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РОЗРОБКА ТА ПРОВАДЖЕННЯ НА РИНОК ПРОГРАМНОГО 

ДОДАТКУ З ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ 

 

Запропонований програмний продукт призначений для покращення 

базових знань з хімії. Він надає можливість користувачам моделювати досліди 

та дізнаватися результати хімічних реакцій у віртуальному інтерактивному 

режимі [1].  

Потенційними користувачами розроблюваної програми постають учні 

середніх та старших класів загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв та гімназій, 

студенти вищих навчальних закладів, вчителі та викладачі. 

Інтерфейс програми проілюстровано на рис.1. 
 

 

Рисунок 1 – Інтерфейс програми вивчення хімії 

 

Одним з найкращих аналогів даного проекту є програма Virtual Chemistry 

Laboratory [2], яка проілюстрована на рис. 2. Серед її головних переваг 

відмітимо: 

− динамічний інтерфейс; 

− широку базу елементів та реакцій; 

− безкоштовність програми. 
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Рисунок 2 – Програма Virtual Chemistry Laboratory 

 

До головних недоліків конкурента віднесемо незрозумілий алгоритм 

встановлення програми та нестабільність її роботи. 

Розроблений програмний додаток для вивчення хіміє є стартапом ІТ-

галузі. Він презентує використання новітніх ІТ-технологій в освіті та в 

навчальному процесі. Структурно програмна розробка акумулює базу даних, 

модуль розрахунку та блок динамічної візуалізації даних. Наявна база реагентів 

є відкритою і за необхідності може доповнюватися користувачами  

Стратегія виходу на ринок передбачає : 

− аналіз ринку; 

− апробацію програмного продукту на конференціях та конкурсах; 

− рекламу робочого проекту; 

− впровадження програми в навчальні заклади як віртуального 

лабораторного практикуму з вивчення хімії; 

− удосконалення програми та розширення її функціоналу за вимогами 

потенційних користувачів. 

 

Список використаних джерел 
1. Ярошенко О. Г. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвітнього 

навчального закладу (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Грамота, 

2010. – 224 с.  

2. Virtual Chemistry Laboratory [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/ 
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ 

«SHARE YOUR DREAMS» 

 

Програмний додаток «Share your dreams» розроблений для фіксації і 

ефективного виконання бажань користувачами. Додаток може 

використовуватися користувачами соціальних мереж. 

Мета розробки – створення єдиного віртуального середовища, де люди 

зможуть ділитися своїми бажаннями. Створення простого та зручного 

інтерфейсу для розуміння проекту. 

Порівняння з аналогами. Сучасні існуючі аналоги – це, у своїй більшості, 

записи в блогах та сторінки, призначені для формування списків речей, які 

людина планує купити [1-2]. Відсутня єдина система, яка могла б об`єднати в 

собі і покупки, і подорожі, і просто події, які хотіли б здійснити її користувачі, і 

могли б цими речами ділитись зі своїми друзями. 

Інтерфейс. Інтерфейс розроблено для більшої наочності користувачів. Всі 

елементи даного інтерфейсу є зрозумілими та простими у використанні. Записи 

представлені на сторінці у вигляді окремих блоків зі всією необхідною 

інформацією. Форми для пошуку мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що 

забезпечує зручність використання. 

Функціонал. Основними функціями системи вбачаємо: 

- формування окремих списків записів для кожного користувача; 

- наявність пошукової системи, яка дозволяє фільтрувати існуючі записи; 

- підпрограма з редагування інформації над вже створеними записами; 

- реалізація зворотного зв’язку з користувачами шляхом передачі 

особистих повідомлень та коментарів під записами. 

Стратегія виходу на ринок: 

- Вдосконалення дизайну. 

- Інтеграція системи монетизації додатку. 

- Додавання платних функцій. 

- Локалізація додатку. 

- Рекламування додатку в соціальних мережах. 

 

Список використаних джерел 

1. Облік особистих фінансів і сімейного бюджету [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://delovod.ua/uk/functionality/category/personal-

finances 

2. Свой блог - Легкий в использовании Редактор Wix [електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wix.com/russianhtml/ 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ 
 

Web-додаток – клієнт-серверна програма, в якій клієнтом виступає 

мобільний додаток, десктопна програма або web-браузер, а сервером – web-

сервер. Логіка у таких програм розподілена, тобто частина логіки web-додатку 

знаходиться на сервері, а частина - на клієнті. Проте дані зберігаються на 

сервері. Найчастіше, клієнт відповідає лише за відтворення інформації, яку 

отримав із сервера, а також за передачу на сервер запитів та даних користувача. 

Обмін інформацією відбувається по мережі Інтернет. 

Значною перевагою у такому розподіленні логіки та функціональності є те, 

що ні серверна частина, ні частина клієнту не залежать від операційної системи 

користувача, тому web-додатки є кросплатформними сервісами. 

Алгоритм роботи web-додатку наступний. Клієнт передає web-сервісу 

запити у вигляді URL-адрес на отримання ресурсів. Ресурсами виступають 

HTML-сторінки, будь-які файли, зображення, медіа-потоки або інші дані, які і 

передає веб-сервіс як відповідь на запит. Такий обмін даними відбувається по 

HTTP-протоколу. 

Останнім часом з розвитком web-додатків набуває популярності 

розміщення деякої частини логіки додатку безпосередньо у web-клієнті. 

Сучасні web-клієнти інтерпретують код на скриптових мовах, виконують Java-

аплети і елементи управління ActiveX та використовують інші додатки. 

На сьогоднішній день для розробки web-клієнтів набуває популярності 

фреймвор AngularJS. 

AngularJS – це JavaScript-фреймворк з відкритим програмним кодом, 

призначений для розробки односторінкових сайтів, що складаються з однієї 

HTML сторінки з CSS і JavaScript. Його метою є розширення браузерних 

додатків на основі шаблону ModelViewController (MVC), а також спрощення їх 

тестування та розробки.  

Фреймворк адаптує та розширює традиційний HTML для забезпечення 

двосторонньої прив'язки даних для динамічної зміни контенту. Це дає 

можливість автоматично синхронізувати модель та вид. У результаті AngularJS 

зменшує роль DOM-маніпуляцій з метою підвищення продуктивності і 

спрощення тестування. Фреймворк працює зі сторінкою HTML, який 

використовує різноманітні атрибути і об'єднує області вводу/виводу сторінки з 

моделлю, яка має вигляд простих змінних JavaScript. Значення таких змінних 

задаються вручну або отримуються зі статичних або динамічних JSON-даних. 

Використання фреймворку AngularJS є вигіднішим через те, що інші 

фреймворки обходять недоліки HTML або абстрагуючись від HTML, CSS, 

та/або JavaScript, або нав'язуючи обов'язкові інструменти для маніпулювання 

DOM. Жоден з цих способів не усуває суть проблеми, а саме те, що HTML не 
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призначений для динамічних додатків, на відміну від фреймворку AngularJS. 

У свою чергу, найбільш популярними технологіями, які забезпечують 

виконання коду на web-сервері є Common Gateway Interface (CGI), ISAPI та 

Apache DSO, ASP, JSP, PHP, ASP .NET. 

При розробці web-додатків для комунікації серверної та клієнтської сторін 

найчастіше використовується архітектура REST. REST (Representational state 

transfer) – це стиль архітектури програмного забезпечення для розподілених 

систем, таких як World Wide Web, який, як правило, використовується для 

побудови web-служб. Системи, що підтримують REST, називаються RESTful-

системами. 

Загалом, REST – це дуже простий інтерфейс для виконання запитів та 

передачі даних без використання додаткових внутрішніх модулів. Кожна 

одиниця інформації однозначно визначається глобальним ідентифікатором, 

таким як URL. Кожна URL, в свою чергу, має строго заданий формат. 

Управління інформацією повністю ґрунтується на протоколі передачі 

даних. Найбільш поширений протокол HTTP. При цьому дія над даними 

задається за допомогою методів: GET (отримати), PUT (додати, замінити), 

POST (додати, змінити, видалити), DELETE (видалити). 
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СФЕРІ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Сучасне економічне зростання підприємств сфери освітніх послуг 

характеризується переходом до безперервного інноваційного процесу. 

Зростання обсягів послуг, що надаються, і сучасні вимоги до якості освітніх 

послуг вирішальним чином залежать від інновацій, які дозволяють організаціях 

http://conf.vstu.vinnica.ua/allvntu/2012/initki/pz.php
http://habrahabr.ru/post/38730/
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займати лідируючі позиції на ринку. У зв'язку з цим, інновації стають 

ключовим стратегічним параметром розвитку організацій сфери освітніх 

послуг, що є актуальним питанням на сьогоднішній день. Саме управління 

інноваційними процессами в організаціях сфери освітніх послуг займається 

багато науковців Д.М. Черваньова, О.І. Жилінська, Б.М. Чернишова та багато 

інших. 

У діяльності кожного підприємства в освітній сфері на всіх стадіях 

життєвого циклу послуг знаходяться в діалектичній єдності стабільний та 

інноваційний процеси. Проте існує суттєва різниця між інноваційним та 

стабільним процесами (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 

Відмінності між інноваційним і стабільним процесами 
Характеристика Інноваційний процес Стабільний процес 

Кінцева мета Задоволення нової 

суспільної потреби 

Задоволення існуючої 

суспільної потреби 

Шляхи досягнення мети Численні та невизначені. 

Необхідне розроблення 

стратегій 

Нечисленні, відомий 

оптимальний шлях 

Ризик у досягненні мети Високий Низький 

Тип процесу Дискретний Неперервний 

Можливості 

планування 

Низькі Високі 

Плани Довгострокові, можливе 

їх коригування 

Короткострокові, у вигляді 

директивних виробничих завдань 

Розвиток системи, у 

рамках якої здійснюється 

процес 

Перехід на новий рівень 

розвитку. Розробка, реалізація 

стратегічних змін 

Збереження існуючого рівня 

розвитку 

Ступінь узгодження 

інтересів учасників 

процесу 

Низький Високий 

Розподіл сфер 

відповідальності 

Вимагає постійного 

перерозподілу 

Стабільний 

Форми організації Гнучкі, із стабільною 

структуризацією 

Жорсткі, засновані на 

нормах і регламентах 

 

Важливо, щоб інновації приносили конкретну соціальну вигоду для 

споживача. Це зумовлює поширення інновації на ринку.  Нові економічні 

умови, що склалися сьогодні, вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, 

підвищення уваги до ефективності проведення досліджень і розробок, 

організації нововведень на всіх стадіях життєвого циклу послуг, зниження 

інноваційних ризиків, скорочення термінів упровадження новацій. 

