmаtіоn 

system), «Альт-Інвест», «Prоject Expert», SUCCESS, EDІP, FОCCАL, «Інвестор». 

Одним з важливих питань організації економічного аналізу інвестиційної 

діяльності є наукове формування системи аналітичних задач. При цьому такі 

аналітичні задачі повинні мати суворо цільову управлінську спрямованість.  

Рекомендовані комплекси задач на робочих місцях економістів-аналітиків 

можуть включати:  

1. Експрес аналіз фінансового стану підприємства.  

2. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.  

3. Розробку бізнес-планів.  

4. Контроль змін планового та поточного стану реалізації проекту.  

У свою чергу автоматизовані робочі місця спеціалістів-аналітиків можуть 

об’єднуватись у локальні підсистеми управління інвестиційними проектами, що 

дасть можливість підтримувати декілька робочих місць аналітиків і керувати 

кількома інвестиційними проектами.  

Бушовська Л.Б. наголошує на необхідності врахування багатьох факторів і 

складових в процесі прийняття управлінських рішень, що забезпечується 

застосуванням науково-методичних підходів та математичного інструментарію 

прийняття управлінських рішень.  

З цією метою пропонується розглянути можливості застосування 

багатокритеріальної моделі прийняття управлінських рішень [3, с.137]. 

Критеріальну модель (KM) прийняття рішень можна представити у 

наступному вигляді:  

KM  =<T,  S,  K,  X,  F,  C>,    (1) 

 

де T – задача прийняття рішення; S – множина допустимих варіантів 

рішень; К – множина критеріїв оцінки рішень; Х – множина шкал оцінювання; 

F – відображення множини допустимих рішень у множину векторних оцінок; C 

– цільовий критерій (правило) прийняття рішення.   

Моделі багатокритеріальних задач прийняття управлінських рішень та їх 

реалізація передбачають виконання складних процедур, які включають 

формалізовані та неформалізовані етапи. Використання сучасних 

інформаційних технологій дозволяє комплексно вирішувати актуальні 

проблеми аналізу. Автоматизація сприяє пришвидшенню бізнес-процесів на 

підприємстві та підвищенню рівня його ділової активності. 

Найважливішою складовою частиною процесу стратегічного планування 

діяльності підприємства є аналіз інвестиційної привабливості галузі, тобто 

аналіз  зовнішніх факторів, що впливають на формування цілей загальної 
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економічної стратегії, на розвиток підприємства і його місце в галузі. При 

формуванні інвестиційної стратегії необхідно сформувати значну кількість і 

провести оцінку альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найбільш 

повно відповідають цілям розвитку підприємства.  

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності передбачає 

врахування системи цілей загальної стратегії економічного розвитку. Ці цілі 

можуть бути сформовані як необхідність забезпечення приросту капіталу, 

зростання рівня прибутковості інвестиційної діяльності, зміни пропорцій у 

формах реального і фінансового інвестування, зміни технологічної та 

відтворювальної структури капіталовкладень, зміни спрямованості 

інвестиційних програм і т.д.  

Основними стратегічними напрямками капітальних інвестицій можна 

визначити: капітальне будівництво (об’єкти виробничого та невиробничого 

призначення); модернізація основних засобів (виробничих цехів; об’єктів 

інфраструктури); придбання обладнання, машин, механізмів; придбання 

необоротних матеріальних активів; придбання нематеріальних активів.   

Серед загальної кількості інвестиційних проектів одного напрямку можна 

визначити: стратегічні, проекти підтримки, проекти економічної ефективності, 

забезпечення заходів охорони праці та охорони навколишнього середовища, 

соціального призначення та ті, що здійснюються відповідно до вимог закону, 

рішень вище стоячих органів управління (інвестиції вимушеного характеру). 

Впровадження нового чи удосконалення існуючого інформаційного 

забезпечення операційної діяльності підприємства є одним з найголовніших 

завдань підвищення її ефективності. Вирішення цього актуального завдання 

може дозволити створити необхідні умови для підвищення прибутковості 

діяльності підприємства. 

Для підвищення якості роботи по управлінню інвестиційними проектами 

на підприємствах доцільно автоматизувати процеси інвестиційної діяльності та 

створити оптимальну систему оперативного управління інвестиційною 

діяльністю, що буде формуватися з підсистем планування, організації та 

моніторингу за інвестиціями, які у свою чергу будуть контролюватись 

менеджментом підприємства для забезпечення ефективного та стабільного 

соціально-економічного розвитку з можливістю у перспективі проводити 

постійну адаптацію підприємства до змінних умов зовнішнього середовища. 

В Україні найдоцільніше першочергово залучати наступні типи інвестицій 

на модернізацію промисловості: інвестиції у фізичний капітал (обладнання, 

приміщення, розвиток промислової інфраструктури); інвестиції у 

технологічний капітал (наукові дослідження, інноваційні, конструкторські 

розробки); інвестиції у людський капітал (на навчання та управління), оскільки 

людський і соціальний капітал в економічно розвинених країнах забезпечують 

на сьогоднішній день найвищі темпи економічного зростання [3]. 

Як свідчить досвід багатьох країн, іноземні інвестиції сприяють більш 

раціональному використанню матеріальних і нематеріальних національних 

ресурсів. Так, функціонування іноземних компаній на національному ринку 
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витісняє збиткові національні підприємства, що дозволяє перерозподіляти 

ресурси поміж рентабельними компаніями із сучасними технологіями 

виробництва; іноземні інвестиції приводять до підвищення конкуренції на 

вітчизняному ринку, що стимулює запровадження передової техніки, 

технологій, інновацій та підвищення ефективності їх діяльності. 

Основоположні напрями інвестиційної політики повинні формуватися із 

врахуванням розвитку окремих напрямів приватизації, зовнішньої торгівлі, 

фінансово-кредитного ринку і т.д.  

За допомогою інвестиційної діяльності досягається вирішення багатьох 

завдань, які стоять перед підприємством – вдосконалення структури 

виробництва, прискорення темпів його розвитку, а також збалансованість і 

ефективність галузей економіки, отримання найбільшого приросту обсягів 

виробництва продукції. Тому важливою умовою залучення зовнішніх або ж 

використання внутрішніх інвестиційних ресурсів є наявність чіткої стратегії  

фінансово-економічного та соціального розвитку підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ BІGDАTА НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

У 21-ому столітті неможливо уявити собі великий холдинг або ж малий 

бізнес без інформаційних технологій. Необхідною частиною є обробка великих 

даних. Уявіть собі компанію, яка існує на ринку вже близько 10 років. За ці 

роки вона вже виробила таку кількість інформації, яку обробити неможливо. 

Дані про дзвінки, переміщення, кількість договорів, робочих часів, людей які 

працювали у компанії й т.д. Все це – великі дані Bіgdаtа. 

Можливості використання BіgDаtа розглянуто в працях таких іноземних та 

вітчизняних учених, як Віктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кук’єр, Алан 

Морісон, Мін Чен, Шівен Мао, Кріс Преймсбергер, Л. Черняк [1] 

BіgDаtа – серія підходів, інструментів та методів обробки структурованих і 

неструктурованих даних величезних обсягів і значного різноманіття для 

отримання результатів прийнятних для людини, ефективних в умовах 
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безперервного приросту та розподілу по численних вузлах обчислюваної 

мережі [2]. 

Фактично, великі дані визначаються чотирма ключовими 

характеристиками: 

1. Обсяг. Машинні дані продукуються в значно більшому обсязі ніж 

традиційні дані. Наприклад, один двигун реактивного літака може згенерувати 

10 Тбайт за 30 хвилин. Інтелектуальні вимірювачі та немале промислове 

устаткування, такі як нафтопереробні станції та бурові установки, продукують 

дані в подібному темпі, що ще далі ускладнює проблему. 

2. Темп. Потоки соціальних даних – продукують інформацію про думки та 

взаємні стосунки, які мають цінність в управлінні відносинами з клієнтами. 

3. Розмаїття. Формати традиційних даних, як правило, досить чітко 

визначені та змінюються повільно. На відміну від них, формати нетрадиційних 

даних демонструють запаморочливі швидкості зміни. З доданням нових служб, 

розміщенням нових датчиків або проведенням нових маркетингових кампаній 

для збирання кінцевої інформації з’являється потреба у нових типах даних. 

4. Цінність. Економічна цінність різних даних суттєво різниться. Як 

правило, цінна інформація міститься у значно більшому за обсягом масиві 

нетрадиційних даних; задача полягає у тому, щоб визначити що саме має 

цінність, після чого трансформувати та відокремити ці дані для аналізу [4]. 

Варто відмітити, що BіgDаtа є однією із найбільш прогресивною сферою в 

інформаційних технологій, відносно до статистики, об’єм отримуваних даних 

подвоюються кожні 1-2 роки. 

Таким чином, BіgDаtа – це стала сфера технологій, незважаючи на її 

відносно молодий вік, яка отримала поширення в багатьох сферах бізнесу та 

грає не менш важливу роль в розвитку компанії. 

Повернемося до нашої компанії, яку ми уявили на початку. Отож компанія 

росте – дані збільшуються. І для обробки цієї інформації, звичайно, потрібно 

більше часу. Людина вже фізично не встигає обробити цю інформацію. Тоді на 

допомогу приходить BіgDаtа. 

Сутність BіgDаtа в тому, що вона дозволяє зекономити великий об’єм часу 

для обробки інформації та надає можливість використовувати людський розум 

для більш креативної роботи. Мало хто з живих людей міг би аналізувати по 

600 000 документів в день, ще й з мінімальною погрішністю. 

Багато хто вважає, що зиск від роботи з даними можуть отримати лише 

компанії-гіганти. Проте, якщо велика компанія не використовує в повному 

обсязі ті дані, які у неї є — це злочин проти її власників. Коли дані не 

використовує маленька компанія — це недалекоглядність. Практика показує, 

що і малі бізнеси можуть використовувати аналітику даних ефективно та 

отримувати достатньо привабливі дивіденди від інвестицій в аналітику [3]. 

Наприклад, АgrоMоnіtоr, один з українських стартапів в області сільського 

господарства, на основі даних з полів аналізує, при яких затратах на обробку 

поля виходить оптимальний результат. Наприклад, якщо посадка сотні мішків 
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картоплі дає урожай в дві сотні, а пари сотень – в три, то що для фермера 

вигідніше в абсолютних числах. 

Компанія Kоdіsоft в своїх інтерактивних столах використовує технології 

обробки великих даних, вивчаючи таким методом вподобання клієнтів і 

видаючи їм більш точні рекомендації. 

Використовуючи дані про перегляди користувачів, Netflіx розробила 

алгоритм, який зробив рекомендації фільмів на 10% більш точними. Пізніше 

компанія скористалася отриманими даними для створення власного контенту, 

який зараз змагається за популярністю з кращими продуктами кабельного або 

мережевого ТБ [1]. 

В фінансовій сфері Великі дані дають можливості проаналізувати 

кредитоспроможність позичальника, зменшити час розгляду кредитних заявок. 

За допомогою великих даних можна проаналізувати операції конкретного 

клієнта і запропонувати відповідні саме йому банківські послуги. 

У рітейлі та дистрибуції великі дані дозволяють виявляти взаємозв’язки 

між попитом на певні групи товарів і погодою або заходами навколо і більш 

ефективніше поповнювати запаси. Над таким продуктом також працює як 

мінімум одна українська компанія. 

Незважаючи на величезні можливості цієї технології, існують проблеми, 

які з’являються з розповсюдженням використання Bіg Dаtа.  

Важливою проблемою є безпека. Навіть якщо припустити, що BіgDаtа 

буде використовуватися лише в шляхетних цілях, немає ніякої гарантії, що 

персональні дані зможуть бути  надійно захищені від зловмисників та хакерів. 

Отже використання Великих даних може дати велику конкурентну 

перевагу. І це твердження вірне, якщо її збір, обробка та аналіз 

супроводжуються відповідною грамотною стратегією і готовністю бізнесу до 

змін та ризику.  

Для того щоб великі дані принесли реальну користь, потрібно, не лише 

вкладати гроші, але й використовувати нові технології, працювати над 

налагодженням бізнесу і змінювати бізнес підходи. 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ ВЕБ-

САЙТУ 

 

Вплив глобальної комп’ютерної мережі Інтернет на даний час продовжує 

своє активне поширення. Інтернет і WWW міцно увійшли в наше життя, і нам 

вже важко уявити свою діяльність без них. Одним з ключових моментів в 

розвитку всесвітньої павутини є веб-розробка – процес створення веб-сайтів. 

Професійно розроблений сайт, що містить корисні дані, є найкращою візитною 

карткою і комерційної фірми і освітнього закладу, працюючи на них в будь-

який час доби. 

Веб-сайти є базовими документами Всесвітньої Павутини і створюються за 

допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML, каскадних таблиць стилів 

CSS, мов програмування. На сьогоднішній день існує багато інструментів для 

створення веб-сайтів, але кожен з них по-своєму різний. 

Метою даного дослідження є аналіз програмних засобів для розробки веб-

сайту. 

Сайт або веб-сайт (від англ., websіte, місце, майданчик в Інтернеті) – 

сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об’єднані як за 

змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так 

і на кількох серверах. Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, 

комп’ютер, за яким закріплена унікальна ІP-адреса, і взагалі будь-який об’єкт в 

Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-sіte, 

WWW-sіte тощо). 

Існують три основних способи створення веб-сторінок (або документів 

HTML): 

1) використання текстового редактора Блокнот (NоtePаd), вбудованого в 

Wіndоws, і перегляд результатів за допомогою браузера. Цей найпростіший 

спосіб рекомендується початківцям. Його ми використовуємо як основу 

методики навчання web-дизайну; 

2) використання спеціальних редакторів документів HTML, наприклад Hоt 

Metаl Lіght, Hоt Dоg Prоfessіоnаl, MS Frоnt Pаge, HTMLPаd тощо; 

3) використання редактора Wоrd для створення тексту документа, що 

потім конвертується в HTML-формат [2, с. 80]. 

Розглянемо найпопулярніші  програмні засоби для розробки веб-сайту. 

1. Mіcrоsоft FrоntPаge. Інструментальні засоби цієї програми дають змогу 

створювати різні веб-сторінки. Завдяки приналежності даної програми до 
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пакету програм MS Оffіce, звичному інтерфейсу та наявністю великої кількості 

шаблонів програма дає змогу швидко оволодіти навичками роботи будь-якому 

користувачу, навіть початківцю, який знайомий з основами роботи в MS Wоrd. 

Поряд з цим FrоntPаge не варто називати програмою для простачків, 

оскільки функціональні можливості цієї програми дають змогу створювати веб-

структуру практично будь-якої складності. Створення веб-сторінок не потребує 

знань мови HTML або JаvаScrіpt. Програма має засоби для форматування 

тексту, створення та перевірки гіперпосилань, використання фреймів, вставки 

графічних зображень, роботи з формами та інше. Редактор має зручні 

інструменти для роботи з таблицями, вбудовані засоби для обробки зображень, 

дозволяє легко розміщувати на сторінках різні мультимедійні об’єкти: 

малюнки, відеофільми, анімацію, звукові фрагменти. Інтеграція з пакетом MS 

Оffіce дає змогу подавати на сторінках документи MS Wоrd, таблиці і графіки 

MS Excel, динамічно отримувати дані з MS Аccess, використовувати мову VBА, 

засоби перевірки орфографії і десятки готових шаблонів для оформлення 

сторінок сайту. 

До недоліків редактора FrоntРаge можна віднести його переважну 

орієнтацію на веб-оглядач Іnternet Explоrer, тому слід перевіряти роботу 

створеного сайту в інших оглядачах. А також деяку надмірність готового коду 

HTML. Редактор відстежує зміни в коді сторінок і наполегливо відновлює теги, 

видалені користувачем. Пропонується використовувати версію програми – MS 

FrоntPаge 2003. 

2. Mаcrоmedіа Dreаmweаver – це редактор веб-сторінок, що за своєю 

функціональністю схожий на MS FrоntPаge. Редагування веб-сторінок може 

здійснюватися як у візуальному режимі, так і в режимі HTML-коду. В першому 

випадку форматування та редагування здійснюється за допомогою 

інструментарію програми та дає змогу одразу бачити зміни на веб-сторінці. Це 

дещо нагадує форматування сторінки у програмі MS Wоrd. При цьому знання 

мови HTML не є обов’язковим. В другому випадку редагування веб-сторінки 

здійснюється шляхом введення HTML-коду. Недоліком цієї програми є те, що 

під час створення та збереження веб-сторінок програма автоматично створює 

додатковий код, що збільшує обсяг сторінки. Пропонується використовувати 

версію програми – Mаcrоmedіа Dreаmweаver 8.0.1. [3, с.  122]. 

3. Mіcrоsоft Publіsher – це видавнича система, яка місить велику кількість 

шаблонів. За допомогою цієї програми можна створювати різні веб-сторінки, 

обираючи різні макети програми. Програма не потребує знань мови HTML, веб-

сторінки створюються швидко і легко. Недоліком цієї програми є те, що при 

збереженні веб-сторінки програма створює додатковий HTML-код. 

Пропонується використовувати версію програми – Mіcrоsоft Publіsher 2003 [1, 

с. 88]. 

Варто зазначити, що  проблемою при створенні сайту є або прогалини в 

застосуванні мови HTML, або непрофесійне дизайнерське оформлення 

сторінок. Це можна вирішити за допомогою інструментарію Аdоbe 

Dreаmweаver. На сьогоднішній день це одна з найдосконаліших програм для 
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розробки web-сторінок та сайтів професійної якості. Програма дозволяє 

створювати об’єкти і сторінки з використанням мови HTML, підтримує 

каскадні таблиці стилів, а також шари і дії JаvаScrіpt. Розробнику web-проекту 

пропонуються гнучкий і потужний інструментарій управління сайтом, 

включаючи вбудований повноцінний FTP-клієнт, візуальні карти сайтів і 

контроль над посиланнями. Дана програма являє собою комбінацію засобів для 

створення візуального оформлення, функцій розробки додатків, підтримку 

редагування коду, дозволяючи дизайнерам і розробникам ефективно 

створювати візуально привабливі проекти.  

Таким чином, використання візуальних редакторів не вимагає знання мов 

програмування, HTML, CSS та інших технологій для розмітки веб-сторінок [2]. 

На сьогодні найпопулярнішим візуальним редактором розробки веб-сайтів є 

Dreаmweаver. Він містить багато інструментів і засобів для редагування і 

створення професійного сайту: HTML, CSS, JаvаScrіpt, XML і інші текстові 

документи, які підтримуються в програмі. Наступним не менш популярним є 

редактор Mіcrоsоft FrоntPаge. Основними функціями його є – підтримка XML і 

підтримки сценаріїв, повне управління веб-сайтом, розширена підтримка CSS. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУБД MS АCCESS У ФОРМУВАННІ ЄДИНОЇ 

БАЗИ ДАНИХ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Даний програмний продукт CУБД  MS Аccess є однією із складових MS 

Оffіce і найчастіше використовується в організації офісної роботи.  

База даних – це масив спеціальним чином організованої інформації, 

поданої у вигляді впорядкованого набору елементів однакової структури. 

СУБД – це спеціальний пакет програм, що забезпечує створення, 

супроводження і використання баз даних багатьма користувачами. СУБД 

першого покоління характерні тим, що кожна група користувачів розробляла 

своє власне програмне забезпечення по управлінню даними. Наслідками такої 

сепаратизації стало надмірне дублювання програмних кодів і даних. Система 
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управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній 

реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й 

ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати 

пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові 

наклейки. Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, 

що були створені спеціальні програмні продукти – системи управління базами 

даних (СУБД). Основне призначення СУБД – створення та підтримка в 

актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування 

економічних завдань (прикладні програми користувачів) [3]. 

Mіcrоsоft Аccess – це функціонально повна реляційна СУБД. У ній 

передбачені всі необхідні засоби для визначення та обробки даних, а також для 

керування ними при роботі з великими обсягами інформації. 

Основними об’єктами будь-якої бази даних є таблиці. Найпростіша БД має 

хоча б одну таблицю. Отже структура БД тотожна структурі двомірної таблиці. 

Основними елементами БД є запис – це сукупність деяких полів, до кожного з 

яких занесене деяке повідомлення. Кожен рядок бази даних називається 

записом, а стовпчик – полем. Характер зв’язку між записом і полем  визначає 

тип організації баз даних [1]. 

Основні етапи розробки бази даних в середовищі MS Аccess. 

Як неважко здогадатися, процес розробки конкретного програмного 

додатку в середовищі Аccess в першу чергу визначається специфікою наочної 

області, що автоматизується. Проте для більшості з них можна виділити ряд 

типових етапів. Це: розробка і опис структур таблиць даних; розробка схеми 

даних і завдання системи взаємозв’язків між таблицями; розробка системи 

запитів до таблиць бази даних і (при необхідності) їх інтеграція в схему даних; 

розробка екранних форм введення/висновку даних; розробка системи звітів за 

даними; розробка програмних розширень для бази даних, вирішальних 

специфічні задачі по обробці інформації, що міститься в ній, за допомогою 

інструментарію макросів і модулів; розробка системи захисту даних, прав і 

обмежень по доступу [2]. 

СУБД Аccess дає змогу створювати такі типи об’єктів [4]: 

«Таблицы» - основний об’єкт БД, оскільки в ньому зберігається вся 

інформація. 

«Запрос» - служить для фільтрації або селекції даних. Дає змогу вибрати з 

БД необхідну інформацію, яка відповідатиме певним критеріям і далі 

використовуватиметься для розв’язання конкретного завдання. 

«Форма» - це певний бланк для заповнення його даними або маска, що 

ніби накладається на БД. Головне його призначення - спростити процес 

заповнення БД. 

«Отчеты» - це певним чином оформлена програма, що дає змогу видавати 

для друкування або на екран інформацію з БД. 

«Макросы» використовують для автоматизації процесу виконання 

операцій, які часто повторюються. 
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«Модули» - це програмні модулі, написані мовою VBА для розв’язання 

складних завдань. 

Отже, вище наведений продукт дозволяє оптимізувати управлінську 

роботу на підприємстві. 

 

Список використаних джерел 
1. Система управління базами даних Microsoft Access [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/tehnikakomp/home/lekciie/ 

subd-ms-access 

2. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами 

СУБД Microsoft Access [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://knowledge.allbest.ru/programming/2c0b65625a2bc68b5d53b88421206d27_0.

html 

3. Системи управління базами даних (СУБД), їх основні можливості та 

функції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://vseosvita.ua/library/sistemi-upravlinna-bazami-danih-subd-ih-osnovni-

mozlivosti-ta-funkcii-25461.html 

4. Поняття бази даних, СУБД. Фізична та логічна структура БД у СУБД 

MS Access [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://studfiles.net/preview/5704549/page:25/ 

 

Слободянюк А.С. 
здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

науковий керівник: Кузьміна О.М., к.т.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця 

 

ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Основи сучасної інформаційної технології становлять бази даних (БД) і 

системи керування базами даних, роль яких як єдиного засобу зберігання, 

обробки й доступу до більших обсягів інформації постійно зростає. При цьому 

істотним є постійне підвищення обсягів інформації, збереженої в БД, що 

спричиняє вимогу збільшення продуктивності таких систем. Різко зростає 

також у різноманітних застосуваннях попит на інтелектуальний доступ до 

інформації. Це особливо проявляється при організації логічної обробки 

інформації в системах баз знань, на основі яких створюються сучасні експертні 

системи. 

Взагалі база даних – це набір записів і файлів, організованих спеціальним 

чином. У комп’ютері, наприклад, можна зберігати прізвища й адреси друзів або 

клієнтів. Один з типів баз даних – це документи, набрані за допомогою 

текстових редакторів і згруповані по темах. Інший тип – файли електронних 

таблиць, поєднувані в групи по характері їхнього використання. 

Дані – це інформація, зафіксована в певній формі, придатної для наступної 

обробки, зберігання й передачі. До даних необхідний «прозорий» доступ 
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відразу декількох користувачів, тобто будь-який користувач повинен мати 

можливість одержувати необхідну йому інформацію, модернізувати її, заносити 

нову й видаляти стару, причому кінцевий користувач може про всі ці операції й 

не знати. 

Готельний комплекс надає для тимчасового проживання клієнтам кімнати . 

Для обліку кожного замовлення враховується: тип кімнати клієнт, 

комфортність кімнати спосіб оплати, час проживання в готелі. 

У готельному комплексі ведеться облік обслугованих замовлень, що 

здійснюються кожним співробітником готелю. Штат готелю складається з 

працівників.  

Штатний розклад готелю передбачає посади. 

Співробітник може посідати декілька посад. 

Готельний комплекс збирає відомості про клієнтів  

В готелі необхідно реєструвати, замовлення з моменту його прийому 

співробітником(адміністратором) до оплати послуг клієнтом. У замовленні 

необхідно враховувати відомості про тип номера, комфортність, клієнта, що 

проживатиме в номері, робітника, що обслуговуватиме даний номер, число 

замовлень одним клієнтом, та період проживання клієнта в готелі, спосіб 

оплати й спосіб замовлення. 

Способи оплати бувають: готівкою, чеком і за допомогою кредитної 

картки. Способів замовлення чотири: 1) замовлення підлягає відправці, 2) 

замовлення буде одержане особисто, 3) замовлення відправлене й 4) 

замовлення одержане. У замовленні фігурує тільки клієнт й один співробітник. 

Облік у готелі здійснюється для зберігання інформації створене значне 

число файлів, загальний об’єм яких стає критичним для наявних 

обчислювальних ресурсів. Крім того, процес управління інформацією, 

внаслідок її неузгодженості, надмірно трудомісткий. 

Метою розробки бази даних є створення бази, яка б удосконалила процес 

введення та обробки й інформації в готельного комплексу. 

При розробці бази даних були визначені наступні цілі як: 

- Забезпечити можливість ефективного керування інформацією про 

співробітників і клієнтів готельного комплексу; 

- Реалізувати механізм ефективного розподілу ресурсів між різними 

клієнтськими заявками на обслуговування; 

- Якісно й вчасно обслужити всі заявки клієнтів. 

У готельному комплексі ведеться облік обслугованих замовлень, що 

здійснюються кожним співробітником готелю. 

Для збереження цієї інформації та швидкого доступу до неї необхідна 

реляційна база даних. 

У багатьох випадках готелі використовують готові інформаційні системи, 

але більшість з них є громіздкими та не можуть забезпечити ефективної роботи 

при досить великих масштабах даних. 

База даних у Готельному бізнесі виконує такі основні завдання: 

- зберігати відомості про номерах готелю; 
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- зберігати інформацію про заброньованих номерах клієнтів; 

- забезпечувати пошук потрібного номери; 

- забезпечувати оформлення номери на потрібного покупця. 

База даних мусить бути налаштованої, тобто у ній має може бути 

можливість зміни, доповнення, зокрема і видалення наступних параметрів: 

- імені клієнта й (чи) номери (при в’їзді чи від’їзді клієнта); 

- наявність і можливість надаваних послуг. 

Необхідно реалізувати базу пошуку за такими параметрами: 

- зберігати відомості дати бронювання номери; 

- зберігати відомості дати від’їзду покупця номери. 

Пошук краще здійснювати як запиту, наприклад, виводити перелік всіх 

номерів, які відповідають запровадженим умовам. 

Для процесу оформлення номера необхідно провести прізвище, ім’я, по 

батькові, громадянство, серію, і номер паспорти, яким зареєстрований клієнт. 

Після купівлі номери клієнтом необхідна схоронність інформації клієнта, але 

крім цього, про номері. Має бути можливість переглядати список 

зареєстрованих клієнтів і покупців, їх паспортні дані тощо (лише адміністрації). 

Під експлуатацією бази даних розуміється інструкція роботи з базою 

даних, що дозволяє адміністратору змінювати, переглядати інформацію, 

створювати облікові записи користувачів, користувачеві – переглядати, 

копіювати інформацію (лише за допомогою адміністратора), створювати файли 

і документи. 

Треба лише створити дисконтний запис: Адміністратор. При описі 

дисконтних записів слід зазначити, в яких режимах і з якими базами даних 

дозволено працювати користувачам. 

Окремо має бути Адміністратор, наділений правом працювати з усіма 

режимами, змінювати будь-які настройки. 

Працюючи з базою даних слід передбачити обмеження прав доступу 

користувачів до завдань бази даних. Для цього є такі шляхи вирішення: 

- визначення прав доступу кожного користувача до кожного завдання бази 

даних; 

- визначення прав доступу групи користувачів до кожного завдання бази 

даних; 

- визначення прав доступу групи користувачів до групи завдань бази 

даних. 