Слід зауважити, що інноваційний процес – це процес перетворення 

існуючого знання в інновацію, в ході якого інновація формується від задуму, 

від ідеї до вимірюваного результату, продукту, технології або послуги і 

впроваджується у практичне використання [3, c. 320].  Відмінності, а також 

зростаюча роль і масштаби інноваційних процесів для підприємств сфери 

освітніх послуг, роблять необхідним розв'язання теоретичних і практичних 

питань організації та управління інноваційними процесами. Тому, управління 
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інноваційним процесом є невід'ємною складовою діяльності сучасного 

підприємства сфери освітніх послуг, що охоплює планування, організування та 

стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів, 

розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових 

позицій. Процес створення інновацій повинно відбуватися цілеспрямовано, з 

метою формування конкурентних переваг на тому сегменті ринку, де працює 

підприємство, а саме: на ринку освітніх послуг.  

Отже, інноваційний процес можна розглядати як комплекс послідовних 

дій, внаслідок яких новація розвивається від ідеї до конкретної послуги. Успіх 

організацій сфери освітніх послуг залежить від ефективної організації 

управлінського механізму, який об'єднує в єдиний потік витоки наукової ідеї, її 

розроблення, впровадження результату у процесі надання послуг, реалізація, 

поширення і споживання, тобто інноваційний процес. Тому керівництву 

організацій, які прагнуть надавати високоякісні освітні послуги, необхідно 

велику увагу приділити саме процесу створення, впровадження та дифузії 

інновацій на ринку на ринку освітніх послуг. 
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РОЗРОБКА ЗОРОВОГО ТРЕНАЖЕРУ «EGLE EYE» 

 

Бурхливий розвиток IT-технологій докорінно змінив  стиль життя 

сучасного суспільства. Усе більше часу люди почали проводити за екранами 

гаджетів, забуваючи про негативний вплив останніх на наше здоров’я. 

Найбільше страждають наші очі, що часто працюють без відпочинку і 

отримують суттєві перевантаження.  

Око (лат. oculus)  – парний сенсорний орган  людини, що володіє здатністю 

сприймати електромагнітне випромінювання в видимому діапазоні довжин 

хвиль і забезпечує функцію зору. 

Більшість існуючих тренажерів працюють на основі методик розслаблення 

м'язів ока або  встановлення інтервалів відпочинку. Ідея тренажеру «EGLE 

EYE» полягає в комплексному використанні вправ на розслаблення очних 

м’язів та вправ на підвищення концентрації зору і уваги. Ціль створення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80


ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ ТА ОСВІТІ  

матеріали міжвузівського студентського вебінару, 21 жовтня 2015 р., ВТЕІ КНТЕУ 

 

13 

тренажеру – надати користувачу зручний інструмент для покращення 

загального тонусу м’язів ока з одночасним підвищення його зорових 

характеристик. 
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МЕТОД ПОБУДОВИ ДЕРЕВА РІШЕНЬ У РИЗИКОЛОГІЇ 

 

Метод дерева рішень передбачає графічну побудову різних варіантів дій, 

які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблеми. 

Ідея методу «дерева рішень» полягає у тому, що просуваючись гілками 

дерева у напрямку справа наліво (тобто від вершини дерева до першої точки 

прийняття рішення): 

− спочатку розрахувати очікувані виграші по кожній гілці дерева; 

− порівнюючи ці очікувані виграші, зробити остаточний вибір найкращої 

альтернативи [2, c. 59]. 

Використання цього методу передбачає, що вся необхідна інформація про 

очікувані виграші для кожної альтернативи та імовірності виникнення всіх 

ситуацій була зібрана заздалегідь. 

Метод «дерева рішень» застосовують на практиці у ситуаціях, коли 

результати одного рішення впливають на подальші рішення, тобто, для 

прийняття послідовних рішень. 

Для побудови «дерева рішень» аналітик визначає склад і тривалість фаз 

життєвого циклу проекту; виділяє ключові події, які можуть вплинути на 

подальший розвиток проекту, та можливий час х настання; аналітик обирає всі 

можливі рішення, які можуть бути прийнятими в результаті настання кожної із 

подій, та визначає ймовірність кожного із них. Останнім етапом аналізу даних 

для побудови «дерева рішень» є встановлення вартості кожного етапу 

здійснення проекту (вартості робіт між ключовими подіями) в поточних цінах. 

На основі даних будується «дерево рішень». Його вузли представляють ключові 

події, а стрілки, що їх поєднують, — перелік робіт по реалізації проекту. Крім 

того, наводиться інформація відносно часу, вартості робіт і імовірності 

розвитку того чи іншого рішення. В результаті побудови дерева рішень 

визначається ймовірність кожного сценарію розвитку проекту, а також чистий 

приведений дохід (ЧПД) по кожному сценарію та проекту в цілому [1, c. 231]. 

Наприклад (див. рис. 1): 

Фірма, що реалізує молочні продукти, вирішує закуповувати велику чи 

малу партію. Якщо велика, то при сприятливому ринку прибуток дорівнює 200 
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тис. грн., а при несприятливих умов збитки становлять 170 тис. грн. Невелика 

партія при успішній реалізації принесе фірмі – 120 тис. грн. і 35 тис. грн. 

збитків при несприятливих умовах. Можливості сприятливого чи 

несприятливого ринку наслідків оцінюється однаково. Дослідження ринку 

дорівнює 18 тис. грн. Вважається, що з ймовірністю 0,6 ринок сприятливий, при 

позитивному висновку сприятливі умови очікують з ймовірністю 0,8. 

Побудувати дерево рішень і визначити: 1) найкраще рішення без додаткового 

обстеження ринку; 2) найкраще рішення з додатковим обстеженням ринку; 3) 

чи варто замовляти додаткову інформацію, що уточнює кон’юнктуру ринку [3, 

c.53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дерево рішень 
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2. Найкраще рішення з додатковим дослідженням закуповувати велику 

партію. 

3. Варто проводити додаткове дослідження, оскільки воно уточнює результат 

і математичне очікування більше, ніж у випадку без додаткового 

дослідження.  
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС БІЗНЕС-

ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

В епоху стрімкого розвитку IT-технологій та все більшого впливу на наше 

повсякденне життя мережі Інтернет, кожна компанія повинна виглядати тут 

відповідно.Віртуальний тур (3D панорама) – це новітня технологія візуального 

представлення закладу якийнадає послуги, або самі послуги. Основу 

віртуальних турів складають сферичні панорамні зображення, які, на відміну 

від звичайної фотографії, дозволяють глядачу (потенційному відвідувачу) 

проникнути всередину зображеного об'єкту. Глядач може детально розглянути 

все навколишнє оточення, вивчити особливості інтер'єру, роздивитися 

оточуючі предмети тощо. Панорамне зображення дозволяє сприймає об'єкт 

набагато більш цілісніше ніж ряд звичайних фотографій. 

 Поступово панорамна фотографія також і в Україні набуває усе більшої 

популярності. Віртуальний тур-презентація дозволяє відвідувачу цілком 

охопити приміщення, відзначити внутрішнє планування, вивчити розташування 

приміщень, вікон і дверей, наблизити або віддалити зображення, розвернутися 

в іншу сторону. Все це створює ефект присутності в приміщенні. Зробивши 

віртуальний тур по об'єкту, гостю буде легше оцінити його переваги. 

Очевидність і повнота інформації допоможуть йому зробити вибір без зайвих 

витрат часу і енергії. Віртуальні тури, розміщені на сайті, зацікавлять 

потенційних гостей і розширять можливості підприємства. Тепер гість дістає 

цілодобовий доступ до інформації і можливість розглянути все прямо з екрану 

комп'ютера. Це допоможе заощадити як час клієнта, так і час персоналу 

підприємства, що є дуже важливим на сьогодні. 

Навряд чи «красиві слова» на папері будуть серйозним аргументом – 
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необхідно представити наочні докази. Якщо на створення буклету та 

поширення його серед потенційних клієнтів йде значна кількість часу, то 

віртуальний тур стає доступним мільйонам користувачів мережі інтернет 

практично відразу після його створення. Технологічний розвиток та прогрес 

дозволяє представити свій бізнес ефектно, модно та саме головне ефективно, 

що неодмінно сприяє досягненню значно кращих результатів при залученні 

нових клієнтів та партнерів. 

Очевидні переваги презентації бізнесу, послуг з використанням 

віртуального 3D туру: 

 Запам’ятовуваність. Барвисті, насичені і ефектні «живі картинки», які 

дозволяють оглядати все навколо на 360 градусів вражають уяву користувачів і 

неодмінно сприяють відкладенню інформації в пам’яті, виокремлюючи ваш 

бізнес серед конкурентів. 

 Ефект реальної присутності. Завдяки використанню технологій, що 

підтримують режим FULLSCREEN (повний розмір екрану), Віртуальний 3D 

Тур дає можливість дивитися величезну тривимірну «картинку», яка 

обов’язково захопить користувача, що називається «з головою». Цей ефект 

досягається завдяки високоточній кольоропередачі та природній якості  

«картинки». 

 Інформативність. Презентація інформації за допомогою віртуального 

туру дозволить Вашим користувачам уявити повноцінну «картинку», охопити 

все навколо за одну мить, розгледіти всі елементи до дрібниць. Завдяки такій 

деталізації, користувач максимально проникне в атмосферу закладу, буквально 

«прощупає» все навколо себе, що, погодьтеся, набагато цікавіше та зручніше, 

ніж перегортати масу фотографій і в підсумку, таки не мати цілісної уяви та 

розуміння структури закладу. 

 Відомі менеджери з продажу та бізнес-психологи як один стверджують: 

щоб продати товар – дайте його пощупати в руки покупцеві 

 Простота й універсальність. Дивіться віртуальні тури простими рухами 

«мишки» коли і де Вам зручно, на роботі з десктопу, чи з мобільного, 

перебуваючи у заторі. Інтуїтивно зрозуміле управління дозволяє почуватися 

впевнено та комфортно у будь-якій ситуації. 

 Інтерактивність (взаємодія з користувачем). Віртуальні 3D Тури 

залучають користувачів Інтернет у таку собі інтерактивну гру, яка дозволяє 

познайомитися з вашим Бізнесом, товарами чи послугами швидко та цікаво. 