Важливу інформацію, що зберігається базі даних, повинна бути 

захищеною від стороннього втручання, такого, наприклад, як читання, особами, 

які мають доступу і навмисного зміни інформації. 
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ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В 

УКРАЇНІ 

 

Інтернет-маркетинг (електронний маркетинг) – технологія маркетингу за 

допомогою комп’ютерних мереж і систем. Він є однією із складових у загальній 

маркетинговій стратегії фірми. Електронний маркетинг має деякі суттєві 

можливості: охоплення великої кількості користувачів Інтернету, цільовий 

вплив на групи споживачів, швидке створення електронного рекламного 

контенту, невисокі витрати при проведенні маркетингових кампаній, 

оперативний збір та аналіз статистичної інформації маркетингових досліджень 

[1]. 

Проводячи маркетингову кампанію в глобальній мережі, фірма в змозі 

істотно зменшити витрати за рахунок обмеження аудиторії і не втратити 

потрібного ефекту. Часто маркетинг в Інтернеті ототожнюється з рекламою в 

мережі. Однак зведення маркетингу в Інтернеті тільки до Інтернет-реклами 

звужує його функції і можливості. 

Інтернет-маркетинг має ряд своїх переваг, які ми розглянемо більш 

детально. Першою і найвагомішою перевагою інтернет-маркетингу є 

можливість вимірювання ефективності. У цьому середовищі можна виміряти 

всі необхідні показники. Крім того, зробити це можна швидко та оперативно за 

допомогою спеціалізованих програм, плагінів та інших інструментів.  

Також до переваг інтернет-маркетингу можна віднести можливість 

реалізації товару на нових ринках. Можна виготовляти товар в Європі, а 

продавати його в Японії. Інтернет і маркетинг в ньому не має кордонів і 

дозволяє клієнтам користуватися послугами компаній по всьому світу, а 

компаніям – освоювати все нові і нові ринки. Крім того, нова концепція – це 

відповідь на бажання споживачів. Сьогодні велика частина споживачів 

здійснюють покупки в інтернет-магазинах, зберігаючи при цьому значну 

кількість часу. Це зручно, швидко і дешево. 

Наступна перевага інтернет-маркетингу – це спрямований вплив на 

цільову аудиторію. Реклама на телебаченні, на радіо та інші класичні 

інструменти відрізняються низькою вартістю одного контакту. Але їх не можна 

назвати ефективними інструментами, адже охоплення телебачення, радіо та 

іншого досить широке і немає певного фокусу на цільовій аудиторії. Тематичні 
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сайти, спільноти і форуми дозволяють вирішити цю проблему. У такому 

випадку компанія гарантовано потрапить своєю рекламою в ціль. Погодьтеся, 

адже телевізійна реклама дорогого автомобіля, яка транслюється по всій країні, 

буде цікава одиницям, а, отже, і куплять таких машин небагато. Якщо ж 

маркетингова кампанія запускається на сайті, який затребуваний у зацікавлених 

в товарі людей, то цільових дій буде набагато більше. В даному випадку 

потрібно керуватися принципом: «Дай клієнту те, що він хоче». 

До переваг інтернет-маркетингу також можна віднести швидкість дій. 

Сучасний світ дуже швидко змінюється, тому необхідно швидко реагувати на 

зміни. І здійснити це дозволяє маркетинг в мережі. Запуск нової рекламної 

кампанії, дослідження та інше займає не більше ніж за два дні. Крім того, 

реакція споживача також не змусить себе чекати [2]. 

Також до переваг можна віднести наступні аспекти: вплив на велику 

аудиторію, певну поведінку людей, дешевизну та простоту оцінки 

маркетингових дій. На сьогоднішній момент Інтернет-маркетинг виконує 

функції комунікації і надає можливість укладання угод, виконання покупок і 

вчинення платежів. Це надає йому риси всесвітнього електронного ринку.  

Маркетингова взаємодія виникла внаслідок виникненню та стрімкому 

розвитку електронного бізнесу – Інтернет-маркетингу. Звичайні інструменти та 

прийоми маркетингу і методи управління бізнесом в багатьох випадках 

незастосовані до області Інтернету в їх стандартній моделі, оскільки широкі 

потенціали Інтернету ставлять перед сучасними підприємствами досить складні 

завдання їх ефективного впровадження в діяльність комерційних підприємств і 

вимагають пристосування старих або роботи нових методів ведення бізнесу.  

Основними напрямками ефективного використання електронного 

маркетингу є [3]: 

- моніторинг – збір і аналіз інформації про вимоги до бренду в мережі;  

- управління репутацією фірми – створення потрібної думки про бренд, 

продукті, компанії;  

- клієнтська підтримка – організація постійної взаємодії та консультування 

клієнтів в зручній для них системі обміну інформацією; 

- просування – завоювання привабливості і поваги широкої аудиторії до 

бренду або продукції. 

Об’єднання двох та більше підприємств протягом тривалого періоду часу з 

метою створення стратегічного альянсу є одним з найперспективніших 

напрямків Інтернет-маркетингу. У результаті підприємства, що створюють 

стратегічний альянс, відкривають нові ринки для здійснення своєї діяльності, 

отримують доступ до нових споживачів, посилюють конкурентну позицію, 

пропонують комплексні рішення. Підприємство має на меті досягнути декілька 

цілей, що формують стратегічні альянси. Тим не менш, все більше число 

підприємств формують стратегічні альянси з метою реалізації товарів через 

мережу.  

Розвиток Інтернет-маркетингу у діяльності підприємств має велику 

перспективу. Щодня підприємства роблять ставки на маркетинг в мережі, 
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аналізуючи, що саме в середовищі он-лайн можна чекати найбільш ефективне 

втілення сучасних концептуальних підходів та ідей. Для багатьох підприємств 

середнього та малого бізнесу Інтернет-маркетинг послужить основою 

справжнього комерційного успіху, створюючи при цьому умови для зростання 

агентств Інтернет-реклами. 

Таким чином, інтернет-маркетинг сьогодні є затребуваним способом 

залучити споживачів, заявити про компанію, провести дослідження і здійснити 

багато іншого. Цей напрямок активно розвивається і з кожним роком стає все 

популярнішим. Пояснюється це значними перевагами і широким асортиментом 

використовуваних інструментів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 
 

Функціонування сучасного підприємства пов’язано із здійсненням 

проектної діяльності, оскільки будь-яка його дія, прийняття рішень чи 

результат діяльності являють собою або самостійний проект, або елемент більш 

складного проекту.  

Унаслідок економічних перетворень, що зараз відбуваються в Україні, 

створюються нові моделі та механізми економічних відносин. Тому для 

подальшої прибуткової діяльності підприємства необхідно виробити нові 

підходи до управління проектами. При цьому виникає необхідність 

ефективного управління проектами за допомогою сучасних інформаційних 
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технологій для досягнення високого рівня прибутковості учасників проекту, 

високої якості проекту, пов’язана з підвищенням складності проектів, 

зростанням вимог до термінів, якості виконання робіт. 

Висока конкуренція на ринку вимагає від компаній оперативності 

виконання проектів, мінімізацію затрат і високого рівня якості. Орієнтація 

компанії на її стратегічні цілі додає на строки виконання, бюджету ще одне 

обмеження – відповідність стратегії компанії. Компанія має дві групи цілей: 

направлені на внутрішній розвиток (підвищення вартості бізнесу й 

ефективності бізнес-процесів) і на зовнішній розвиток (підвищення продажів, 

вихід на нові ринки). Необхідно чітко розуміти цілі компанії і підбирати 

відповідні проекти, які дозволили досягти цих цілей. При досягненні 

стратегічних цілей виникає необхідність управляти декількома різними 

проектами, ефективно використовуючи обмежені ресурси.  

Розвиток інформаційних технологій управління проектами пройшов 

декілька етапів. Завдяки збільшенню потужності комп’ютерів збільшилась 

функціональність систем. Із введенням стандартів обміну даними між 

системами, розвитком Web-технологій відкрились нові перспективи для 

розвитку інформаційних систем управляння проектами. Варто підкреслити, що 

паралельно підвищується складність проектів, при цьому виникають додаткові 

вимоги до інформаційних технологій.  

Сучасні тенденції управління проектами передбачає збільшення ролі 

інформаційних технологій. Інформаційні технології управління проектами 

покликанні підвищити ефективність управління та зменшити процент 

незавершеності проектів. Інформаційні технології дають можливість управляти 

змінами, ресурсами, обмеженнями, комунікацією, робочою командою та 

іншими факторами, які впливають на проект. 

Інформаційні технології управління проектами дозволяють – 

автоматизувати одну або декілька складових управління проектами: складання 

календарного плану робіт, управління ресурсами, витратами, ризиками, якістю 

тощо. Системи автоматизації управління проектами містять такі структурні 

елементі: засоби для календарно-сітьового планування, засоби розв’язання 

окремих задач (серед них слід виділити допроектний аналіз, розробка бізнес-

планів, аналіз ризиків, управління строками, управління витратами), засоби для 

організації комунікацій між виконавцями проекту.  

Інформаційні технології дозволяють не тільки успішно виконувати 

завдання управління проектами, а й забезпечувати ефективну комунікацію між 

членами проекту. Управління комунікацією проекту – процеси, що включають 

створення, збір, розподіл, зберігання та використання інформації проекту. 

Інформаційні технології дають змогу успішно управляти проектами, 

налагоджувати стійку комунікацію між учасниками, виявляти та вчасно 

реагувати на відхилення, документувати всі етапи проекту, оперативно 

здійснювати контроль. Також серед завдань, що виконують названі системи, 

організація дискусійних груп та чат-каналів, віддалене збереження файлів, 

збереження прийнятих рішень та інформування зацікавлених сторін. 
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Новітні тенденції свідчать, що досить широкого розповсюдження 

набувають інформаційні технології спрощеного доступу до інформації проекту 

та забезпечення ефективних комунікацій між членами команди проекту. Вони 

не містять власних інструментів для календарно-сітьового планування, а 

підтримують функцію інтегрування із системами автоматизації управління 

проектами. Одна група інформаційних технологій надає інструменти для 

аналізу проектних рішень, ОLАP-обробки та Dаtа mіnіng, інша група 

призначена для спрощеної комунікації між учасниками і пропонує розвинуті 

інтернет-засоби.  

Останнім часом усе більшого розповсюдження набуває одночасне 

управління декількома проектами. В таких умовах зростає потреба у 

контролюванні виконання етапів проектів. Інформаційні технології дають 

можливість реалізувати мультипроектне управління, при якому управління 

декількома проектами виконуються паралельно, незалежно один від одного, але 

використовують спільні ресурси. Інформаційні технології в мультипроектному 

управлінні дозволяють описувати склад і характеристику робіт, ресурсів, 

прибутків і видатків проектів, створювати розклад виконання робіт із 

урахуванням проектних обмежень, виявляти критичні операції і резерви часу 

для виконання інших операцій, розраховувати бюджет проектів, розраховувати 

розрахунок потреб проектів у матеріалах і ресурсах, розраховувати планове 

завантаження ресурсів проектів, аналізувати ризики та резерви, розрахувати 

успішність виконання проектів, вести облік і аналіз виконавців проектів, 

отримувати необхідну звітність по проектах. Мультипроектне управління 

виконує додаткові функції: ведення архіву та документообороту, аналітичні 

функції сітьового мультипроектного планування, контрольно-ревізійні функції. 

Упроваджуючи інформаційні систем управління проектами, варто 

пам’ятати, що використання інформаційних систем вимагає певних змін 

процесів управляння організації. Тому впровадження вимагає системного 

підходу, що передбачає планування комплексу робіт і контроль за їх 

здійсненням. Потрібно починати із складання плану впровадження, що містить 

перелік задач, від формалізації процедур збору, збереження інформації до 

здійснення змін в організаційні структурі підприємства. Від успіху 

впровадження залежить ефективність діяльності організації в цілому або 

окремих її підрозділів. Тому особливого значення набуває планування і 

контроль за технічними, людськими аспектами впровадження технології.  

Отже, в управлінні проектами необхідні теоретичні дослідження в 

напрямку впровадження інформаційних технологій для автоматизації 

ефективного управління декількома проектами та контролю виконання 

проектів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІМ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Проектування будівель є досить важким та трудомістким процесом. Для 

полегшення роботи, в умовах цифровізації було розроблено спосіб створення 

інформаційних моделей будівель. Цифрове відображення моделей є досить 

новим підходом у цій галузі та набуває широкої популярності, адже дозволяє 

значно зменшити витрати. Тема присвячена розгляду особливостей 

інформаційного моделювання будівель. 

Метою роботи є ознайомлення з новими підходами моделювання, за 

допомогою яких процес будівництва здійснюється швидше та дозволяє 

заощадити кошти. Здійснити їх огляд та оцінити переваги використання. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій ознаменувався появою 

принципово нового підходу в архітектурно-будівельному проектуванні, що 

полягає у створенні цифрового відображення нової будівлі, яка охоплює всі 

відомості про майбутній об’єкт – Buіldіng Іnfоrmаtіоn Mоdel (BІM), що у 

перекладі – інформаційна модель будівництва. 

Інформаційне моделювання будівлі (buіldіng іnfоrmаtіоn mоdelіng, BІM) - 

це технологія оптимізації процесів проектування і будівництва, в основі якої 

лежить використання єдиної моделі будівлі і обмін інформацією про будь-якого 

об’єкту між усіма учасниками протягом всього життєвого циклу - від задуму 

власника і перших начерків архітектора до технічного обслуговування готового 

будинку. Інструментарій BІM покликаний виключити надмірність, повторне 

введення і втрату даних, помилки при їх передачі та перетворенні.  

BІM може використовуватися як для позначення безпосередньо самої 

інформаційної моделі будівлі, так і для процесу інформаційного моделювання. 

Наприклад, компанія Grаphіsоft – автор широко розповсюдженого пакета 

АrchіCАD, запровадила термін VB (Vіrtuаl Buіldіng) – віртуальна будівля, який 

по суті є BІM. Іноді можна зустріти схоже за значенням словосполучення 

електронне будівництво (e-cоnstructіоn).  