Завдяки створеній технології, ми залучаємо користувачів бути активними, 

самостійно, керуючи «мишкою», обирати напрям пересування у віртуальному 

турі та кути огляду інтер’єру. Фактично, віртуальний тур дає можливість 

користувачеві пізнавати Ваш Бізнес, товари та послуги своїми руками. 

 Цілодобова доступність панорами, розміщені на сайтах, вони доступні 

для перегляду у будь-який час доби; 

 Можливість різноманітного використання одних і тих же турів, як в 

Інтернеті, так і у вигляді CD-презентацій, які можна демонструвати в офісі 
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клієнта, на виставці і т.п. Все це дозволяє розширити охоплення аудиторії. 

Завдяки застосуванню віртуального туру в бізнесі, фірма може заслужити 

репутацію сучасного підприємства, яке використовує сучасні інноваційні 

технології, що полегшують спілкування і взаєморозуміння з потенційними 

клієнтами. Також віртуальний тур може служити як реклама та залучати нових 

клієнтів, оскільки саме завдяки впровадженню цих технологій, рівень сервісу 

покращиться, а це автоматично впливає на поліпшення розвитку компанії в 

цілому. Таким чином, віртуальні технології в туризмі мають величезні 

перспективи для розвитку і здатні позитивно впливати на розвиток 

туристичного бізнесу в цілому. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ АНАЛІЗУ ТА ПОРІВНЯННЯ МУЗИЧНИХ 

СМАКІВ «SOCMUSREC» 
 

Смак у соціології — особистий та культурний шаблон вибору та надання 

переваги[1]. Це та категорія естетики, котра змушує людей надавати перевагу 

реалізмові понад сюрреалізмом, панк-рокові понад тріп-хопом, бавовняному 

одягові у клітинку над шкіряним — з естетичних мотивів. 

В минулі часи музичний смак був притаманним лише найвищим верствам 

населення, котрі мали змогу відвідувати чи влаштовувати виступи музик. 

Протягом XX сторіччя поруч з індустрією музичних програвачів постала 

музична індустрія. Вона росла поруч з розвитком вінілових, магнітних, 

оптичних, флеш-носіїв музичних записів. На кінець XX століття постав 

широкий та різнобарвний потік музики від авторів та виконавців через 

звукозаписувальні студії, продюсерські центри, фабрики аудіоносіїв — до 

кінцевих слухачів [2]. На кінець XX сторіччя ця індустрія дещо занепала, але 

завдяки розвитку мережі Інтернету, зокрема соцмереж та спеціалізованих сайтів 
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штибу last.fm, bandcamp.com, soundcloud.com, itunes.com, з’явилась 

легкодоступна можливість молодому музичному автору й виконавцю поширити 

свої твори. 

Музичний смак певної людини залежить від багатьох чинників, котрі вкупі 

звуться «вихованням»: музичного смаку найближчих людей, нав’язуваної ЗМІ 

музики, музичного смаку колективу на навчанні, роботі, тощо. Мають, можливо, 

стилістичне забарвлення музичних смаків людей в межах певних 

територіальних та соціальних груп. І способи статистичного дослідження 

такого забарвлення викликають значні сумніви. 

Класичним способом отримання ставлення певної значної групи людей є 

опитування репрезентативної вибірки. Однак про кожну конкретну людину 

невідомо, що вона слухає фактично. Тобто опитування не має змоги 

проаналізувати справді існуючу колекцію музичних записів, котру слухає 

певний опитуваний, а лише отримує його сильно спрощений та короткий опис 

музичних смаків (здебільшого назви кількох музичних напрямів), пропущений 

крізь призму розуміння цих смаків опитуваним. 

Тим часом існують соцмережі, котрі зберігають інформацію про те, які 

аудіозаписи фактично слухають мільйони користувачів. Найбільшою такою 

соцмережею на українських теренах є vk.com, що повністю належить Mail.Ru 

Group і є найбільшою соцмережею у Європі.  

Тим часом соцмережа last.fm володіє інформацією про абсолютно всіх 

доступних в інфопросторі музичних виконавців, про «теги» (музичні 

напрямки), в т.ч. з ілюстраціями та розгорнутими описами.  

Описувана розробка пропонує спосіб поєднати ці API та власний алгоритм 

аналізу аудіозаписів. 

Розроблений алгоритм отримує аудіо записи користувача vk.com (якщо він 

дав користувачу програми SocMusRec доступ до своїх аудіо записів за 

допомогою налаштувань приватності vk.com), аналізує вагу кожного музичного 

виконавця в списку аудіо записів, коригує назви музичних виконавців за 

допомогою API last.fm, отримує список улюблених музичних напрямів за 

допомогою запитів до API last.fm щодо кожного виконавця. 

Також реалізовано функціонал порівняння музичних смаків двох людей. 

Розроблюваний інструмент дасть змогу проводити статистичні 

дослідження, шукати людей із заданим музичним смаком, тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ LMS MOODLE ДЛЯ ПІДТРИМКИ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Для впровадження Інтернет-технологій у професійну підготовку майбутніх 

фахівців найбільш перспективним є використання систем електронного 

навчання. Актуальність цієї проблеми підтверджується також масовим 

упровадженням системи дистанційного навчання, зокрема LMS Moodle, яка 

орієнтована на активну самостійну роботу студентів та контроль виконаних 

завдань. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності використання 

системи LMS Moodle для організації активної навчальної діяльності студентів. 

Як показав аналіз науково-методичних публікацій вітчизняних та 

закордонних науковців (А. А. Андреєв, В. Н. Кухаренко, Н. В. Морзе, 

Є. С. Полат, С. О. Сисоєва, А. В. Хуторський) найбільш повному рішенню 

проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів у дистанційному 

навчанні сприяє система LMS Moodle. Cистема Moodle орієнтована на 

створення навчального середовища, в яке могли б стікатися різні інформаційні 

потоки та надає досить можливостей для підтримки комунікації і спільної 

роботи. Завдяки таких властивостей системи Moodle як простота використання 

й доступність, ефективність організації інформаційного простору, 

інтерактивність і мультимедійність, надійність і безпека, є можливість 

організації активної навчальної діяльності і оперативного зв’язку. 

З метою підвищення якості підготовки студентів заочної та денної форми 

навчання, впровадження елементів дистанційного навчання та створення умов 

для активізації самостійної роботи студентів з 2012 року розпочато 

впровадження системи дистанційного навчання Moodle у процес підготовки 

студентів Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ – створено 

сайт http://edu.htei.org.ua/. Система дистанційного навчання Харківського 

торговельно-економічного інституту містить курси для вивчення дисциплін 

студентами денної та заочної форми навчання. За своєю структурою розроблені 

курси містять інформаційний (надання навчального матеріалу), практичний 

(робота з навчальним матеріалом), комунікаційний (обговорення навчального 

матеріалу, здійснення спільної навчальної діяльності, консультація) та 

оцінюючий (контроль індивідуальної й спільної діяльності) блоки.  

Розглянемо практичний досвід навчальної діяльності студента у 

дистанційному курсі дисципліни «Інформаційні системи та технології», який 

розробили викладачі кафедри вищої математики та інформатики ХТЕІ КНТЕУ. 

Дистанційний інтерактивний навчальний курс «Інформаційні системи та 

технології» містить навчальні засоби створені за допомогою ресурсів та 

інтерактивних елементів системи Moodle, які дозволили організувати 

http://edu.htei.org.ua/
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інтерактивну роботу студентів та викладача.  

Основні категорії структури курсу. 

1. Елементи спільної діяльності (забезпечення комунікації). Курс містить 

завдання для організації самостійної роботи студентів (засіб – «Задание»). 

Консультування студентів та обговорення матеріалів курсу організовано в 

режимі онлайн (засіб – «Чат»), офлайн (засіб – «Форум»). Групова робота 

організована за допомогою форумів, ВІКІ (засіб – «Вики»), глосарію (засіб – 

«Глоссарий вторичный»). Чати, форуми та опитування використовуються для 

отримання зворотного зв’язку в групах.  

2. Інструменти контролю знань (засіб – «Задание», засіб – «Тест», засіб – 

«Лекция», засіб – «Внешнее приложение»). Завдання цієї категорії 

інтерактивних елементів: адекватне відображення рівня знань студентів. Курс 

надає студентам нові можливості – можна не тільки в будь-який час 

переглянути необхідний матеріал в режимі онлайн, а й пройти тестування, 

перевірити свої знання з досліджуваної дисципліни, ознайомитися з 

додатковими джерелами за допомоги гіперпосилань, які точно відповідають 

темам дисципліни в зручний час. 

3.  Моніторинг навчальної діяльності. Система Moodle має інструментарій 

по збору, обробці та зберіганню аналітико-статистичної інформації про події 

освітнього процесу в системі: ведення журналу успішності студентів (елемент 

керування – «Оценки: Отчет по пользователю, Отчет по оценкам») з 

відображенням у ньому досягнень кожного в загальному рейтингу групи. 

Відвідуваність (засіб – «Отчеты о деятельности: Полный отчет»), перелік 

переглянутих матеріалів (засіб – «Отчеты о деятельности: Все логи»); блок 

використання зручної системи планування навчальної діяльності студентів. 

Отже, навчальне середовище, в якому сучасні інформаційно-комп’ютерні 

технології – це необхідний засіб активної пізнавальної діяльності студента, є 

першим і надійним помічником у рішенні навчально-професійних завдань – 

зберіганні, систематизації інформації, оформленні звітної документації, 

організації спільної інформаційно-навчальної взаємодії. Таке середовище 

спрямоване на формування творчих здібностей студентів, поєднання їх 

особистісного, соціального й професійного розвитку, що сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця на ринку праці. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ MATCAD ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ 

ПОРІВНЯЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ 

Діяльність сучасних підприємств пов'язана з великою кількістю ризиків, 

ступінь впливу яких різко зросла з переходом до ринкової економіки. В умовах 

економічної нестабільності міра ризику значно зростає. Ризик є однією із 

найбільш складних категорій, пов'язаних із здійсненням господарської 

діяльності.  

Економічний ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності 

суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та 

конфліктності в ситуації неминучого вибору. Вона відображає міру (ступінь) 

відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі 

(збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та 

зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування. Це визначення ґрунтується на 

системному підході до категорії економічного ризику і вказує на необхідність 

аналізу впливу на об’єкти керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників 

та надсистеми, а також ставлення до ризику суб’єктів господарювання [2]. 

На практиці досить часто підприємцям потрібно приймати найменш 

ризиковані рішення шляхом порівняння декількох варіантів дій або 

інвестиційних проектів. 

Кількісною оцінкою ризику проекту прийнято рахувати коефіцієнт варіації 

– це характеристика ризику на одиницю очікуваного результату і обчислюється 

за формулою: 

𝛾 =
𝜎

𝑚
, 

де  γ – коефіцієнт варіації; 𝜎 − середньоквадратичне відхилення; 
𝑚 − матиматичне очікування. 

За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати коливання ознак, 

виражених в різних одиницях виміру. Чим більший коефіцієнт варіації, тим 

сильніше коливання. Чим більші коливання, тим вищий ризик. 

Розглянемо типову задачу: 

Компанія оцінює ймовірності наступу економічного росту так: сильний – 

0,3; середній – 0,5; слабкий – 0,2. Грошові надходження від інвестицій у 

проекти a, b, c,  за якими прогнозуються можливий економічний ріст надано в 

таблиці 1. Потрібно прийняти рішення щодо інвестицій. 
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Таблиця 1 

Рівень економічного росту 
Очікувані надходження (млн. грн) 

Ймовірність 
А В 

Сильний 5,20 2,90 0,30 

Середній 2,20 2,10 0,50 

Слабкий 0,20 1,60 0,20 

Для розв’язання цієї задачі нам потрібно знайти коефіцієнти варіації для 

двох проектів і порівняти їх, вибравши найменший коефіцієнт варіації. 

Розв’язок задачі вручну використовуючи формули і записуючи результати 

на папері є не важким і займе не більше 10 хвилин, але якщо нам потрібно 

обирати уже між десятьма чи навіть між більшою кількістю проектів і нам 

потрібно робити вибір досить часто, то розв’язувати дану задачу доцільніше за 

допомогою програмного продукту Matсad. 

Mathcad — система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого 

проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних документів з 

обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється легкістю 

використання і застосування для колективної роботи [1]. 

Спочатку ми введем початкові дані нашої задачі, задаючи змінні кожному 

значенню, надалі використовуючи формули розрахуємо математичне 

очікування, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Як бачимо 

всі числові розрахунки робить за нас Mathcad, нам лишається лише правильно 

користуватись змінними та правильно записувати формули у середовищі 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Розв’язання задачі у середовищі MathCad 
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Отже, як бачимо з розрахунків доцільніше обрати проект В, коефіцієнт 

варіації якого є меншим ніж у проекту А. Використовуючи дану програму ми 

можемо швидко проводити необхідні нам розрахунки та виключити можливість 

помилок у них. Програма Mathcad досить проста в використанні, адже не 

потребує ніякого додаткового вивчення кодів, в загальному виглядає як 

звичайний запис на папері з деякими елементами програмування. Також дану 

програму можна використовувати для побудови кривої економічного ризику та 

статистичного методу оцінки економічних ризиків. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ 

 

Вперше термін «веб-квест» був запропонований Берні Доджем, 

професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США). Розробник 

веб-квесту, визначив наступні види завдань для веб-квестів: 

Переказ – демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з 

різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання. 

Планування та проектування – розробка плану або проекту на основі 

заданих умов. 

Компіляція – трансформація формату інформації, отриманої з різних 

джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули 

часу, капсули культури. 

Творче завдання – творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, 

пісні, відеоролика. 

Аналітична задача – пошук і систематизація інформації. 

Досягнення консенсусу – вироблення рішення по гострій проблемі. 

Оцінка — обґрунтування певної точки зору. 

Переконання – схиляння на свій бік опонентів або нейтрально 

налаштованих осіб. 

Наукові дослідження – вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі 

унікальних он-лайн джерел. 

Мета роботи: вивчити методи і прийоми технології Веб-квест (Webquest). 

Веб-квест – це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох 

маршрутах, ведуча до певних цілей. Шлях до мети повинен бути розбитий на 

кілька етапів, переходи по яких ґрунтуються на сукупності зібраної інформації. 
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Веб-квест (webquest) в педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової 

гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси інтернету. 

Структура веб-квесту: вступ, завдання, яке зрозуміло, цікаво і реально 

виконати, ресурси, процес роботи, оцінка, висновок. 

На першому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить 

студентів із темою, формулює основну проблему, студенти розподіляють ролі в 

команді. Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес в 

Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані 

так, щоб при відкритті сайту студент розумів принципи для відбору матеріалу, 

виділення головного з усієї інформації, яку він знаходить. Певне керування 

процесом з боку викладача може проводитися через надання списку запитань, 

поширення прикладів, схем.  

Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається 

осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значної 

інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації, постеру 

або фоторепортажу. Результати веб-квеста для звіту можуть мати різноманітні 

форми: база даних; діалог, історія або приклад для вивчення; он-лайн документ, 

який містить аналіз неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає 

користувачів додати власні коментарі або не погодитися з авторами; 

проведення псевдо-інтерв’ю з експертом протягом заняття або публікація його 

у мережі Інтернет. 

Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є 

попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки 

можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та 

інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий студент при 

виконанні самостійної роботи за допомогою технології веб-квест.  

Правила створення веб-квестів 

1. Визначення напрямку веб-квесту. Це може бути навчальна діяльність 

або позакласна робота з предмета, а також інтегрований веб-квест з кількох 

предметів. 

2. Визначення вікової категорії студентів. Це залежить від того, які 

навички роботи в комп'ютерних програмах необхідні для виконання вашого 

квесту і чи можуть це навчаються. 

3. Визначення теми. Тема повинна бути цікавою не лише для викладача, а 

й для студентів. 

4. Напрямок роботи. Кожен напрямок буде оформлено у конкретну роль, 

якій треба буде дати цікаву назву. Ролей має бути від 2 до 5. 

5. Порядок роботи для кожної ролі, іншими словами, інструкції із 

зазначенням покрокових дій, кінцевого результату та оформлення їх роботи. 

6. Критерії оцінки веб-квесту. 

7. Найголовніше у квесті − це подорож навчаються за всесвітній павутині в 

пошуках відповідей на питання квесту. Викладачу необхідно дати деякі 

посилання, які допоможуть навчаються знайти відповіді, але групи можуть 

використовувати і свої ресурси. 
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Коли всі сторінки заповнені, веб-квест готовий. Веб-квест можна 
опублікувати і тоді він стане доступний для інших. Актуальність технології в 
тому, що вона допомагає розкрити «освітній вектор» використання мережевих 
ресурсів. Творчість, співпраця, вміння працювати в команді, виконуючи різні 
соціальні ролі − це далеко неповний перелік «плюсів» цієї технології. Саме веб-
квест є інструментом, за допомогою якого викладач отримує можливість 
формувати і розвивати навички та вміння. 
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РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ «СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ 

ІГРОВОГО ЛАБІРИНТУ» 

 

 Сьогодні комп’ютерні ігри посідають значне місце в сфері інформаційних 

технологій. Особливо цікавим типом комп’ютерних ігор є розвиваючі ігри, які 

розвивають у гравця увагу, пам’ять, логічне та стратегічне мислення, візуальне 

сприйняття об’єктів і т.д. 

Лабіринт – одна з найдавніших головоломок, винайдених людством. 

Лабіринтом є будь-яка структура (зазвичай в двовимірному чи тривимірному 

просторі), що складається із заплутаних шляхів, які ведуть до виходу чи в 

глухий кут. Проходження ігрового лабіринту є корисним для тренування мозку 

людини, на відміну від ігор, що лише марно забирають час. Лабіринт розвиває 

логічне та стратегічне мислення, пам’ять і при цьому дозволяє відпочити та 

відволіктись від щоденної рутини. 

«Система генерації ігрового лабіринту» – програма, генерації 

неповторного тривимірного ігрового лабіринту з класичними елементами ігор 

(таймер, бали, пастки і т.д.). Вона оснащена зручним користувацьким 

інтерфейсом та меню, яке дозволяє виконувати гнучке налаштування ігрової 

системи. 

 Метою додатку є надання користувачу можливості відволіктись від 

щоденних турбот та при цьому з користю провести час: покращити пам’ять та 

розвинути логічне та стратегічне мислення. 
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 Об’єктом дослідження постають процеси тренування мозкової активності 

з використанням комп’ютерних ігрових тренажерів 

 Предметом дослідження вбачаємо засоби та методи розробки 

комп’ютерних ігор з використанням складних алгоритмів генерації ігрового 

середовища. 

 Головним завданням є розробка системи генерації ігрового лабіринту. 

Для генерації лабіринту використовується множинний алгоритм Ейлера. 

Алгоритм Ейлера — це математичний генератор, що дозволяє створювати 

лабіринти, у яких між кожними двома точками існує єдиний шлях, тобто 

лабіринти не містять циклів. У порівнянні з іншими генераторами, обраний 

алгоритм є одним з найбільш швидких та потребує незначну кількість пам'яті 

— пропорційну довжині рядка лабіринта. Потрібно зберігати в пам'яті лише 

останній створений рядок — це дозволяє генерувати лабіринти з необмеженою 

кількістю рядків. 

В основі гри лежить безпосередньо сам лабіринт. Гравцю відводиться 

певний час (в секундах), за який йому слід знайти вихід з лабіринту, що 

являється його основним завданням. При цьому гравець повинен набрати 

якомога більше балів. Бали набираються шляхом зіткнення з жовтими 

кульками, які в свою чергу збільшують час таймера на певну величину, яка 

залежить від складності гри (легкий рівень – 3 секунди, середній – 2 секунди, 

складний – 1 секунда). На шляху до виходу гравцю трапляються пастки. Також 

у грі наявні сині кульки – «дестроєри». Вони слугують для знищення стінок.  

Проаналізувавши аналоги [1-5], наявні на платформі Android Play Market, 

було визначено, що в порівнянні з більшістю існуючих програмами, 

розроблений проект використовує значно потужніші та сучасніші технології 

комп’ютерної графіки [6-7]. 

При створенні проекту використовувались наступні програмні технології: 

− С# 

− Unity 3D - 4.3.4 

− MonoDeveloper  

− Blender 3D 

Робота має практичну цінність як приклад реалізації складних алгоритмів в 

ігрових програмах і може бути впровадженою на ринок. 

Стратегія виходу на ринок: 

− Розгортання проекту на платформі kickstarter. 

− Вдосконалення графічної складової проекту (шейдерів та 3D моделей). 

− Розгортання проекту на платформі steam greenlight. 

− Розробка мобільної версії гри для Android. 

− Вихід на ринок Play Market. 

− Інтеграція системи монетизації додатку. 