Інформаційне моделювання будівлі – це комплексний підхід до зведення, 

оснащення, забезпечення експлуатації та ремонту будівлі, який передбачає 

збирання та комплексну обробку в процесі проектування всієї архітектурно-

конструкторської, технологічної, фінансової та іншої інформації про будівлю з 
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усіма її взаємозв’язками і залежностями. В інформаційному моделюванні 

будівля і все, що до неї відноситься, розглядається як єдиний об’єкт. Кожен 

елементарний модуль, об’єкт будівлі є просторовою інформаційною моделлю, 

яка пов’язана із базою знань, і у якій кожному елементу можна привласнити 

додаткові атрибути. Такі ознаки і переваги органічно випливають із глобальних 

відмінностей знань від інформації – їх композитивність, ієрархічність, 

процедуральність та описовість [2]. Будівельний об’єкт відтоді проектується 

фактично як єдине ціле і зміна будь-якого його параметра тягне за собою 

автоматичну зміну інших, пов’язаних з ним параметрів і об’єктів, зміни 

креслень, візуалізацій, специфікацій, графіка будівництва тощо на всіх етапах 

життєвого циклу. 

Застосування інформаційної моделі будівлі істотно полегшує роботу з 

об’єктом і має ряд переваг порівняно з класичними методами проектування. 

Насамперед, BІM дозволяє у віртуальному режимі розробити, пов’язати разом 

та узгодити створювані різними фахівцями та організаціями компоненти, 

системи майбутньої споруди, заздалегідь перевірити їх життєздатність, 

функціональність і експлуатаційні якості. ВІМ дає змогу створити модель, у 

якій можуть паралельно працювати архітектори, конструктори, інженери та 

інші фахівці, залучені до проекту. Середовище BІM підтримує функції спільної 

роботи впродовж усього життєвого циклу будівлі без ризику неузгодженості 

або втрати даних, а також унеможливлює помилки при їх передачі та 

перетворенні. Прийняття зважених рішень на ранніх етапах існування об’єкта 

заздалегідь дозволяє заощадити, адже відомо, що ціна внесення змін у проект 

зростає експоненціально із часом від початку робіт. 

Таким чином, основними перевагами ВІМ можна назвати наступні:  

- значне скорочення часу проектування для типових, регулярних об’єктів, а 

також для внесення змін у проектну документацію; 

- упередження конфліктів між системами та підсистемами будівлі і 

окремими елементами; 

- детальне опрацювання збільшує прогностичність техніко-економічних 

показників та зменшення операційних витрат;  

- виявлення взаємозв’язків між елементами будівлі, функціональністю;  

- здатність до накопичення предметних знань; 

- можливість дослідження та оптимізації експлуатаційних показників;  

- компактність систем, що проектуються, можливість значного 

ускладнення їх функції та форми. 

ВІМ є сумою технологій, наслідком еволюції систем імітаційного 

моделювання. Це відповідь на зростаючу складність функції та підсистем її 

обслуговування у будівлях, на вимоги сучасності до форми конструкцій як з 

архітектурної, так і конструктивної точки зору. Сучасні ВІМ укрупнюють 

підсистеми будівлі в один супероб’єкт, що вже реалізовано у деяких 

комплексах [1]. Вочевидь укрупнення і взаємоінтеграція ВІМ не може 

залишитися у межах будівлі. Наразі системи ВІМ кожної споруди органічно 

виходять на рівень інтеграції у міське середовище. Це зумовлює перехід ВІМ-
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технологій у 4D та 5D-системи. 4D вже широко застосовується у локальних 

ВІМ, дозволяючи моделювати монтаж елементів каркаса та огородження. 5D-

системи мають на увазі накопичення якісних даних ВІМ та поширення 

сполученості із ГІС-технологіями [3]. Таким чином, сучасні ВІМ-системи є 

частиною інформаційних систем (І-Mоdel), які накопичують і несуть 

інформацію щодо явищ природи, з якими ми взаємодіємо, соціально 

економічну історію життя людей. 

Впровадження BІM-технологій у світі відбувається зростаючими темпами, 

причому нерідко за державної підтримки. В Україні також спостерігається 

пожвавлення інтересу до інформаційного моделювання будівельних систем, 

однак цей процес притаманний лише окремим інтегрованим підприємствам або 

компаніям із іноземними інвестиціями. ВІМ активно застосовується у 

будівельній галузі України, де очевидна його ефективність: будівництво 

великих торговельно-розважальних центрів (наприклад Оceаn Plаzа, Республіка 

у Києві тощо), мультифункціональних об’єктів зі складною внутрішньою 

інфраструктурою (наприклад укриття над ЧАЕС). 

При цьому можна позначити чинники, що в сучасних умовах стимулюють 

впровадження ВІМ в Україні:  

- орієнтація проектування на зовнішні західні ринки, для яких ВІМ є 

природним; 

- імплементація європейських будівельних норм, що органічні для ВІМ 

комплексів 

- зростання вартості енергоносіїв, що змушує девелоперів та власників 

переходити на інформаційні технології проектування, будівництва та 

експлуатації з високим рівнем прогнозування та контролю; 

- впровадження енергоощадних програм та реформ, що спонукає державу 

виступати ефективним ощадним власником; 

- очікування закордонних інвестицій та програм і необхідність дієвого 

контролю за їх виконанням. 

Отже, створення цифрового відображення інформаційної моделі будівель є 

явищем, яке істотно полегшує роботу як проектувальникам, так і власникам 

будівель. Сама технологія має низку переваг, головними з яких є оперативність, 

доступність, організованість та економія коштів. Тому перехід до цифрового 

моделювання є значним проривом у створенні інформаційних моделей в 

будівництві. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ 

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

Франчайзинг являє собою один з небагатьох інструментів розвитку 

бізнесу, який давно і ефективно працює в світі, в тому числі і в нашій країні, де 

франчайзинг активно розвивається. В умовах гострого дефіциту гострого 

дефіциту фінансування як основного, так і оборотного капіталу підприємств в 

Україні саме франчайзинг дозволяє створювати досить перспективний бізнес на 

досить вигідних умовах як для франчайзингової компанії, так і для покупця 

франшизи. Однак далеко не всі підприємці в Україні гарно ознайомлені про 

переваги франчайзингу як перспективного виду бізнесу. 

Очевидно, що в умовах гострої міжнародної конкуренції і суттєвих 

проблем в розвитку вітчизняної економіки України необхідно використовувати 

найбільш ефективні інструменти, що дозволяють розвиватись, насамперед, тим 

галузям економіки країни, які б стали гідною альтернативою іншим 

прибутковим галузям і, крім того, забезпечували б зайнятість населення в 

малому і середньому бізнесі. Одним з найбільш ефективних інструментів для 

досить швидкого розвитку бізнесу на даний час є франчайзинг. 

Франчайзинг – спосіб організації комерційної діяльності, при якому одна 

юридична особа (підприємець або невелике комерційне підприємство) 

домовляється з іншою юридичною особою - компанією, яка торгує франшизою, 

про те, що даний підприємець (або компанія) буде вести свою комерційну 

діяльність під ім’ям такої фірми або під її брендом. Прототипом сучасної 

системи франчайзингу одні вважають систему продажів і обслуговування 

швейних машин Зінгера, інші - німецьких пивоварів, які стали надавати 

франшизу питним закладам [4]. 

У сучасному прочитанні франчайзинг – досить взаємовигідна форма 

комерційного взаємодії великої компанії, яка добре зарекомендувала себе на 

світовому або внутрішньому ринку і підприємців, націлених на швидке 

зростання прибутків через використання ділової репутації, ноу-хау, ділового 

досвіду франчайзера. В даний час франчайзингові компанії функціонують 

більш ніж в 70 секторах економіки. головними експортерами франшиз є США, 

Японія, Канада, Великобританія, Німеччина, Австралія і Франція. 

Кількість франчайзингових компаній (франчайзі) по всьому світу, згідно з 

даними Всесвітньої ради по франчайзингу (WFC), наближається до 2 млн. 
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одиниць. За даними Frаnchіse Dіrect, в 2017 році, в цілому, було зафіксовано 

зростання частки франчайзингу на глобальному ринку, що прямо і 

опосередковано сприяє зменшенню посткризового безробіття і зростання ВВП 

[2]. 

За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 

франчайзери розширюють свою присутність в інших країнах наступними 

способами: 

- надання франшизи індивідуальним франчайзі в цікавих для них країнах 

через штаб-квартири та філії в інших країнах; 

- через організацію дочірніх структур, що представляють франчайзери в 

іншій країні; 

- шляхом створення спільного підприємства з участю компанії, що володіє 

необхідними для забезпечення приймаючої сторони знаннями; 

- шляхом укладення генерального франчайзингового договору, що дає 

генеральному франчайзі право відкривати франчайзингові точки на певній 

території і надавати субфранчайзі право експлуатації франшизи з подальшим 

відкриттям франчайзингових підприємств; 

- через укладення договорів про територіальний розвиток, що зобов’язують 

франчайзі організувати мережу торгових точок на визначеній заздалегідь 

території за певний період часу, забезпечуючи, тим самим, просування товарів 

або послуг франчайзера в даному регіоні.  

Таким чином, спостерігається ефект взаємовигідного співробітництва 

франчайзера і франчайзі в рамках купівлі-продажу франшизи. З одного боку, 

підприємець отримує можливість для активного розвитку; з іншого боку - 

компанія-франчайзер збільшує продажі своїх товарів і послуг, розширює свою 

присутність в різних регіонах не тільки однієї країни, а й усього світу[3]. 

Крім ділового франчайзингу відомі й інші його види: товарний, 

виробничий, сервісний франчайзинг. Так, в разі надання товарного 

франчайзингу франчайзі отримує право на реалізацію товару, виробленого під 

брендом компанії-франчайзера. При цьому найчастіше франчайзі має право на 

післяпродажне та гарантійне обслуговування товару. 

Договір франчайзингу жорстко регламентує технологію продажів, 

асортимент послуг і товарів та чіткі правила використання торгової марки 

виробника. Якщо франчайзі купує у виробника торгове обладнання, франчайзер 

надає йому фінансову підтримку, забезпечує рекламними технологіями, навчає 

працівників. 

В рамках промислового франчайзингу компанія-власник патенту 

технології виробництва продукту передає франчайзі право на виробництво і 

продаж продукції під своїм фірмовим знаком. Крім патенту на виробництво, 

компанія-франчайзер передає другій стороні сировину і ексклюзивні 

інгредієнти, які виробляє тільки вона по секретним технологіям. У договорі при 

цьому прописуються чіткі вимоги до виробничого процесу, обсягів продукції, 

що випускається, її якості, планів продажу. Також регламентуються 

кваліфікація персоналу і форми звітності. Франчайзер здійснює поставку 
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обладнання на пільгових умовах, навчає персонал, організовує виробництво, 

здійснює рекламу. 

При сервісному франчайзингу франчайзі отримує право надавати ті чи 

інші послуги під торговою маркою франчайзера. Франчайзер забезпечує 

франчайзі обладнанням, рекламної та маркетингової технологією, веде 

контроль над діяльністю фірми-франчайзі. Найбільш популярними сферами 

бізнесу, де особливо активно використовується франчайзинг, є роздрібні 

мережі (перш за все, продажу одягу, взуття), мережі автозаправок, 

підприємства індустрії краси та здоров’я. Поступово франчайзинг проникає в 

інші економічні сфери. 

Перевагами франчайзингу можна вважати, перш за все, можливість досить 

швидкого зростання для невеликих компаній, які не створили власних відомих 

брендів, з обмеженою мережею продажів. Крім того, для відомих компаній – 

франчайзерів дана схема дозволяє знижувати обсяги несумлінного копіювання 

своїх брендів іншими виробниками, приносячи значні доходи від реалізації 

франшиз. 

Недоліки франчайзингу полягають у тому, що франчайзингова компанія 

змушена витрачати значні організаційні і фінансові ресурси на забезпечення 

якості продукції та послуг з боку франчайзі. Для компанії - набувача франшизи 

така схема вносить значні обмеження і частково позбавляє її самостійності в 

організації виробництва, в принципах маркетингової політики, що, безумовно, 

позначиться на стратегії розвитку компанії. 

В цілому франчайзинг дозволяє бізнесу: 

- підвищити загальну культуру підприємництва; 

- посилити юридичну забезпеченість і захист малого бізнесу; 

- підвищити трудову зайнятість населення країни; 

- посилити інноваційну складову в сегменті малого і середнього бізнесу; 

- підвищити ефективність позитивного державного впливу на розвиток тих 

чи інших видів діяльності і на мале підприємництво в цілому; 

- побудувати комплексну систему практичного навчання для малого 

підприємництва без створення будь-яких спеціальних навчальних структур і 

програм; 

- залучити значні іноземні інвестиції у вітчизняну економіку [2]. 

Отже, франчайзингова система відносин як спосіб організації 

підприємництва є інтеграцією малого і великого бізнесу, супроводжується 

проявом синергічних ефектів, при якій обидві сторони отримують певні вигоди 

від створеної разом системи. Франчайзинг є особливою формою вертикальної 

інтеграції, яка дозволяє зменшити витрати та створити міцнішу конкурентну 

позицію.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

«ІІKОCHАІN» У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 
Ресторанний бізнес – це одна з галузей індустрії гостинності, що 

перспективно розвивається в світі і Україні зокрема. Люди приходять до 

ресторану не тільки скуштувати вишукані страви, а й відпочити, отримати 

естетичне задоволення і просто поспілкуватися один з одним. Досягнення 

успіху у розвитку будь-якого бізнесу, у тому числі і ресторанного, залежить від 

безлічі факторів, одним з яких є використання інформаційних технологій. 

Сучасні інформаційні комп’ютерні технології, розроблені спеціально для 

підприємств громадського харчування, дозволяють значно спростити, 

оптимізувати і прискорити цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу 

операцій. В даний час для автоматизації підприємств громадського харчування 

використовують такі системи автоматизації: «R- Keeper», «ІіkоChаіn», «1С-

Рарус», «UNІSYSTEM Ресторан», «X - КАФЕ», «Mіcrоіnvest Склад Prо» та 

інші. Серед яких, для успішного управління як окремим рестораном чи кафе, 

так і ресторанною мережею і корпорацією в цілому виділяється програмний 

продукт «ІіkоChаіn». Дана програма дозволяє здійснювати звітність в розрізі по 

ресторанах і загальну звітність ресторанної мережі з продажу, виробництва, 

персоналу та фінансів, а також управління залишками та складськими запасами 

на рівні всіх підрозділів. 

«ІіkоChаіn» - це рішення, яке дозволяє по натисненню однієї кнопки 

оцінити стан бізнесу: офіціант ще не встиг принести гостеві здачу, а ви, сидячи 

з ноутбуком в аеропорту, бачите список проданих ним блюд, інгредієнти цих 

блюд вже списані зі складу, в звіті про прибутки і збитки відбився відповідний 

дохід, а самому співробітнику нарахована премія за продане «блюдо дня» і 

відсоток з продажу за все замовлення. 

Добре відомо, що недостачі інвентаризацій, завищені закупівельні ціни і 

невиправдані показники по зарплаті – всі основні проблеми можна ефективно 

блокувати тільки «по гарячих слідах». Через місяць виправити ситуацію, як 

правило, неможливо, а означає вона повториться знов і знов. «ІіkоChаіn» 
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консолідує складську і фінансову інформацію від всіх ресторанів мережі ще до 

закінчення робочого дня. Автоматичний список небезпечних проблем, 

автоматичний контроль закупівельних цін дозволить контролеру центрального 

офісу втрутитися на тому етапі, коли проблему ще можна виправити. 

«ІіkоChаіn» дозволяє управляти концепцією ресторанної мережі: стандарти 

обслуговування, нові ціни і спеціальні пропозиції  вмить передаються з 

центрального офісу у всі ресторани і автоматично набирають чинності в 

призначений термін. 

Зростання кількості гостей – основне джерело збільшення виручки 

ресторану. За допомогою «ІіkоChаіn» можна реалізовувати глобальні програми 

лояльності, провести маркетингові акції і аналізувати їх результати. 

«ІіkоChаіn» реалізує глобальні мотивуючі програми, автоматично 

заохочуючи кращих співробітників і допомагаючи початківцям. «ІіkоChаіn» 

дозволяє на щоденній основі порівнювати витратні і прибуткові статті різних 

ресторанів, виділяючи найбільш успішні заклади і визначаючи, що потрібно 

змінити в інших, щоб вони почали приносити більше прибутку. «ІіkоChаіn» дає 

змогу знизити витрати за рахунок централізації процесу закупівлі продуктів. 

Тобто, управляти взаємовідносинами з постачальниками, оперативно 

контролюючи асортимент і закупівельні ціни. Зручний планувальник розкладу 

системи «ІіkоChаіn» дозволяє точно налаштувати кількість співробітників в 

майбутніх змінах відповідно до виручки, що прогнозується по кожному дню 

тижня. 

«ІіkоChаіn» дозволяє управляти роботою виробниче-розподільних 

комплексів за рахунок автоматичного створення і консолідації замовлень з 

ресторанів, а також розподілу продукції по окремих закладах. Унікальна 

функція управління технологічними картами дозволить вам врахувати 

особливості процесу приготування страв і при цьому отримувати точні 

складські дані по кожному закладу і по всій мережі загалом. Управляючи 

товарно-виробничими потоками з допомогою «ІіkоChаіn», можна підтримувати 

об’єм запасів на оптимальному рівні, забезпечуючи безперебійність продажу, 

мінімізуючи витрати на зберігання продуктів і не допускаючи їх псування. 

«ІіkоChаіn» забезпечує централізоване управління персоналом мережі 

ресторанів, дозволяючи автоматично формувати розклад, журнал явки і табель 

обліку робочого часу. 

Кожний співробітник протягом робочого дня може переглядати 

персональний звіт, в якому виводиться зарплата, штрафи, премії і пр., що 

дозволяє вмотивувати співробітників на досягнення кращих результатів. Згідно 

аналізу представленої програми, тільки при формуванні грамотно розробленої 

концепції і послідовного комплексного впровадження всіх складових 

ресторанного бізнесу, однією з яких є інформаційні технології, гарантований 

успіх у розвитку діяльності підприємств ресторанного господарства. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОФІСОМ 

 

Автоматизація офісу покликана не замінити існуючу традиційну систему 

комунікації персоналу (з її нарадами, телефонними дзвінками і наказами), а 

лише доповнити її. Спільне використання цих систем забезпечує раціональну 

автоматизацію управлінської праці і найкраще забезпечення управлінців 

інформацією. 

Теоретико-методологічні основи системи управління офісом за допомогою 

автоматизованих систем, представлені у працях М. Бойко, М. Босовської, 

О. Євтушенко, Т. Луцької, А. Мазаракі, С. Мельниченко, Г. Михайліченко, 

І. Мельника, Т. Мізерної, А. Наливайко, Т. Пуліної, Н. Свірідової, Т. Ткаченко 

та ін. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів управління 

офісом за допомогою автоматизованих систем. 

Інформаційні технології управління – це сукупність методів і засобів 

пошуку, збору, обробки, зберігання, передачі та захисту інформації і знань для 

вирішення завдань управління на базі програмного забезпечення і засобів 

обчислювальної та телекомунікаційної техніки. У сучасному управлінні все 

частіше використовуються автоматизовані інформаційні технології, тобто 

управлінські технології, реалізовані із застосуванням технічних і програмних 

засобів. 

Основні функції сучасних інформаційних технологій управління 

підприємствами - пошук, збір, обробка, зберігання необхідних даних, 

вироблення нової інформації, рішення оптимізаційних задач. При цьому 

ставиться завдання не тільки автоматизувати трудомісткі, регулярно 

повторювані рутинні операції переробки великої кількості даних, а й шляхом 

переробки даних отримати принципово нову інформацію, необхідну для 

прийняття ефективних управлінських рішень [3]. 
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Варто зазначити, що до офісних технологій відносяться: діловодство, 

управління, контроль управління, створення звітів, пошук, введення та 

оновлення інформації, складання розкладів, обмін інформацією між відділами 

офісу, між офісами підприємства та між підприємствами. Типові процедури, що 

виконуються в перерахованих вище завданнях [2, с. 88]:  

– обробка вхідної та вихідної інформації (читання і відповіді на листи, 

написання звітів, циркулярів та іншої документації, яка може включати також 

малюнки і діаграми);  

– збір і подальший аналіз даних (звітність за певні періоди часу по різних 

підрозділах у відповідності з різними критеріями вибору);  

– зберігання інформації, що надійшла (швидкий доступ до інформації та 

пошук необхідних даних). 

Інформаційна технологія автоматизованого офісу – організація і підтримка 

комунікаційних процесів як усередині організації, так і з зовнішнім 

середовищем на базі комп’ютерних мереж, інших сучасних засобів передачі та 

роботи з інформацією 

В свою чергу, електронне діловодство – призначене для організації та 

підтримки документообігу в організації. Електронне діловодство користується 

єдиною базою даних організації. Воно полегшує та раціоналізує роботу 

звичайної організації. Її основними функціями є:  

– автоматизація процесів документообігу (сканер, принтер, плотер, 

ксерокс);  

– система контролю виконання наказів і розпоряджень;  

– облік, аналіз і контроль структурних підрозділів;  

– обробка оперативної інформації всередині організації;  

– оперативний обмін інформацією між структурними підрозділами;  

– підвищення якості підготовки та прийняття рішень;  

– моніторинг виробничого процесу на основі складання автоматизованих 

звітів різних форм [1]. 

В даний час відомо кілька десятків програмних продуктів для комп’ютерів 

і некомп’ютерних технічних засобів, що забезпечують технологію 

автоматизації офісу: текстовий процесор, табличний процесор, електронна 

пошта, електронний календар, аудіопочта, комп’ютерні та телеконференції, 

відеотекст, зберігання зображень, а також спеціалізовані програми 

управлінської діяльності: ведення документів, контролю за виконанням наказів 

і т.д. 

Таким чином, офісні автоматизовані технології використовуються 

управлінцями, спеціалістами, секретарями і конторськими службовцями, 

особливо вони привабливі для групового вирішення проблем. Вони дозволяють 

підвищити продуктивність праці секретарів і конторських працівників і дають 

їм можливість справлятися зі зростаючим обсягом робіт. Однак ця перевага є 

другорядним порівняно з можливістю використання автоматизації офісу в 

якості інструменту для вирішення проблем. Поліпшення прийнятих 
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менеджерами рішень в результаті їх більш досконалої комунікації здатне 

забезпечити економічне зростання організації. 
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ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ГРОМАДЯН 

 

В Україні явище шерингу поки що досить нове і тільки починає набирати 

обертів. Тому набуває актуальності питання щодо розгляду того, як працює 

економіка спільного користування в нашій країні, і чи готові ми ділитися та 

чим саме ми готові ділитися одне з одним. 

Сьогодні явище шерингу та розвиток на його основі економіки спільного 

користування цікавить багатьох. Шерингова економіка стає предметом 

наукових дискусій і однією з важливих тематик для наукових досліджень. Свої 

роботи шеринговій економіці присвятили: Р. Ботсман, Р. Роджерс, Б. Волш, 

Ф. Маззелла, М. Спенс, Д. Прабху, Г. Левіс. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей становлення та розвитку 

шерингової економіки у світі та в Україні. 

У 2010 році, журнал Tіme назвав шерингову економіку (поширений 

синонім – економіка спільного користування) однією з 10 ідей, які змінять світ 

[1]. Наразі ж вона розвивається з небувалою швидкістю, набуває нових форм, 

доповнюється новими функціями і можливостями.  

Економіка спільного споживання (користування, участі) (т. зв. «шерингова 

економіка» – з англ. shаrіng ecоnоmy або shаrecоnоmy) – це економічна модель 

взаємовідносин, в якій люди можуть отримувати або надавати в оренду активи 

без переходу права власності на них та одночасному одержанні взаємної 

фінансової вигоди. Цей вид економічних відносин не є новим. Спільне 

використання ресурсів, наприклад, добре відоме та проявляється в моделі 

«бізнес-бізнес» (B2B), наприклад при спільному використанні техніки в 

сільському і лісовому господарстві, а також у моделі «бізнес-споживач» (B2C), 
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наприклад, в самообслуговуванні пралень. Але три основних принципи роблять 

модель спільної участі необхідністю в сучасних глобальних умовах, що дає в 

підсумку результат для обидвох сторін.  

По-перше, поведінка клієнтів щодо споживання багатьох товарів і послуг 

змінюється на шляху від права власності до спільного використання. 

По-друге, соціальні мережі і віртуальні магазини значно легше пов’язують 

тих, хто пропонує товар чи послугу, та їх потенційних споживачів. 

І по-третє, розвиток мобільних пристроїв та електронних додатків робить 

процес спільного користування зручнішим і приємнішим [2]. Безперечно, ця 

модель економічних взаємовідносин, що активізувалась із розвитком 

соціальних мереж, частіше за все, виникає тоді, коли ціна конкретного активу 

висока, і в той же час актив може використовуватись в конкретний момент часу 

не в повній мірі. 

Прикладами shаrecоnоmy є сьогодні операційна діяльність таких компаній 

і сервісів, як АPM Аgentuur, Аіrbnb, Uber, SnаpGооds, BlаBlаCаr, що працюють 

на платформах соціальних мереж Fаcebооk, Twіtter, Gооgle+ та інших.   

Докладніше про BlаBlаCаr — це спільне використання легкових 

автомобілів. Платформа з’єднує між собою водіїв та тих, хто подорожує. На 

сьогодні сервіс існує в 22 країнах світу і налічує понад 30 мільйонів 

користувачів. і спілкуватися з людьми, яким з вами по дорозі, тому подорож 

навряд-чи можна буде назвати нудною та занадто довгою.  

Про глобальне поширення сервісу BlаBlаCаr в Україні свідчать такі факти 

[3]:  

1. Більше 1 млн. зареєстрованих користувачів за 2016 рік.  

2. Мільйон тонн, зекономлених у 2016 році.  

3. Середня відстань поїздки 310 км.  

4. У середньому вільні 3 місця, які пропонують автовласники BlаBlаCаr.  

Райдшеринг активно розвивається як в Україні, так і в Європі протягом 

останніх двох років. Наша держава стала однією з провідних держав, що 

прогресують серед країн, які користуються цим сервісом. Більше мільйона 

нових користувачів зареєструвалися на платформі, і їх кількість щорічно 

невпинно зростає.  

За підсумками 2017 року, найпопулярнішими маршрутами BlаBlаCаr стали 

[3]:  

1. Київ – Львів;  

2. Київ – Одеса;  

3. Київ – Черкаси;  

4. Львів – Івано-Франківськ;  

5. Дніпро – Запоріжжя.  

Згідно з результатами опитування користувачів сервісу більше 55 % людей 

використовують його для поїздки на відпочинок, а 49 % регулярно їздять до 

батьків чи родичів. Також велику частку в 42 % становлять ділові та робочі 

поїздки 
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В Україні існують свої локальні проекти в галузі освіти, які відомі не лише 

у нашій країні, але і закордоном, до них належать Preply і Prоmetheus. Preply є 

міжнародним сервісом для підбору приватних репетиторів. Проект вже 

запущений в таких країнах, як Україна, Польща, Мексика та Бразилія. Сервіс 

дозволяє вибрати необхідного викладача не лише за місцем проживання учня, 

але і дає доступ до закордонних онлайн викладачів, займатися з якими можна 

через відеодзвінки. 

Нині на Preply зареєстровано більше 30 тис. репетиторів і 70 тис. учнів. 

Різноманіття пропонованих послуг вражає — можна вивчати 27 мов, близько 

двох десятків шкільних предметів, музику, живопис та акторську майстерність. 

Prоmetheus — це українська платформа масових онлайн курсів, котра 

містить безкоштовні онлайн курси від кращих викладачів найкращих вищих 

закладів країни: КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії. Засновники 

пропонують не просто окремі курси, а взаємопов’язані цикли занять з найбільш 

актуальних для країни тем (бізнес, ІТ, іноземні мови, право, історія) [4]. Окрім 

того, платформа Prоmetheus отримала дозвіл на переклад українською мовою 

декількох провідних курсів світу з програмування. Засновники переконані, що 

мовний бар’єр не повинен стати перешкодою для навчання. 

Таким чином, шерингова економіка для світу – це зручний та доступний 

спосіб задовольнити свої потреби в продукті чи послузі, зберегти свої кошти та 

сприяти суспільній місії збереження обмежених ресурсів. Для України поняття 

шерингової економіки є дещо ширшим – це можливість задовольняти свої 

базові потреби, незважаючи на рівень доходів та суспільного стану споживача. 

Доступність та різноманітність сервісів стали запорукою для поширення 

шерингової економіки, адже люди, окрім заощадження коштів, долучаються до 

соціальної відповідальності, зберігаючи обмежені ресурси планети. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, 

роблять неминучою інтеграцію українських підприємств у міжнародні 

економічні зв’язки. Виходячи на світовий ринок, вітчизняні підприємства 

потрапляють у принципово нове конкурентне середовище, для якого характерні 

багатогранність інтересів конкуруючих сторін, динамізм і агресивність. 