− Рекламування додатку в соціальних мережах. 

 

Список використаних джерел 

1. Maze Algorithms [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  



ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ ТА ОСВІТІ  

матеріали міжвузівського студентського вебінару, 21 жовтня 2015 р., ВТЕІ КНТЕУ 

 

27 

http://www.jamisbuck.org/mazes/  

2. Eller's Algorithm [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.neocomputer.org/projects/eller.html  

3. Think Labyrinth: Maze Algorithms - astrolog [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm  

4. Unity3d [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://unity3d.com/learn  

5. Maze-generation-eller-s-algorithm [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://weblog.jamisbuck.org/2010/12/29/maze-generation-eller-s-algorithm  

6. Ендрю Троєслен «Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5. 

– 6-е издание. – М. : Вильямс, 2013. – 1311 с. 

7. Джефрі Ріхтер «CLR via C#», 2010 Microsoft Press [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.ozon.ru/context/detail/id/3032556/

http://www.jamisbuck.org/mazes/
http://www.neocomputer.org/projects/eller.html
http://www.astrolog.org/labyrnth/algrithm.htm
https://unity3d.com/learn
http://weblog.jamisbuck.org/2010/12/29/maze-generation-eller-s-algorithm


Секція №2 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 

ОБ’ЄКТАМИ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 

28 

Головенько С.В., гр. 33ЕК-(15) 

Науковий керівник: Лиман В.В., к.т.н., доцент 

Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Останнє  десятиліття  демонструє нам суттєве зростання уваги до такого 

особливого ресурсу  як інформація. Загальновідомим є той факт, що шлях, яким 

прямує кожна розвинена країна - це шлях до нової постінформаційної 

цивілізації, завданням якої має стати підвищення рівня соціально- економічного 

добробуту. Головним елементом такої цивілізації має бути інформаційна 

складова. Тема є актуальною, а визначений напрям перспективним. 

Процес управління організацією тісно пов'язаний з рухом інформації та 

інформаційних ресурсів, починаючись стадією збирання та обробки даних, 

закінчується їх структуруванням та видачею обробленої інформації, в 

подальшому необхідної для прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Сукупність форм, методів та інструментів сприймання, накопичення, обробки 

та зберігання інформації для її подальшого використання в процесі 

управлінської діяльності і становить інформаційне забезпечення, роль якого в 

останні роки набуває важливого значення і стає цікавим з точки зору науки [2]. 

Цією проблемою займаються наукові дослідники такі як: М.П. Денисенко, 

Т.В. Давидюк, Н. О. Шпак та багато інших. 

 Інформаційне забезпечення прийнято розглядати з двох ракурсів: з 

першого – як інформаційну базу, з другого – як систему, яка окрім інформації 

включає в себе програмні та технічні засоби, що обслуговують інформаційні 

процеси управлінської системи [1]. 

Отже, наводимо двопланове визначення даного поняття: 1) інформаційне 

забезпечення - це наявність достатньої кількості інформації, здатної впливати 

на економічно-соціальні процеси в суспільстві; 2) інформаційним 

забезпеченням - система збирання, обробки, зберігання даних, фактів та 

інформації, які в сукупності здатні впливати на прийняття управлінських 

рішень. 

Пріоритетними завданнями інформаційного забезпечення процесу 

управління є[2]: а) насичення управлінської системи швидкою та достовірною 

інформацією про зміни навколишнього середовища; 

б) перевірка якості, цінності та достовірності отримуваних даних; 

в) забезпечення оперативності обміну даними як по вертикалі, так і по 

горизонталі;  

г) організування вхідної та вихідної інформації комунікаційної системи; 

д) моніторинг інформаційних ресурсів управлінсько-інформаційних 

систем. 

Вирішення цих завдань можливе лише за поєднання технічних та 
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організаційних заходів, метою яких є підвищення рівня інформаційного 

забезпечення [2,3]. Однак, для ефективного управління важливим є не тільки 

надходження достатньої кількості адекватної, достовірної інформації, її 

планування та прогнозування, але й вміння належно її використовувати для 

прийняття правильних рішень. З цього боку важливо правильно підібрати 

людські ресурси, завданням яких буде організування інформаційних. 

 Проте система інформаційного забезпечення має ряд проблем, котрі 

потребують доопрацювання для подальшого вирішення, зокрема:  

1) створення методу ліквідації шумів при їх потраплянні в інформаційно-

комунікаційний канал (зниження рівня недостовірності);  

2) інтеграція різних видів інформації (бухгалтерської, фінансової, звітної, 

статистичної) до єдиної системи інформаційного забезпечення;  

3) зменшення витрат на утримання системи;  

4)швидке моральне зношення інформаційно-технічних програм та 

електронних носіїв, що забезпечують безперервну роботу інформаційних 

систем [4]. 

Проаналізувавши переваги та недоліки інформаційного забезпечення 

систем управління підприємством, можемо зробити висновок про беззаперечну 

роль інформаційних ресурсів в діяльності сучасного господарюючого суб’єкту. 

З інформації починається процес управління (вхідна інформація) та 

інформацією і закінчується (вихідна інформація). 

Саме від надійності, точності, достовірності, об‘єктивності, своєчасності 

отримання даних (формування системи інформаційного забезпечення) і 

залежить правильність прийняття управлінського рішення та ефективне 

функціонування підприємства. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-

господарської діяльності підприємства залежить від фінансового планування. 

При цьому, безпосередня роль приділяється прогнозуванню фінансових 

результатів підприємства. Досвід розвинених країн  свідчить про те, що 

прогнозування прибутку як абсолютного кінцевого показника діяльності 

підприємства дає можливість уникати значних прорахунків та пов’язаних з 

ними втрат. З метою нейтралізації ризику неприбутковості та покращення 

фінансової діяльності, прибуток підприємства потребує постійного аналізу та 

прогнозування. Тому досить важливим є питання щодо визначення і 

застосування прогнозної моделі на рівні підприємства. 

Основна мета будь-якого підприємства - отримання прибутку. На відміну 

від витрат підприємства, які плануються, попит і доходи піддаються 

прогнозуванню. Така різниця в термінології відображає відмінності в процесі 

контролю. Підприємець планує витрати, так як вони знаходяться під більшим 

контролем, ніж попит і доходи. В умовах конкурентного ринку попит на 

продукцію, а, отже, і дохід - це випадкові величини, майбутні значення яких 

неможливо передбачити з абсолютною точністю. 

Економічно обґрунтований розподіл і використання прибутку має важливе 

значення не тільки з точки зору інтересів організації торгівлі, а й суспільства в 

цілому. Для організації торгівлі прибуток - основне джерело розвитку, для 

бюджету - джерело утворення його дохідної частини. Система розподілу 

прибутку повинна забезпечувати раціональні відносини з держбюджетом і 

створювати умови для подальшого розвитку. Прибуток, що отримується 

організацією торгівлі розподіляється на дві частини: 

 перша частина у вигляді податків та обов'язкових відрахувань 

направляється в бюджет і позабюджетні фонди; 

 друга частина, що залишилася після сплати податків надходить у 

розпорядження організації. 

Порядок розподілу і використання прибутку, що залишається в 

розпорядженні організації визначається нею самостійно в установчих 

документах чи інших локальних нормативних правових актах (у тому числі 

протоколах загальних зборів). 

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні організації 

можуть формуватися такі фонди: фонд накопичення, фонд споживання, 

резервний фонд, фонд ризику, фонд виплати дивідендів та інші. Чистий 

прибуток, що спрямовується до фондів, визначається у відсотках від її загальної 

величини або в абсолютному вираженні. Фонд накопичення створюється для 
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фінансування розвитку організації: на фінансування відтворення основних 

фондів (модернізація, нове будівництво, реконструкція, придбання обладнання, 

погашення довгострокових позик і відсотків по них), а також на поповнення 

власних оборотних коштів. Фонд являє собою джерело засобів організації, 

акумулює прибуток та інші джерела для створення нового майна, придбання 

обладнання і оборотних коштів і свідчить про зростання майна фірми. 

Якщо прогнозування прибутку підприємства здійснюється на основі 

інтуїтивних-евристичних пропозицій, то розбіжності між очікуваним і дійсним 

можуть бути досить великі. Для того, щоб не «прогоріти» необхідно 

використовувати методи точного і високоточного прогнозування, помилки в 

розрахунках яких становлять менше десяти відсотків. 

Первинне прогнозування прибутку підприємства здійснюється на етапі 

розробки бізнес-плану. На початковому етапі підприємець, який планує 

відкриття власного бізнесу, повинен оцінити витрати на організацію 

підприємства і майбутні доходи. Подальша оцінка прибутку підприємства 

проводиться в процесі комерційної діяльності на основі існуючих моделей. У 

більшості випадків, дана робота здійснюється фінансовими менеджерами 

підприємства, виходячи з ситуації, що склалася на ринку. 

У процесі планування витрат підприємства, які пов'язані з оновленням 

асортименту продукції, після її випуску також слід проводити прогнозування 

прибутку підприємства. Це необхідно для того, щоб компанія отримала 

прибуток від своїх вкладень, оскільки мають місце випадки, коли витрати на 

інвестування розробок нових видів виробленої продукції перевищують 

прибуток від їх реалізації. 

Зазвичай, в рамках одного підприємства зосереджено кілька видів 

діяльності. Тому методи розрахунку прибутку для кожного виду будуть 

відрізнятися. Прибуток окремо розраховується від: 

 продажу продукції, що випускається; 

 реалізації іншої продукції; 

 реалізації послуг нетоварного характеру; 

 реалізації основного фонду; 

 реалізації іншого майна, майнових прав; 

 прибуток / збиток від позареалізаційних операцій. 

На сьогодні основні методи планування прибутку підприємства це: 

 метод прямого рахунку - застосовується на підприємствах з 

невеликим асортиментом продукції; 

 аналітичний метод розрахунку прибутку - застосовується на 

підприємствах з великим асортиментом продукції, що випускається, а також як 

доповнення до прямого методу (в якості перевірки); 

 метод суміщеного розрахунку прибутку - об'єднує в собі елементи 

першого і другого методів. 

Найчастіше прогнозування прибутку підприємства проводиться за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволяє отримати 



Секція №2 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ 

ОБ’ЄКТАМИ ТА БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ  
 

32 

точний розрахунок. Оцінка майбутнього прибутку компанії може бути 

здійснена як співробітниками даного підприємства, так і незалежними 

експертами. 