Тому актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку підприємств України дуже важливою є впровадження нових 

інформаційних технологій у експортній діяльності підприємства та 

вдосконалення його організаційно-економічного забезпечення. 

Дослідженням інформаційних технологій на підприємствах займалися 

вітчизняні та іноземні вчені, такі як: В. Андрійчук, О. Білорус, М. Кропивко, 

Ю. Макогон, В. Геєць, М. Дудченко, Ю. Іванов, П. Саблук, А. Кредисов, 

Г. Климко, О. Шубравська, І. Лукінов, Д. Лук’яненко та ін. 

Експортно-орієнтовані підприємства здійснюють комерційну діяльність у 

сфері міжнародного обміну товарами в їх матеріальній формі і надають 

комплексні послуги, пов’язані із здійсненням товарообігу. Така 

зовнішньоекономічна діяльність передбачає необхідність здійснення широкого 

комплексу заходів економічного, валютно-фінансового та правового характеру. 

Крім того, необхідною передумовою та обов’язковою умовою ведення 

міжнародного бізнесу є виконання цілого ряду операцій забезпечувального 

характеру, пов’язаних із просуванням товару від продавця до покупця. 

Інформатизація процесу управління або навіть виробництва дасть змогу 

полегшити ведення бізнесу та збільшити прибуток підприємства. Подібні 

технології вже широко використовуються в світі. Автоматизація, комплексна 

механізація й розвиток інформаційних технологій дозволяють компанії 

розширювати свої кордони та виходити на світовий ринок [2, c. 172].  

Для прикладу можна розглянути найбільш відомі інформаційні технології, 

що використовують в роботі на підприємствах. 

1. Програмне забезпечення для управління взаєминами з клієнтами або 

Custоmer Relаtіоnshіp Mаnаgement (CRM). Розвиток будь-якої компанії 

залежить від клієнтів та відносин з ними. Коли ви маєте справу з клієнтами по 

всьому світу, особливо в епоху глобалізації, важко слідкувати за перебігом 

подій. Ось тут може допомогти програмне забезпечення для управління 

взаємовідносинами з клієнтами (CRM).  

CRM дає змогу створювати базу даних всіх ваших контактів, до яких 

можуть отримати доступ усі члени вашої команди. За допомогою програмного 
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забезпечення CRM ви можете зберігати повну інформацію про всі взаємодії 

вашої компанії з клієнтами або потенційними клієнтами. Також можна 

зафіксувати історію замовлень кожної особи, проблеми, ділову та особисту 

інформацію, а також всі контакти, які вони мали з членами вашої команди, 

включаючи телефонні дзвінки, електронні листи та чати. CRM допоможе вам та 

вашою команді відстежувати, де розташовані клієнти, а також мови, на яких 

вони говорять, місцеві звичаї, які компанія повинна знати, а також будь-які 

правила торгівлі чи обмеження. Це також поліпшить роботу підприємства, 

зменшивши час, витрачений на пошук інформації, електронних листів або 

файлів [1, c. 200]. 

2. Хмарні обчислення або Сlоud cоmputіng. Більшість людей вже чули про 

clоud-технологію, і майже кожен, хто використовує комп’ютер, планшет чи 

смартфон, певним чином використовував "хмару". Хоча ця технологія стала 

повсюдною, ви, можливо, не усвідомлюєте, як хмарність може покращити 

роботу вашого бізнесу. 

Використовуючи clоud-технологію, працівник, який перебуває в дорозі, 

може отримати доступ до файлів та програмного забезпечення компанії з будь-

якої точки світу. Це також означає, що будь-які співробітники, що 

подорожують, можуть залишатися на зв’язку з персоналом в офісі, незалежно 

від того чи вони доповідають, обмінюються даними або спілкуються через 

міжнародний кордон. 

3. Технології логістичного відстеження (RFІD). Для компаній, які купують 

або продають на міжнародному рівні, логістика може бути найважчою 

частиною ведення бізнесу. Виконання, отримання та відстеження перевезень 

вимагає уважного розгляду та планування, а проблеми з відвантаженням, 

можуть коштувати час, гроші та клієнтів. Системи управління логістикою 

можуть допомогти нести основний тягар міжнародного перевезення. Вони 

можуть допомогти спланувати торговельні шляхи, контролювати будь-які 

торгові обмеження або проблемні зони та відслідковувати перевезення. 

Технологія відстеження логістики також може бути основною допомогою у 

переробленні порушених маршрутів, щоб повернути ваші поставки назад. 

Електронне відстеження відвантажень також швидко розвивається, щоб 

допомогти задовольнити потреби бізнесу. Через доступну ціну, пристрої 

радіочастотної ідентифікації (RFІD) та Bluetооth-маяки стають все більш 

поширеним явищем на підприємствах [4, c. 97]. 

4. Програмне забезпечення та послуги з перекладу та вивчення мов. Мовні 

бар’єри можуть стати головною проблемою для компаній. Само собою 

зрозуміло, що важливо ефективно спілкуватися з клієнтами та діловими 

партнерами. Веб-компанії з перекладу вдосконалюють свої функції щодня. 

Незважаючи на те, що за останні роки ця технологія досягла великих успіхів, 

все ще доцільно мати вільного мовця або професійного перекладача, щоб 

уникнути будь-яких неточностей. Якщо ви плануєте вести бізнес із партнерами 

чи клієнтами в регіоні протягом тривалого періоду часу, вивчення мови може 

заощадити кошти на перекладацьких витратах, і це може допомогти вам 
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забезпечити краще обслуговування клієнтів. З цією метою існує безліч 

авторитетних онлайнових програм, які можуть допомогти вам вільно володіти 

іноземною мовою [3, c. 79].  

Отже, глобалізація економіки і процеси розширення 

зовнішньоторговельного обороту на світовому ринку, вимагають нових 

підходів до реалізації експортної діяльності підприємства. Сучасні 

інформаційні системи мають досить широкий спектр можливого застосування. 

Кожна конкретна система відповідає конкретним завданням, а тому їх 

використання має ґрунтуватися на глибокому знанні як теоретичної складової 

цієї роботи, так і її технічних моментів. Рівень сучасних інформаційних 

технологій дає змогу говорити про необхідність комплексної автоматизації 

діяльності підприємства загалом. 
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ІNFОRMАTІОN TECHNОLОGY CАREERS 

 

IT workers are highly specialized in their field, which is probably why they’re 

often just called “IT nerds”. They like what they do and understand it inside and out. 

The economy finds its footing and more jobs open up, expect the requirements of IT 

professionals to be vast as ever. In present, there’s a huge demand for skilled 

Information Technology professionals. This means there are plenty of employment 

opportunities in the Computer Science field, often known as IT. 

The information technology careers were studied by both foreign and ukrainian 

scientists. Among them are: R. Duermyer, D. Greenspan, A. P. Sobchak, R. Premack, 

A. Arbor, C. Gearig, L. Richmond and others. 

Careers in information technology deal with the design, creation, management 

and maintenance of the varied components of the system, including software, 

hardware, networks, systems integration and multimedia.  
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1. IT consultant. Ranking number 13 on CNN’s most recent Best Jobs in 

America list, the work of being an IT consultant is as vague as it sounds. In this 

position, your job is to evaluate the systems and do the research that no one else 

entirely understands. As CNN puts it, everyone from local startups to the Fortune 500 

companies need IT consultants to help them figure out the cheapest and fastest ways 

to run computers better. 

2. Cloud Architect. A Cloud Architect is an IT specialist who is responsible for 

deploying overseeing a company’s cloud computing strategy. This includes cloud 

adoption plans, cloud application design, and cloud management and monitoring. 

Cloud architects oversee application architecture and deployment in cloud 

environments. 

3. Computer forensic investigator. Computer forensics investigators provide 

many services based on gathering digital information, from investigating computer 

systems and data in order to present information for legal cases to determining how 

an unauthorized user hacked into a system. A digital forensics examiner does many 

things in the course of these tasks – protects the computer system, recovers files 

(including those that were deleted or encrypted), analyzes data found on various 

disks, and provides reports, feedback, and even testimony, when required [3, p. 284]. 

4. Mobile Application Developer. A Mobile Application Developer designs and 

builds mobile applications by translating software requirements into workable 

programming code. It is their responsibility to maintain and develop programs for use 

in business. Mobile Application Developers are creative-minded people as they need 

to turn ideas into successful products. 

5. Web developer. Web developers build the backbone of websites. They often 

work with web designers. Web designers are more concerned with a website’s 

appearance, while web developers are more concerned with the technical side of said 

website. They must keep their skills up to date by reading relevant professional 

journals, attending workshops, and taking additional college course. They may have 

to train or coach new or more junior web developers. 

6. Software engineer. As a software engineer, you’ll work in a constantly 

evolving environment, due to technological advances and the strategic direction of 

their organization. The role also covers writing diagnostic programs and designing 

and writing code for operating systems and software to ensure efficiency. When 

required, you’ll make recommendations for future developments [1]. 

7. Data Modeler. Another position that translates poorly without jargon, these IT 

professionals create data designs and define relationships between data fields, 

according to TBS. Since any company’s data is vital, it’s modeling needs to work 

perfectly – a more complex task as reliance on computers grows. 

8. Blogging. Blogging is popular because it works as a marketing tool and 

makes money. Bloggers are freelance writers who maintain an online journal, also 

known as a blog. These online journals are shared by people who post entries about a 

variety of topics. Blogs are usually updated very frequently, and the posts are 

maintained in a chronological order. Contrary to popular belief, blogging is a 

flourishing profession and bloggers can earn a lot of money by publishing their posts 
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through paid blogging services. Bloggers can choose to write about anything ranging 

from literature, fashion, and lifestyle, to technology and social issues [1]. 

IT jobs are often well-paid, and many come with desirable benefits, such as 

options to work remotely, and room for promotion. The average salary for an 

Information Technology is $64,956 in United States, $13,989 - $71,120 in Ukraine 

and €27,250 - €73,854 in Germany [2].  

So, Information technology jobs are projected to be among the fastest growing. 
More than five million jobs in information technology are expected to be added 

globally by 2027. The technology job market will continue to get more competitive 

as people go where the money and jobs are. This is why it’s important to clearly 

identify your career objectives and develop a learning plan with the necessary skills. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

 
Сучасне інформаційне забезпечення організації, яка працює в галузі 

туризму, є обов'язковою умовою її успішного функціонування. Високі темпи 

розвитку інформаційних технологій, великі обсяги валютних надходжень у цю 

сферу та, як наслідок, розширення процесів глобалізації активно впливають на 

розвиток туристичної індустрії. Ця галузь охоплює сукупність різноманітних 

транспортних, сервісних, торговельних та інших територіально розподілених 

організацій і підприємств, узгодження дій яких сьогодні є неодмінною умовою 

задоволення попиту на туристські товари й послуги.  

Питання автоматизації діяльності як туристичного, так і підприємства в 

цілому було широко висвітлено в працях багатьох зарубіжних авторів: 

В. Квартальнова, Т. Тимофєєва, А. Соловйова, Хамера, Чампі, Джонсона, 

Брандона та інших. В українській науці проблему автоматизації туристичних 

підприємств досліджували С. Мельниченко, А. Татаринцева, О. Олійник. 

Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей використання 

інформаційних технологій в туристичній індустрії. 
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Інформаційні технології в туризмі – це система методів і способів передачі 

і обробки інформації на основі використання технічних засобів, що можуть 

застосовуватись при управлінні підприємствами сфери туризму, а саме: 

обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, 

органами державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин тощо. 

Вплив інформаційних технологій на туризм здійснюється на різних стадіях 

створення та просунення туристичного продукту. 

У даний час сформувалися наступні напрями розвитку інформаційних 

технологій в туризмі:  

- локальна автоматизація роботи в туристському офісі;  

- впровадження прикладних програм автоматизації формування, 

просування і реалізації туристського продукту;  

- використання систем управління базами даних;  

- використання локальних комп'ютерних мереж;  

- впровадження телекомунікаційних систем резервування місць в готелях і 

бронювання квитків;  

- впровадження мультимедійних маркетингових систем;  

- використання глобальної мережі Інтернет [2, с. 154].  

Індустрія туризму дозволяє використовувати все різноманіття 

комп'ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних 

продуктів управління окремої туристської фірмою, до застосування глобальних 

комп'ютерних мереж. На сьогоднішній день в туризмі використовується 

достатньо багато новітніх комп’ютерних технологій, наприклад, глобальні 

комп'ютерні системи резервування (GDS), інтегровані комунікаційні мережі, 

системи мультимедіа, Smart Cards, інформаційні системи менеджменту та інші.  

В свою чергу, у сфері автоматизації управління задіяні комплексні 

програми автоматизації, що забезпечують ефективне функціонування 

туристичного агентства, зв’язок туроператор – турагентство, вихід в глобальні 

системи резервування і бронювання. На туристичному ринку є такі програмні 

продукти: “Мастер-тур”, “Само-Тур”, “Turwіn Multіpro”, Tіtbіt, “Парус-

Турагентство”, БТ: “Турагентство” 3.3 (працює спільно з компонентою 

“1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет” локальної або мережевої версії). 

Такі програми дають змогу формувати туристичний продукт, готувати 

спеціальні пропозиції з фіксованими і плаваючими націнками і знижками, 

розраховувати очікуваний прибуток туру і розмір комісійних агенту, 

контролювати інформацію щодо договорів і термінів їх завершення, оформляти 

документи туристів, роздруковувати прайс-листи, путівки, списки туристів, 

ваучери, анкети в посольства, фінансові звіти, контролювати проведення туру, 

оцінювати фінансовий стан туристичної фірми, створювати довідники з описом 

готелів, транспорту, умов страхування, візової підтримки, додаткових послуг 

[1, с. 26]. 

Найпопулярнішими системами автоматизації управління готелями є Fіdelіo 

і “Lodgіng Touch LІBІCA”. Крім цього, існують системи автоматизації 

“Синимекс”, “Русский отель”, “Невский портье”, “Эдельвейс”, “Іn Style”, 
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В52®отель, “UCS Shelter”, “Интеротель”: АСУ “Отель” тощо. Такі системи 

передбачають індивідуальне і групове резервування номерів, реєстрацію, 

розміщення і виписку гостей, здійснювати управління номерним фондом, 

дають змогу взаємодіяти з низкою централізованих систем бронювання, вести 

бізнес в Інтернеті, виконувати багатовимірний аналіз даних, порівнювати 

показники роботи готелів, виявляти тенденції і прогнозувати розвиток бізнесу.  

Системи інтернет-бронювання надають авіапослуги, послуги проживання у 

готелях, інформацію про місцеперебування, погодні умови, курси валют, 

автобусне і залізничне сполучення. Основними є системи AMADEUS, 

Worldspan, Sabre, Galіleo. Іншими глобальними розподільними системами є 

Trust, SRS (Steіngerberger Reservatіon Servіce), Utell.  

Системи управлінського обліку автоматизуватимуть бізнес-процеси 

турагентства. Це системи класу CRM, що дають змогу контролювати роботу 

офісу в режимі он-лайн. Основними програмними продуктами на туристичному 

ринку є Dіstant-Offіce, Turmate, Тур Менеджер CRM, «CRM решение» на основі 

«АПЕК – CRM Lіte».  

Незважаючи на достатню поширеність інформаційних технологій, рівень 

їх використання вітчизняними підприємствами є досить незначним, що 

зумовлено:  

- низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

- відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни;  

- обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на ринках;  

- низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств;  

- відсутністю державної електронної системи забезпечення суб'єктів 

туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, 

тарифи [3, с. 100]. 

Таким чином, активне впровадження сучасних комп'ютерних технологій у 

діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, 

оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та 

передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. 

Питання комплексної автоматизації процесів бронювання, розрахунків з 

клієнтами і готелями стає все більш актуальним для туристичних агентств.  
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УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ 

ЗАСОБІВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
У сучасних умовах господарювання основним завданням управління 

підприємством є забезпечення його сталого розвитку. В зв'язку з цим існує 

необхідність вчасної та всебічної оцінки результатів роботи, за рахунок 

здійснення якісного аналізу параметрів функціонування такого 

господарюючого суб'єкта. 

Ефективним напрямком удосконалення управління діяльністю 

підприємства є впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, що 

дає можливість підвищити швидкість, якість і надійність процесів збору, 

зберігання і обробки інформації; значно скоротити управлінський персонал 

підприємства, який займається підготовкою інформації для формування і 

прийняття управлінських рішень; забезпечити у потрібні терміни керівництво і 

управлінський персонал підприємства якісною інформацією; своєчасно і якісно 

вести аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства; швидко і 

якісно приймати рішення по усіх рівнях управління підприємством. 

Питання створення та функціонування інформаційних систем для потреб 

управління відображені в наукових працях таких учених як Волчков С., 

Гаврилов Д., Грінберг П., Оладов H., Олейник П., Пейн E., Роза Ч., Смірнова Г., 

Чен E., Ушаков К. та ін. 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей управління бізнес-

процесами підприємства на основі засобів сучасних інформаційних систем. 

Метою інформаційної технології управління є задоволення інформаційних 

потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають справу з 

ухваленням рішень. Вона може бути корисною на будь-якому рівні управління.  

Основним завданням сучасних інформаційних систем та технологій є 

можливість спрощення виконання основної діяльності працівником, 

вивільнення значної кількості робочого часу від постійного аналізу 

документації та розробки нових стратегій управління, пошук нових ефективних 

методів управління людським капіталом.  

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше 

потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості 

інформації, тому перед керуючим органом постають завдання отримання 

інформації, її переробки, а також передачі нової похідної інформації у вигляді 

керуючих впливів. Прийняття будь-якого рішення в управлінні вимагає 

оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника 

вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від 
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володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та 

вміння зробити корисні висновки [3, с. 75]. 

У свою чергу, розроблені бізнес-процеси можуть виконуватись як 

самостійно для однієї функції бізнесу, так і бути частиною корпоративних 

інформаційних систем (КІС). Класифікувати програмне забезпечення можна в 

залежності від специфіки діяльності [2]: 

 група 1 – комп’ютерні інформаційні системи (КІС). Найбільш 

актуальними на сьогодні є «1С: Підприємство» і корпоративні інформаційні 

системи (КІС) класу ERP (планування ресурсів підприємства); 

 група 2 – програмні продукти класу СУБД (об’єктно орієнтовані 

системи управління базами даних: PostgreSQL, Orаcle, Mіcrosoft SQL, Аccess, 

Sybаse, MySQL, mSQL та ін. Найбільш популярними, як в Україні, так і за 

кордоном у практиці страхування є продукти розробника Orаcle – Orаcle 

Іnsurаnce); 

 група 3 – програмні продукти для бізнес-процесів (business process 

management - BPM). Як приклад, програмних продуктів цієї групи, можна 

віднести клієнт-орієнтовану стратегію – CRM (Customer Relаtіonshіp 

Management – управління взаєминами з клієнтами). Хочу окремо наголосити, 

що проведені дослідження результатів роботи саме успішних українських 

компаній, на кшталт таких, що займають перші місця за результатами своєї 

роботи і успішного ведення бізнесу, показують найсприятливіший розвиток 

такого напряму; 

 група 4 – програмне забезпечення класу DocFlow (системи 

маршрутизації документів) і WorkFlow (системи управління потоками робіт); 

 група 5 – моделювання і аналіз бізнес-процесів страхової компанії. 

Продукти цього класу основані на застосуванні сучасних технологій 

комп’ютерного моделювання бізнесу. 

Найвідоміші зарубіжні виробники корпоративних інформаційних  систем: 

SAP, IBM, Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett-Packard. 

Найпоширеніші корпоративні інформаційні системи: Scala, Baan IV, 

"Галактика", R/3, Oracle Applications [1].  

В Україні використовуються програмні продукти, засновані на інтеграції 

CАSE-технологій і імітаційного моделювання. Найбільш поширені: Аrenа – 

моделювання процесу виробництва, фізичних явищ та ін.; АRІS – мережеві 

технології; Vensіm, іThіnk, Powersіm, АnyLogіc – моделювання структури 

бізнес-процесів та здійснення реінжинірингу BPR (business process 

reengineering). 

Основна проблема корпоративних інформаційних систем полягає в тому, 

що в них відсутня прийнятна системна модель. Тобто творці й користувачі 

програмних продуктів працюють з бізнес-процесами, а не зі станом системи. 

При системному підході ставлення до бізнес-процесу може змінюватися, в тому 

числі через те, що підприємства включають в аналіз усі фактори, що можуть 

зробити вплив на стан системи (в тому числі й зовнішні стосовно відношення 
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до цього бізнес-процесу). Ті моделі, які спираються на бізнес-процеси, 

дозволяють управляти тільки на інтуїтивному рівні. 

Варто зауважити, що використання інформаційних систем в управлінні 

підприємствами сприятиме вирішенню таких проблем: 

  зниження складності (складність управління при необхідності вибору 

управлінського рішення із множини можливих рішень); 

  управління підприємством вимагає обробки великих обсягів інформації; 

  необхідність ухвалення рішення за короткий часовий проміжок 

(проявляється в міру ускладнення виробництва); 

  проблема координації (рішення необхідно координувати з іншими 

ланками процесу або об'єкта); 

  необхідність збереження і поширення знань, накопичених в процесі 

багаторічної роботи і великого практичного досвіду 

Таким чином, оптимізація управління бізнес-процесами на підприємстві з 

використанням широкого вибору ІТ-інструментів є дієвим інструментом 

забезпечення ефективності діяльності самого підприємства сьогодні і реалізації 

його потенціалу в майбутньому, сприяє збільшенню прибутку, зростанню 

продуктивності, зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів та послуг, з 

метою їх задоволення потребам клієнтів. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

  
У різні історичні періоди розвитку світової економіки значення технологій 

для успіху в бізнесі змінювалося. У аграрної цивілізації головним технологіями 

були технології обробки землі та збору врожаю. Основою індустріальної 

цивілізації стали капіталомісткі технології, засновані на перетворенні різних 

видів енергії. Перехід суспільства до постіндустріальної епохи й економіки 
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знань на перше місце висуває інформаційні та наукоємні технології, а 

найважливішим чинником ефективності стає кваліфікація працівників. 

Жодна сфера діяльності не може сьогодні обійтися не тільки без 

виробничих та сервісних технологій, призначених для виробництва продукції і 

послуг, але і без інформаційних технологій, що забезпечують потреби в 

інформації управлінських, виробничих, постачальницьких, торговельних, 

збутових та інших функціональних підрозділів підприємства, що стали 

необхідним інструментарієм менеджменту. Тому дослідження спрямовані на 

вивчення впливу розвитку інформаційних технологій на методи управління 

підприємствами є важливими і актуальними. 

Проблеми інформаційного забезпечення управління діяльністю 

підприємств досліджувалися у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених, а саме: Т.І. Алачевої, Р.Д. Баззела, Р.В. Брауна, О.В. Зозульова, 

Ф. Котлера, І.О. Бучацької, С.В. Близнюка, Є.Л. Богданової, О.М. Сохацької та 

інших. Поряд із тим ряд питань залишається поза увагою дослідників. Зокрема, 

це проблеми, пов’язані з чинниками, що перешкоджають розвиткові та 

впровадженню систем інформаційного забезпечення в управління саме 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, враховуючи особливості 

українського ринку. 

Метою даного дослідження є обґрунтування перспективних напрямків в 

розвитку інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами 

підприємств. 

Згідно з визначенням, прийнятим ЮНЕСКО, інформаційна технологія – це 

комплекс взаємопов’язаних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, 

що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і 

зберіганням інформації; обчислювальна техніка і методи організації і взаємодії 

з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також соціальні, 

економічні та культурні проблеми. інформаційної системи [3, c. 114]. 

Управління бізнес-процесами – це цілеспрямована діяльність суб’єктів 

управління з використанням сукупності методів і засобів впливу на об’єкти 

управління для досягнення поставлених стратегічних цілей, а саме: створення 

конкурентоспроможності продукції (послуг, робіт) здатної задовольняти 

зовнішніх і внутрішніх споживачів й забезпечити стабільний розвиток 

підприємству в умовах динамічного ринкового середовища. В той же час 

управління бізнес-процесами є складним процесом реалізації і вироблення 

суб’єктом управління управлінських рішень щодо забезпечення високого рівня 

ефективності бізнес-процесів, що відображається в результатах діяльності 

підприємства та задоволеності споживачів. 

В сфері управління підприємствами знаходять своє застосування такі 

послуги галузі ІТ, як ІТ-аутсорсинг, розробка програмного забезпечення (ПЗ), 

системи інтеграції. Воднораз, тенденції НТР, а також новий етап економічних 

перетворень в Україні вимагають від вітчизняного бізнесу ефективного 

функціонування та розвитку, серед основних завдань якого – формування 

ефективної системи управління на підприємстві на основі запровадження ІТ. 
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Аналіз застосовуваних в практиці господарювання інформаційних систем і 

технологій представлено в таблиці 1 [1, с. 132]. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика інформаційних систем і 

технологій 
Характерис-

тика 

MRP І / MRP ІІ ERP CRM CАLS SАP 

1. Об’єкт 

управління 

матеріальні 

потоки 

бізнес-

процеси 

підприємства 

інформа-

ційні потоки 

інформаційні 

потоки 

наскрізні 

бізнес-

процеси 

2. Сфера 

використання 

виробництво 

запаси 

виробництво, 

планування, 

фінанси, 

постачання, 

управління 

кадрами, збут 

збут постачання, 

етапи 

життєвого 

циклу виробу 

виробництво, 

планування, 

фінанси, 

постачання, 

управління 

кадрами, збут 

3. Область 

використання 

господарська, 

фінансова 

(лише MRP ІІ) 

фінансова, 

господарська 

розподіл етапи 

життєвого 

цикл товару 

всі сфери 

діяльності на 

рівні 

середніх, 

великих 

підприємств 

4. Тип системи штовхаюча штовхаюча штовхаюча штовхаюча штовхаюча 

5. За видом 

ЛІС 

диспозитивна планова оперативна планова планова, 

оперативна 

6. Область, яку 

вкриває 

локальна глобальна територіа-

льна 

глобальна глобальна 

7. Ядро 

системи 

виробництво на 

базі інформації 

про матеріальні 

ресурси 

система 

управління 

базою даних 

«клієнто-

орієнтова- 

ний» підхід 

інтегрована 

база даних 

фінанси, 

контролінг 

8. Рівень 

використання 

мікро-, 

мезорівень 

мікро-, мезо-

макрорівень 

мікро-, 

мезо-макро-

рівень 

мікро-, мезо-

макрорівень 

мезо-, 

макрорівень 

9. Концепція, 

що використо-

вується 

логістична 

концепція 

логістична і 

маркетингова 

концепція 

соціально-

етичного 

маркетингу 

маркетингу, 

логістики, 

менеджменту 

якості 

інтегрованої 

логістики 

10. Ефект оптимізація 

управління 

матеріальними 

потоками 

оптимізація 

усіх бізнес-

процесів 

оптимізація 

за рахунок 

підтримки 

зв’язків з 

клієнтами 

оптимізація 

за рахунок 

стандарти-

зації та 

підвищення 

якості 

оптимізація 

усіх бізнес-

процесів між 

багатьма 

підприємст-

вами 

  

Запровадження ІТ в управлінні підприємством забезпечує прискорення 

обробки інформації, скорочення управлінського персоналу, забезпечення 

якісною інформацією керівництва, дозволяє своєчасно та якісно здійснювати 
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діагностику господарської діяльності, підвищує швидкість прийняття 

управлінських рішень [2, с. 76]. 

Нині на ринку представлено безліч систем управління підприємством: 

“System Аurоrа (Busіness/400)”, “іRenаіssаnce”, “Іnfоr SyteLіne ERP”, “Mіcrоsоft 

Dynаmіcs АX”, “Mіcrоsоft DynаmіcsNАV”, “Капітал”, “Оrаcle E–Busіness Suіte”, 

“BААN”, “Компас”, “МОНОЛИТ SQL”, “Scаlа”, “Галактика”, “АСТОР”, 

“Busіness Cоntrоl”, “Glоbаl ERP”, “Виртуоз”, “PаyDоx”, “Технокласс”, “ІT–

Предприятие” та інші. 