Отже, здійснення надійного та адекватного прогнозу є ефективним 

інструментом у плануванні діяльності підприємства, завдяки чому можна 

своєчасно реагувати на зміни та запобігти небажаних результатів. Однак, варто 

пам’ятати, що фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою 

точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність 

між дійсністю і прогнозом. Тому очікувані прогнозні показники будуть 

вважатися доцільними при сталих умовах функціонування підприємства. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE ПРИ ПРОЕКТУВАННІ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ 

 

Проектування готельного-ресторанного комплексу є досить тривалим 

процесом і складається з декількох етапів, основними серед яких є: етап 

передпроектної підготовки та етап безпосередньої розробки проекту. 

Застосування сучасних інформаційних технологій на кожному з етапів 

проектування дозволяє проводити найбільш повне дослідження об'єктів на 

основі багатостороннього підходу. Тим самим інформаційні технології 

дозволяють досягнути головної мети – побудувати віртуальний образ 

майбутнього комплексу, який, у свою чергу, доповнюється автоматизованою 

інформаційно-аналітичною системою. Це дозволяє створити інформаційну 

модель майбутнього готельного-ресторанного підприємства, до складу якої 

входять не лише модель території та модель будівлі комплексу, а й модель 

динаміки його розвитку у вигляді просторово-часової залежності. 

Серед сучасних програмних продуктів, які традиційно пов’язують з 

процесом проектування, вигідно вирізняються системи автоматизованого 

проектування AutoCAD та ArсhiCAD. Серед їх переваг: повний набір 
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інструментів для комплексного двовимірного та тривимірного моделювання, 

високий рівень автоматизації стандартних завдань, наявність великих бібліотек 

найбільш вживаних умовних позначень, можливість групової роботи над 

проектом і т.д. Але при цьому використання і AutoCAD, і ArсhiCAD є більш 

доцільним на стадії створення технічного проекту готельно-ресторанного 

комплексу та його робочих креслень, і є досить недоречним на стадії 

передпроектних робіт, під час яких виконується обґрунтування доцільності 

будівництва готельного підприємства, здійснюється вибір ділянки, збір 

вихідних даних, аналіз соціального попиту на будівництво тощо.  

Забезпечити якісне виконання робіт на етапі передпроектної підготовки 

проекту дозволяють сучасні прикладні програмні комплекси, до складу яких 

входять текстові, табличні, графічні процесори, системи управління базами 

даних, системи картографування, геоінформаційні пакети. Ми вважаємо за 

доцільне застосовувати на цій стадії програмні продукти Google, більша 

частина яких працює на базі відкритих стандартів і протоколів (тобто є 

безкоштовними), не потребує встановлення на комп’ютер, є невимогливими до 

апаратного забезпечення, забезпечує взаємодію програмних систем незалежно 

від платформи та направлені на вирішення певного кола задач: 

 Google Images, YouTube – для отримання візуальної інформації про 

концепцію сучасних готельно-ресторанні комплексів, огляду дизайнерських 

рішень, перегляду рекламних пропозицій з питань організації діяльності 

готельно-ресторанних комплексів; 

 Google Keep – для ведення нотаток в процесі роботи над проектом, 

розробки логічних схем взаємодії об’єктів майбутнього проекту; 

 Google Building Maker – для створення та представлення тривимірних 

моделей; для схематичного ознайомлення з майбутнім проектом; 

 Google-форми – для проведення on-line опитувань потенційних 

відвідувачів готельно-ресторанного комплексу з метою розробки його 

концепції; для візуалізації результатів опитувань та їх аналізу; 

 Google Hangouts – для обміну миттєвими повідомленнями, відео- та 

голосового зв’язку між розробниками, проведення відеоконференцій для 

пошуку спільних рішень; 

 Google-документи – для розробки текстових документів з питань 

моделювання та структуризації процесу проектування; підготовки звітної 

документації; написання листів, методичних рекомендацій тощо; 

 Google-таблиці – для розробки кошторисної документації проекту; 

створення бази даних проектної документації; зберігання табличних даних; 

 Google Weather – для здійснення аналізу погодних умов, перегляду 

архіву прогнозів погоди для міст світу; 

 Google Maps – для візуалізації розміщення готельно-ресторанного 

комплексу на вибраній земельній ділянці, здійснення схематичної орієнтації 

готельно-ресторанного комплексу в планувальній структурі міста, демонстрації 

транспортної взаємодії функціональних елементів готелю залежно від його 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Keep
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Building_Maker&action=edit&redlink=1
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категорії: пішохідної доступності, автостоянки, майданчиків для тимчасового 

паркування автомобілів і автобусів, проїздів, господарської зони і додаткових 

послуг; 

 Google-презентації – для представлення концепції проекту готельно-

ресторанного комплексу замовникам тощо. 

Крім того, для наукового обґрунтування майбутнього проекту готельно-

ресторанного комплексу досить часто проектувальники використовують Google 

Patents Search – сервіс для пошуку по патентах та Google Scholar – сервіс для 

пошуку по науковим джерелам: статтям, книгам, дисертаціям, опублікованим 

різними науковими організаціями та професійними співтовариствами. 

Звичайно, on-line сервіси Google не вирішують всіх задач передпроектної 

підготовки проекту майбутнього готельно-ресторанного комплексу, але їх 

використання значно полегшує роботу проектувальників, удосконалює процес 

розробки проекту, і тому потребує подальшого дослідження можливостей їх 

застосування при проектуванні об’єктів готельно-ресторанних підприємств. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ С++ ДЛЯ ОЦІНКИ 

РИЗИКІВ 

 

Діяльність підприємства майже завжди пов’язана з невизначеністю, яка, 

наприклад, виникає у наступних випадках: 

 невизначеність зовнішнього середовища; 

 невизначеність економічної кон’юнктури ринку; 

 невизначеність при виборі сфери для залучення капіталу; 

 невизначеність при виборі сфери для інвестування; 

 невизначеність, яка пов’язана з недостатніми знаннями про 

предметну область бізнесу. 

Відповідно до цього ми можемо сказати, що ризик – це об’єктивно 

неминучий елемент у прийнятті будь-якого господарського рішення, бо 
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невизначеність – неминуча характеристика умов господарювання в сучасних 

умовах. 

Ризик — потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Ризик проекту 

– це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту. Поняттям ризику 

характеризується невизначеність, яка пов’язана з можливістю виникнення в 

ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків [1, c. 14]. 

Серед способів кількісного визначення величини ризику виділяють два 

підходи: теоретичний та емпіричний. Теоретичний підхід виражає вимоги до 

результатів визначення рішення за умови розрахунку ризику шляхом логічних 

міркувань, а не на основі досвіду. Емпіричний підхід екстраполює ризик, 

розрахований на базі подій минулих періодів [2, с. 128]. 

Кількісною оцінкою ризику проекту прийнято рахувати варіацію – розкид 

можливих результатів інвестиційної операції щодо очікуваного значення 

(математичного очікування). Коефіцієнтом варіації називають процентне 

відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної 

величини ознаки: V σ = σ / хсер * 100%. 

Чим вище коефіцієнт варіації, тим більше ризикованим вважається проект. 

Розглянемо типову задачу: 

Розглядається два проекти А і В щодо інвестування. Відомі оцінки 

прогнозування значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні 

значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці: 

Таблиця 1 

Цифрові дані проектів А і В 

Оцінка 

можливого 

результату 

Прогнозований прибуток  

(тис. грн.) 
Значення ймовірності 

А В А В 

Песимістична 300 240 0,20 0,25 

Стримана 1000 900 0,60 0,50 

Оптимістична 1500 1800 0,20 0,25 

Для розв’язання цієї задачі нам потрібно знайти коефіцієнти варіації для 

двох проектів і порівняти їх. І відповідно обрати проект для якого коефіцієнт 

варіації є меншим. 

Розв’язання цієї задачі з точки зору математики є не важким і займе не 

більше 10 хвилин, але якщо нам потрібно обирати уже між десятьма чи навіть 

між більшою кількістю проектів і нам потрібно робити вибір досить часто, то 

розв’язувати дану задачу доцільніше за допомогою програмування. 

Для розв’язку цієї задачі ми обрали мову програмування С++, тому що 

вона є універсальною мовою програмування високого рівня. Її розробив Б’ярн 

Страуструп (англ. Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Мюррей-Хілл, 

Нью-Джерсі) у 1979 році та назвав «С з класами». Страуструп перейменував 

мову у C++ у 1983 р. Базується на мові Сі. Визначена стандартом ISO/IEC 

14882:2003. 

Після написання коду програми і відповідно її компіляції, ми ввели в неї 
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дані цієї задачі, що зайняло не більше хвилини нашого часу, і отримали 

розв’язання даної задачі (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Розв’язання задачі у створеній програмі 

 

Отже, як бачимо з розрахунків доцільніше обрати проект А, коефіцієнт 

варіації якого є меншим ніж у проекту В. Відповідно написавши один раз дану 

програму ми можемо використовувати її незліченну кількість разів чим 

економимо свій час і страхуємо себе від помилки в розрахунках. Також, як 

бачимо з останньої стрічки результату виконання розрахунків програмою, було 

створено текстовий файл, який включає в себе усі розрахунки і результати 

розв’язання задачі, що дає змогу нам використовувати їх не один раз без 

проведення повторного виконання програми, а також спрощує використання 

даних результатів у звітах. 
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РОЗРОБКА ТА ПРОВАДЖЕННЯ НА РИНОК ПРОГРАМНОГО 

ДОДАТКУ ДЛЯ ПОЛЮВАННЯ 

 

Мисливський додаток призначений для полегшення і отримування 

задоволення від полювання. Дає можливість недосвідченим користувачам 

підготуватись до полювання, а досвідченим значно облегшить процес самого 

полювання [1]. Потенційними користувачами додатку є мисливці а також 

фотографи тварин. 

Основні характеристики додатку: 

1) Робота з картами Google Maps. 

2) Можливість зберігати свої мітки. 

3) Показ на карті мисливських угідь, стоянок для автомобілів, та ін. 

4) Можливість переглянути погоду. 

5) Наявність довідки з інформацією яка знадобиться мисливцям 

початківцям (тактика , сезони для полювання та ін.). 

6) Відстежування руху мисливця. 

7) Звукові приманки для тварин. 

Інтерфейс на даному етапі розробки (рис. 1): 

 

Рисунок 1 - Інтерфейс програми-помічника для мисливців  

 

Аналіз аналогів: 

ActInNature Hunting [2] (рис. 2) 
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Переваги: 

1. Безкоштовність. 