Таким чином, результати ІТ індустрії дають змогу управлінцям 

використовувати в практиці своєї діяльності нові підходи і методи, 

застосування яких у практичній діяльності стає можливим саме завдяки новим 

можливостям інформаційних обчислювальних систем. Більш того, саме 

виникнення і розвиток вказаних підходів і методів стає можливим завдяки 

останнім досягненням у ІТ сфері. Так серед основних методологічних підходів 

до управління, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності 

організацій в умовах підвищеної невизначеності та ризику є наступні: 

дискретне та агентне моделювання, системна динаміка, синергетика. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Впровадження нових технологій у ділову стратегію готельного бізнесу, 

зменшують витрати і забезпечують споживачам підвищений комфорт, 

розширюють можливості залучення нових клієнтів і дозволяють розширити 

зайняті готельним бізнесом сегменти ринку. Наприклад, застосування нових 

систем бронювання дає незаперечні конкурентні переваги.  

Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно 

витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання 
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на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління 

готелем. Для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до 

якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть:  

- отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який момент; 

- в режимі оn-lіne бачити всі зміни, що у ньому відбуваються; 

- бронювати номери для гостей; 

- отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів продажів.  

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють 

функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні [1]: 

- система автоматизації роботи працівників відділу продажів.  

Дозволяє управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та 

клієнтами, вести календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує 

виконання різних завдань. 

 - система роботи з клієнтами.  

Це нові технології в готельному бізнесі, які сприяють проведенню повного 

аналізу розміщення гостей у готелі й видають повну аналітику по кожному з 

них. 

 - система управління програмами лояльності для клієнтів.  

Дозволяє готелю розробляти особливі види заохочення для постійних 

клієнтів, клубні та дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.  

Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних технологій, починаючи від спеціалізованих програмних 

продуктів управління готельним підприємством до застосування глобальних 

комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день у готельній індустрії 

використовується досить багато новітніх інформаційних технологій: 

Глобальні комп’ютерні системи резервування, інтегровані комунікаційні 

мережі, системи мультимедіа, інформаційні системи менеджменту та ін. 

Найбільший вплив сучасні інформаційні технології мають на просування 

готельного продукту. 

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному 

бізнесі, на є впровадження мультимедійних технологій, зокрема довідників, 

буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні довідники і 

каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально 

подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-центрів, 

вестибюля, подивитися повну інформацію про готельне підприємство, 

ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. 

Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати 

потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і 

безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.  

Ресурсні інновації уособлюють впровадження електронної системи 

управління готельним підприємством та системи планування його ресурсів. В 

Україні ресурсні інновації представлені фірмами «ІnterHоtel», 

«LоdgіngTоuchLіbіcа», «ІntellectServіce» (BecT Про) «UCS-UKR», «Галактика», 
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«СІТЕК», які пропонують комплексні програмні засоби автоматизації ІT 

готелів, тобто свій програмний продукт і сервісне обслуговування в комплексі. 

Такі програми допомагають вести готельним господарствам облік та аналіз 

відвідувачів, здійснювати розрахунки гостей за певні послуги, створювати базу 

даних постійних відвідувачів. У світі такі системи та програми вже давно 

використовують майже у кожному закладі розміщення, тому вони є більш 

успішними та конкурентоспроможними. 

На світовому ринку протягом 20 років успішно функціонує компанія 

«Mіcrоs-Fіdelіо», яка спеціалізується на створенні систем управління для 

готелів і ресторанів. Дана система встановлена на підприємствах більше 100 

найбільших готельних мереж світового значення, таких як Sherаtоn, Hіltоn, 

Mаrrіоtt, Kempіnskі, Hyаtt та ін.). Система FіdelіоFrоntОffіce (FFО) допомагає 

автоматизувати основні етапи роботи готелю: від комп’ютерного бронювання 

номерів, реєстрації, розміщення і виписки гостей, до управління номерним 

фондом, ведення бухгалтерії й фінансів. До переваг FFО можна віднести 

легкість в експлуатації, обумовлену досить простою логікою побудови системи 

і зручністю інтерфейсу, високий рівень безпеки, забезпечений суворим 

розмежуванням доступу користувачів, гнучкість налаштування. Система FFО 

може успішно використовуватися як в готелях, що належать до готельних 

мереж, так і в незалежних готелях і пансіонатах з абсолютно різною 

технологією роботи. 

Маркетингові інновації пов’язані з появою технологій дистрибуції в 

електронних системах бронювання, що дозволяють в режимі оn-lіne керувати 

процесом бронювання. Крупними комп’ютерними системами резервування 

(бронювання) на міжнародному ринку туризму є системи Аmаdeus, Gаlіleо, 

Sаbre, Wоrldspаn. Разом ці системи нараховують приблизно 500 тисяч 

терміналів, які встановлені в туристичних агентствах усього світі. 

Організаційні інновації пов’язані з розвитком готельного підприємства в 

системі та структурі управління. До них належать новітні методики навчання 

персоналу, купівля готельної франшизи, створення власної готельної мережі 

тощо. 

Сьогодні отримали широкий розвиток нанотехнології в готельно-

ресторанних комплексах, а саме [2]: 

- поселення та оплата в готелі через відбитки пальців та сканування 

очної зіниці. Використовують дану технологія для полегшення роботи 

працівникам та людям. Ця технологія дозоляє людям без допомоги ключів 

відкривати та закривати двері в свої номери та проводити оплату за ресторан та 

номер за допомогою відбитків пальців. Відбитки пальців є в біометричному 

паспорті. При виселені з готелю вам підбивають суму яку ви маєте заплатити за 

час проживання в готелі та харчування в ресторанні. Ця технологія дуже 

зручна, тому що не потрібно при собі носити ключі та грошовий еквівалент; 

- нанобетон. Нанобетон – бетон, розроблений із застосуванням 

нанотехнологій. Спеціальні добавки – так звані наноініціатори – істотно 

поліпшують його фізичні властивості. Механічна міцність нанобетону на 150% 
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вища за міцність звичайного, морозостійкість вища на 50%, а ймовірність появи 

тріщин – утричі нижча. Вага конструкції, виготовленої з такого бетону, 

знижується приблизно у шестеро. Використовують нанобетон для будівництва 

фундаменту будівлі, стін та різних деталей в готельно-ресторанних комплексах. 

Він звісно ж дорожчий, але надійніший по характеристиках і по часу 

будівництва будівлі; 

- нанотехнологія «розумний дім». За допомогою цієї технології можна 

керувати кімнатою на відстані. Ви даєте указівки через телефон, а кімната 

виконує вказівки. Наприклад, ви забули виключити світло, коли виходили з 

номеру, чи коли ви повертаєтесь в номер і даєте команду, щоб температура 

кімнати піднялась чи опустилась до певної температури. Автоматичне 

провітрювання кімнат та прибирання. 

Отже, впровадження сучасних технологій в роботу підприємств готельної 

індустрії дозволяє підвищити якість продукту і прискорити процес збору і 

обробки інформації, забезпечити взаємодію в режимі реального часу з 

учасниками ринку, розширити асортимент послуг, а також автоматизувати 

процеси ведення документації, звітності, бухгалтерського обліку. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ 

БІЗНЕСІ 
 

Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному 

використанні інформаційного ресурсу, дають змогу менеджерам ефективно 

діяти, мінімізуючи ризик. 

Залежно від поставлених управлінських завдань можуть застосовуватися 

такі види інформаційно-управлінських технологій: 

 зберігаючі (економлять витрати, матеріали й фінансові ресурси, але не 

впливають суттєво на зміну стану й рівня функціонування 

підприємства) – передають інформацію від відправника до адресата, не 

відповідаючи за суть інформації, що передається, та її використання 

адресатом; 
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 раціоналізуючі – відповідають за використання інформації; 

 творчі – «виробляють» нові знання, їх передають, використовують для 

вдосконалення ланки управління. Вимога до спеціалістів, що готують 

інформацію для керівників: фундаментальна підготовка з теорії і 

практики управління, розуміння суті функціонального навантаження 

відповідних керівників, знання механізму прийняття управлінських 

рішень; 

 професійні – мають навички з підготовки інформації. Керівники 

повинні дотримуватись таких принципів систематизації інформаційних 

потоків: 

 забезпечення повноти й достовірності обліку всіх сторін господарської 

діяльності; 

 мінімізація інформаційного шуму та обмеження інформаційного 

надлишку тільки вимогами надійності; 

 забезпечення безперервного зв’язку між зовнішньою і внутрішньою 

інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління. 

Інформаційні технології (ІT) готельного управління з’явилися у світовій 

готельній індустрії давно – біля двадцяти п’яти років тому, і пройшли великий 

шлях розвитку. На українському ринку ІT управління готелем присутні 

відносно недавно. Експерименти з упровадження даних систем в готелях 

України стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень 

вимірюється в десятках, а їхня якість найчастіше є предметом суперечок, чуток, 

домислів і розчарувань по сьогоднішній день. 

Творчі системи (Creаtіve System) – це розраховані та спроектовані за 

принципами соціальної інженерії “машини”, які практично знімають 

обмеження на природні (фізіологічні та історичні) межі “інформаційної 

продуктивності” людини і посилюють творчу міць людського інтелекту на 

декілька порядків. Інтегральна функція таких систем полягає в тому, щоб 

автоматизованими способами акумулювати увесь потенціал знань, які належать 

до певної галузі, та перетворити його на дієві алгоритми і програми, а потім 

забезпечити їх реалізацію. Оснащення інформаційними технологіями зменшує 

управлінські та накладні витрати, значно підвищує ефективність проектно-

конструкторських робіт, забезпечує ефективне планування. 

Часто для автоматизації використовують різні ERP-програми. 

Сучасні ERP-системи – це набір інтегрованих програм, що підтримують 

комплексно, в цілісному інформаційному просторі, всі найбільш важливі 

аспекти управлінської діяльності організації - планування ресурсів (фінансових, 

матеріальних, кадрових) для створення товарів і послуг, оперативне управління 

виконанням планів (включаючи в себе ведення договорів , постачання, збут), 

всі види обліку, аналіз результатів діяльності організації. 
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Tіllypаd є однією з таких програм. 

Програма для ресторанів Tіllypаd створена для управління, стандартизації 

процесів і підвищення прибутковості ресторанів будь-яких типів. 

Універсальність її полягає в тому, що ліцензія для фронт-офісу містить всі 

необхідні рішення для автоматизації бізнес-процесів ресторану. 

Використовувати весь спектр можливостей або тільки стандартний мінімум - 

вирішувати рестораторові. Орієнтуючись на концепцію і спектр послуг, 

власники приймають рішення про необхідність використання того чи іншого 

режиму роботи. При цьому підключити до системи автоматизації ресторану 

новий режим можна в будь-який момент часу і без додаткових витрат на 

програмне забезпечення. Так, якщо незабаром після успішного старту 

керівництво вирішує організувати на базі ресторану сервіс доставки, з Tіllypаd 

це зробити дуже легко, адже в придбаних ліцензіях вже є необхідний 

функціонал, його потрібно просто розгорнути. 

Tіllypаd підходить для управління ресторанами і ресторанними мережами 

будь-яких типів і концепцій: бістро, барів, ресторанів з типом обслуговування 

"шведський стіл", free flоw, fаst cаsuаl, клубним обслуговуванням і 

обслуговуванням у столиків. 

Для планування і проведення банкетів система автоматизації ресторанів 

Tіllypаd пропонує спеціальний режим, що дозволяє працювати з передоплатами 

і заздалегідь планувати завантаження кухні. Для управління доставкою - в 

залежності від організації процесів і масштабу ресторану – в Tіllypаd є кілька 

спеціалізованих режимів. Вони дозволяють повністю супроводжувати всі 

технологічні етапи доставки, як в колл-центрі (якщо мова йде про 

централізованому управлінні службою доставки ресторанної мережі), так і в 

самостійних ресторанах, не об’єднаних в мережу. 

Автоматизація ресторану з Tіllypаd – це: 

 управління персоналом та покрокове відстеження всіх його дій; 

 система обліку робочого часу і можливість включення різних 

мотиваційних програм; 

 виключення неконтрольованих втрат і зловживань персоналу; 

 просте взаємодія з партнерами і постачальниками безпосередньо; 

 контроль закупівельних цін; 

 управління рестораном віддалено, всюди, де є інтернет; 

 повна автоматизація складського обліку; 

 автоматичний облік залишків, можливість проведення інвентаризацій в 

будь-який момент часу, в тому числі вагових; 

 управління собівартістю страв і послуг, витрат на закупівлю товару 

(fооd cоst); 
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 отримання будь-яких звітів по будь-якому підрозділу або точці мережі 

в будь-який момент часу; 

 автоматизація ресторанів на планшетах без необхідності закупівлі PОS-

терміналів і сервера (у випадку з невеликими закладами); 

 швидке масштабування точок, автоматизація мереж ресторанів; 

 можливість організовувати, проводити та отримувати дані по 

ефективності різних програм лояльності (знижок, подарунків, бонусних 

винагород постійних клієнтів і т.д.) 

Програма для ресторанів Tіllypаd допоможе вам швидко і технологічно 

скоєно обслуговувати клієнтів, бути впевненим в тому, що в вашому ресторані 

подаються тільки якісні страви, приготовані в суворій відповідності з 

рецептурою і з продуктів, які завжди в наявності. Ви зможете дисциплінувати і 

утримувати професійних співробітників, налагодити сервіс доставки, а 

незабаром після відкриття вашого першого закладу - ефективно управляти вже 

мережею ресторанів. 

 

Список використаних джерел 

1. Автоматизація підприємств індустрії розваг та ресторанів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://tіllypаd.ru/cоnfіgurаtіоns/cоnfіg_restаurаnt 

2. Роль інформаційних технологій в управлінні підприємством 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://pіdruchnіkі.cоm/15940328/menedzhment/rоl_іnfоrmаtsіynіh_tehnоlоgіy_uprа

vlіnnі_pіdprіyemstvоm 

3. Жигалкевич Ж.М. Застосування інформаційних технологій в управлінні 

підприємством / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко. – Режим доступу:   

http://ape.fmm.kpі.ua/artіcle/vіew/102782 

 



217 

 

Електронне видання 

Математичні методи, моделі та 
інформаційні технології в 
управлінні підприємством  

 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІІ СТУДЕНТСЬКОЇ ВУЗІВСЬКОЇ 

НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

до 20-річчя кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних систем 

 

5 листопада 2018 року 
 

 

Відповідальний редактор: Ліщинська Л.Б. 

Комп’ютерна верстка: Ковальчук С.П., Копняк К.В. 

 

 

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 12,61 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

21050, Україна, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

Е-mаіl: secretаrvteі@ukr.net, тел. (0432) 55-04-00 

mailto:secretаrvteі@ukr.net