2. Легкий інтерфейс. 

3. Багато потрібних функцій. 

Недоліки: 

1. Доступ до деяких можливостей відкривається лише після платного 

облікового запису «Premium».  

2. Відстеження інших мисливців відбувається тільки при їхній платній 

підписці на «Premium». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Інтерфейс програми ActInNature Hunting 

 

Проаналізувавши переваги і недоліки аналогів, було зроблено висновок, 

що недоліки аналогів можливо уникнути і додати деякі корисні функції, які 

відсутні в аналогів. Отже, розробка додатку є актуальною. 

Стратегія виходу на ринок: 

1. Аналіз ринку. 

2. Реклама. 

3. Впровадження на спеціальних сайтах для полювання. 

4. Подальше поширення в країні. 

5. Подальше покращення згідно побажань користувачів. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАДБУДОВИ «ПОШУК РІШЕННЯ» ДЛЯ 

ОПТИМАЛЬНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРСОНАЛУ  

 
Зміни в політико-економічному житті країни, а також такі економічні 

чинники, як значне посилення конкуренції, необхідність залучення нових 

технологій, поява особистої відповідальності працівників підприємства, 

призвели до того, що різко підвищилася необхідність використання якісно 

нових підходів до управління людськими ресурсами. 

Робота в складних умовах нестабільності економічної ситуації пред'являє 

підвищені вимоги до кваліфікації працівників, рівня їх професійних знань, що 

забезпечують підприємству реальний перехід до стратегічного управління 

підприємством в постійно змінній ринковій кон'юнктурі. Для того, щоб 

правильно розмістити капіталовкладення, важливо чітке уявлення про 

можливості кожного представника компанії. В умовах кризи особливо 

важливим для компанії стає збереження найефективніших співробітників. 

Таким чином, тема роботи є не тільки актуальною, але і має практичну 

значущість. 

Мета роботи полягає в обґрунтовуванні та розробці рекомендацій по 

використанню засобів MS Excel для оптимізації розстановки персоналу на 

підприємстві в складних умовах нестабільності економічної ситуації і 

конкурентної боротьби, що посилюється  

В роботі була використана методика розстановки персоналу підприємства, 

яка заснована на комплексній оцінці середньотижневого прибутку персоналу з 

наявними обмеженнями щодо закріплення окремих працівників за конкретними 

зонами праці та їх комунікативності за допомогою надбудови «Пошук 

рішення» в програмі MS Excel. Для розв’язання задачі були створені: таблична 

модель за допомоги електронної таблиці з початковими даними 

середньотижневого прибутку персоналу; екранна форма для введення умов 

задачі – змінних, цільової функції, обмежень і граничних умов; були введені 

необхідні формули в екранну форму, при використанні вбудованих функцій 

=СУММ(), =СУММПРОИЗВ().  

За результатами оптимізації розстановки персоналу, використовуючи 

умовне форматування та логічну функцію =ЕСЛИ(), було створено графік 

виходу на роботу працівників підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в підвищенні 

ефективності роботи підприємства за рахунок оптимізації розстановки 

персоналу. 
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ 

СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ ЯК МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 

 

На сьогоднішній день ринок техніки все більше і більше тяжіє до 

портативних пристроїв. Адже сучасній людині необхідно постійно бути на 

зв’язку, мати доступ до Інтернету. Тому розробка мобільних додатків є дуже 

актуальною. 

Мобільні пристрої мають різні операційні системи, такі як iOS, Android, 

Windows Phone, BlackBerry та ін. Через це для розробки додатків необхідно 

використовувати різні мови програмування, в залежності від вибору 

платформи. Платформа Android забезпечує розробникам велику свободу вибору 

операційних систем, на якій реалізовувати розробку мобільних додатків 

(Windows, Mac або Linux). Тому для розробки автоматизованої системи ведення 

сімейного бюджету обрано саме платформу Android. 

Проект призначений для спрощення ведення особистого та сімейного 

бюджету, внесення доходів та витрат. Програма дозволяє керувати щоденними 

та місячними витратами, планувати покупки та допомагає користувачу не 

перевищувати щомісячний бюджет. 

Сучасні інформаційні технології побудовані на принципах взаємодії з 

базами даних. Бази даних забезпечують ефективне розміщення та 

впорядкування даних, що дозволяє отримати ефективний пошук та взаємодію. 

Тому вони займають провідне місце на ринку програмних продуктів.  

Мобільний додаток розроблено засобами мови програмування Java у 

середовищі програмування Eclipse. Додаток має локальну базу даних, у якій 

необхідно ефективно зберігати інформації про бухгалтерський облік. Локальна 

база синхронізується з базою даних на сервері через web-сервіс, коли є доступ 

до інтернету.  

Web-сервіс – технологія організації міжпрограмної взаємодії по протоколу 

HTTP. Web-сервіси можуть взаємодіяти один з одним і з різними додатками за 

допомогою повідомлень, які базуються на визначених протоколах (SOAP, 

XML-RPC, REST і т.д.). Розроблений мобільний додаток використовує web-

сервіс типу REST, при якому виклик віддаленої процедури представляє собою 

звичайний HTTP-запит (зазвичай GET чи POST), а необхідні дані передаються 

в якості параметрів запиту.  

Розробка дизайну мобільного додатку – найважливіший етап створення 
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програмного продукту. Від нього залежить сприйняття користувачем додатку, 

його популярність. Інтерфейс мобільного додатку повинен бути інтуїтивно-

зрозумілим та максимально простиу використанні. Розроблена автоматизована 

система ведення сімейного бюджету відповідає всім правилам зручного та 

інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу мобільних додатків. 
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РОЗУМНЕ ВІКНО 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що суспільство поступово 

переходить з індустріального в постіндустріальне суспільство. Новітні 

технології проникають у всі сфери людської діяльності. Щоб досягнути 

максимальних результатів у економії електроенергії та створення комфорту 

слід впроваджувати наукові концепції всіх вчених світу. 

Метою дослідження є пошук найкращого підходу до вирішення проблеми 

збереження електроенергії та облаштування комфортного мікроклімату будь-

якого приміщення. 

Головним завданням є створення «Розумного вікна», яке передбачає 

захоплення сонячного світла і перетворення його у електроенергію, за рахунок 

якої відбуватиметься автоматичний контроль пропускної здатності вікна. Таким 

чином, в залежності від вимог користувача, «Розумне вікно» зможе 

затемнюватись на певний рівень і, цим самим, змінювати інтенсивність 

потрапляння сонячного світла до приміщення. Такий підхід дозволяє впливати 

на температуру всередині кімнати. Відомо, що через підлогу втрачається 

більше 10% тепла, через покрівлю - близько 14%, через стіни - близько 30%. 

Витік 40% тепла відбувається саме через вікна [1]. 

Вікно складається з 3 частин: ззовні буде розміщуватись прозора сонячна 

батарея, по центру – спеціальна плівка, яка слугуватиме для контролю 

пропускної здатності, і всередині спеціальний покрив, що дозволить 

http://kiev.itstep.org/razrabotka-mobilnyh-prilozhenij-pod-android/
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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користувачу спостерігати за всім, що трапляється поза приміщенням і водночас 

приховає все, що відбувається всередині приміщення, якщо дивитись крізь 

вікно знадвору.  

Система буде повністю автономною – це означає, що сонячної енергії 

вистачить для підзарядки акумулятора, за рахунок якого буде функціонувати 

плівка для затемнення. 

Планується розробка програмного забезпечення для керування роботою 

вікна. За його допомогою можна буде налаштовувати взаємодію між 

компонентами вікна.    
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РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ANDROID ДОДАТКУ «ОБЛІК 

ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ» 

 

Мобільні додатки сьогодні швидко набирають популярності серед 

користувачів мобільних пристроїв. Розширюється коло користувачів 

смартфонів і мобільних пристроїв, які дозволяють мати необхідну інформацію 

під рукою. Будь-яка важлива інформація може бути представлена в одному 

додатку і актуалізована для конкретної людини, місця і часу. Такий спосіб 

концентрованого надання інформації на персональному мобільному пристрої 

дозволяє значно полегшити життя. Таким чином, актуальною є проблема 

створення мобільних додатків, що будуть задовольняти певні потреби 

користувачів.  

Представлений проект направлений на створення мобільного додатку, що 

дозволяє вести облік особистих доходів та витрат, планувати власний бюджет, 

самодисципліновуватися, а також розуміти, на що витрачаються кошти і де 

можна зекономити, щоб заощадити чи покрити інші витрати.  

Метою є розкриття теми обліку особистих фінансів, тобто створення 

програми, яка б допомагала користувачу відслідковувати, а також успішно 

планувати особистий бюджет на своєму смартфоні з ОС Android. 

Об’єктом дослідження постають мобільні-технології.  

Предметом дослідження є використання мобільної платформи Android для 

реалізації її можливостей у сфері збору та збереження інформації, її 

систематизації, аналізу та формування кінцевого аналітичного результату. 

Головним завданням є розробка мобільного додатку, в який вводяться 

витрати та доходи за категоріями, а кінцевим результатом є діаграми витрат за 
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певний період, проаналізувавши наведені графіки користувач додатку зможе 

краще оперувати та збалансувати свій бюджет. 

DenOlCoin – система обліку особистих фінансів для Android. 

Причини, чому слід вести облік особистого бюджету [1]: 

− Ви заощадите значну частину свого бюджету, зрозумівши, на що 

витрачаються кошти і на що їх дійсно слід витратити 

− Ви отримаєте відповідь на питання «Куди ж все-таки йдуть гроші?» 

− Ви збалансуєте свої доходи і витрати, зможете жити «за коштами» і 

«не влазити в борги» 

− Ви зможете реально оцінити свої фінансові можливості і свої постійні 

витрати - це дозволить більш чітко зрозуміти необхідність і наслідки 

залучення кредитів, мінімальні вимоги до рівня доходів 

− Ви прискорите досягнення своїх фінансових цілей, спланувавши свої 

витрати та накопичення. 

Суть програми полягає у тому, що користувач вводить суму та відносить її 

до обраної категорії, після чого діаграма витрат набуває іншого вигляду, 

змінюється. Після накопичення такої інформації, наприклад, за місяць, 

користувач має наочну схему розрахунків, за якою він може виявити недоліки у 

плануванні свого бюджету. Період, за який користувач може бачити діаграму, 

встановлюється опціонально, тобто можливо виставити довільний проміжок 

(наприклад, день, тиждень, 3 тижні, місяць, рік тощо). 

Програма призначена для використання на мобільних пристроях і це 

робить її особливо комфортною для використання, оскільки користувачу не 

потрібен ні комп’ютер, ні доступ в інтернет, щоб додати свої записи і 

переглянути результати. 

Програма виконана за допомогою технологій програмування мобільних 

додатків для ОС Android: Java, XML, Gradle, Android SDK, Android Studio, 

Android virtual device [2-5]. 

На відміну від відомих аналогів, наявних на платформі Android Play 

Market, даний додаток використовує значно менше ресурсів смартфону. 

Проект має практичне застосування і може бути впроваджена на ринок. 

Програма має зручний, інтуїтивний, футуристичний інтерфейс виконаний 

сучасними технологіями та засобами, функціонує стабільно. 

Стратегія виходу на ринок: 

− Вдосконалення дизайну. 

− Вихід на ринок Play Market. 

− Інтеграція системи монетизації додатку. 

− Додавання платних функцій. 

− Локалізація додатку. 

− Рекламування додатку в соціальних мережах. 
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TASK MANAGER 

 

Велика завантаженість різними справами через неправильний розподіл 

часу, великі втрати часу через неправильний його розпорядок усі ці проблеми 

дозволить вирішити наша розробка.  

Стисла характеристика та переваги даної розробки: 

− Допомагає правильно розподілити свій час. 

− Обмежує доступ до розважальних сайтів. 

− Забезпечує можливість введення завдань. 

− Забезпечує надсилання інформації про завдання на вказану вами пошту. 

− Забезпечення комфортної взаємодії між користувачем та застосунком. 

− Забезпечення зручної навігації по інтерфейсі програми. 

− Забезпечення можливості багатокористувацького використання. 

− Забезпечення можливості створення груп онлайн. 

− Забезпечення можливості надавання завдання групі адміністратором. 

− Обмеження  доступу до ігрових додатків. 

− Аналіз часто відвідуваних сайтів і автоматичне додавання їх в список 

заблокованих. 

− Редагування списку заблокованих сайтів.  

− Синхронізація додатку зі смартфоном. 

− Періодичні нагадування про заплановане завдання. 

− Забезпечення автоматичного запуску усіх необхідних інструментів для 

роботи у відведений час. 
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КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА» 

 

Корпоративні інформаційні системи – це управлінська ідеологія, що 

об’єднує бізнес-стратегію підприємства і новітні інформаційні технології. 

Характерними ознаками сучасних корпоративних інформаційних систем є 

масштабність інформаційної системи, яка розподілена на значній території та 

має потужну програмно-апаратну платформу; робота в неоднорідному 

обчислювальному середовищі (на різних обчислювальних платформах і під 

управлінням різних ОС); багатоплатформне обчислення (різні комп’ютери з 

однаковим інтерфейсом і логікою роботи; розподілені обчислення за 

допомогою клієнт-серверної архітектури (розв’язання задачі розподіляється 

між кількома комп’ютерами). 

Забезпечення розподіленої роботи і віддаленого доступу є обов’язковою 

вимогою до інформаційних систем корпоративного рівня. 

Сучасні корпоративні інформаційні системи повинні задовольняти певним 

вимогам – використання клієнт-серверної архітектури з можливістю 

застосування більш промислових СУБД; організація безпеки за допомогою 

різноманітних методів контролю і розмежування доступу до інформаційних 

ресурсів; підтримка розподіленої обробки інформації; модульний принцип 

побудови із програмно-незалежних функціональних блоків; можливість 

розширення за рахунок відкритих стандартів; підтримка технології 

Інтернет/Інтранет. 

Однією з таких систем є корпоративна інформаційна система «Галактика» 

Система Галактика ERP, розроблена спільно білоруськими і російськими 

фахівцями - це інструмент для рішення критичних для виживання бізнесу задач, 

корпоративна інформаційна система. 

Застосування системи дозволяє значно знизити витрати. Система має всю 

необхідну для підприємств функціональність, включаючи виробниче і 

фінансове планування, керування бюджетами, усі види обліку, керування 

проектами, логістикою, персоналом, капітальними вкладеннями.  

Система Галактика ERP має більш низьку вартість в порівнянні з іншими 

рішеннями. Вартість західних продуктів і послуг по їхньому упровадженню 

вельми висока для вітчизняних підприємств, особливо в умовах кризи. Ці 

технології дозволяють швидко впровадити рішення й одержати результат, що 

украй важливо в умовах кризи. Галактика ERP дає можливість гнучкого 

реагування на зміни, що неминучі в умовах кризи. У західних системах бізнес-

процеси строго регламентовані, що особливо неефективно в умовах хитливої 

економічної ситуації, коли від підприємств потрібно мобільність і швидкість у 

прийнятті рішень. Замовники одержують повну підтримку специфіки бізнесу і 
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саме той функціонал, що їм потрібний. Поряд із загальною для більшості 

підприємств функціональністю по керуванню фінансами, виробництвом, 

логістикою, персоналом, Галактика пропонує замовлені розробки - рішення по 

підтримці специфічних задач підприємства. Важливо, що ці додаткові 

можливості зберігаються при зміні версій системи. 

Система автоматизації керування Галактика Enterprіse Resource Plannіng 

(ERP) - основа комплексу Галактика Busіness Suіte. 

Можливості системи ERP дозволяють у єдиному інформаційному просторі 

оперативно вирішувати головні управлінські задачі, забезпечити менеджерів 

різного рівня керування необхідною і достовірною інформацією для прийняття 

управлінських рішень. 

До складу системи автоматизації керування підприємством Галактика ERP 

входять засобу і для підтримки спеціальних управлінських задач: 

1. Керування технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування. 

2. Керування якістю продукції. 

3. Керування взаєминами з клієнтами. 

4. Керування нерухомістю. 

Для невеликих підприємств на базі системи ERP розроблене рішення 

Галактика Старт, що дозволяє швидко і з мінімальними витратами провести 

автоматизацію основних бізнес-процесів підприємства. 

Автоматизовані системи керування корпорації «Галактика» дозволяють 

максимально ефективно здійснювати планування виробництва. 

В цілому КІС „Галактика» включає п’ять контурів управління: фінансовий 

контур, контур бухгалтерського обліку, контур логістики, контур управління 

персоналом и контур системного адміністрування; чотирнадцяти модулів і 

пошуково аналітичної системи. 

Але взагалі, рішення всього комплексу задач, на який орієнтований 

комплекс, може забезпечуватися чотирма функціональними контурами - контур 

адміністративного керування; контур оперативного керування; контур 

керування виробництвом; контур бухгалтерського обліку. 

Контур бухгалтерського обліку – концепція програмного комплексу 

«Галактики», що припускає чіткий поділ функцій між спеціалістами 

оперативних підрозділів і бухгалтерією. Всі документи, сформовані в контурі 

оперативного керування при виконанні закупівель, продажів, прийманню і 

відпустці товарів і МЦ, рахуються первинними. 

Аналізуючи відображені показники та модулі системи можна прийти до 

висновку, що описана система більш придатна для виробничих підприємств, 

пристосування її до дій торгівельного підприємства, є досить трудомісткою 

задачею, тому що. 

Отже, корпоративні інформаційні системи – це цілісний апаратно- 

програмний комплекс, що дозволяє задовольнити як оперативні, так і 

стратегічні потреби підприємства в опрацюванні даних. 

Цілісність КІС забезпечується чотирма чинниками: 

- концептуальна узгодженість бізнес-процесів, для автоматизації яких 
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створюється ІС, що зберігається впродовж усього життєвого циклу; 

- технологічна цілісність, яка проявляється в застосуванні погодженого 

набору інформаційних технологій для управління інформаційними ресурсами; 

- відповідність функціональності робочих місць співробітників їхнім 

посадовим обов’язкам; 

- єдиний регламент обслуговування та експлуатації всіх компонентів ІС, 

який розробляється при її створенні. 

Поєднання цих властивостей принципово відрізняє КІС від суми 

компонентів з тим же набором функцій і дозволяє справлятись з комплексом 

проблем, які складно вирішувати у разі безсистемної інформатизації бізнесу. 

Корпоративні інформаційні системи, призначені для автоматизації різних 

видів господарського обліку та управління підприємством можна умовно 

поділити на три класи: локальні системи, середні інтегровані системи, великі 

інтегровані системи. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття в науково-

управлінському середовищі і являє собою самостійну галузь управлінської 

науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й 

забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації.  

Аналіз літератури з питань управління висвітлює різні підходи до 

визначення сутності та змісту інноваційного менеджменту. Розглянемо деякі з 

них. Так, на думку С. Ільєнкової [1], інноваційний менеджмент – це сукупність 

принципів, методів і форм управління інноваційним процесом, інноваційною 

діяльністю та персоналом, зайнятим цією діяльністю. І. Герчикова розглядає 

інноваційний менеджмент як один з напрямів стратегічного управління, яке 

здійснюється вищим рівнем управління компанією. Виходячи з цього, головна 

увага в інноваційному менеджменті має бути зосереджена на виробленні 

інноваційної стратегії і засобах її реалізації.  
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Розроблення та виробництво нових видів продукції при цьому стає 

пріоритетним напрямом розвитку підприємства (фірми, корпорації), оскільки 

визначає всі інші напрями його розвитку. Г.Д. Ковальов [2] інноваційний 

менеджмент визначає як систему управління економічним розвитком. При 

цьому менеджмент охоплює не тільки економіко-технічні проблеми, а й 

проблеми світогляду, бо світова тенденція полягає в радикальних змінах, 

пов'язаних з глобальним вибухом новацій.  

Багато авторів приділяють увагу інноваційному менеджменту як 

функціональній системі управління і розглядають його як один з різновидів 

функціонального менеджменту, безпосереднім об'єктом якого є інноваційні 

процеси в усіх сферах економіки. Функціональний інноваційний менеджмент 

націлений, головним чином, на ефективне управління процесом розроблення, 

упровадження, виробництва та комерціалізації інновації, при цьому важливим 

моментом є синхронізація функціональних підсистем, удосконалення 

координуючих дій операційної системи виробництва, управління персоналом і 

здійснення контролю за інноваційним процесом.  

Зміст поняття «інноваційний менеджмент» П. Завлін [3] розглядає в трьох 

аспектах: як науку та мистецтво управління інноваціями, як вид діяльності і як 

суб'єкт управління. Такої ж думки дотримується І. Балабанов [4], який уважає, 

що інноваційний менеджмент вивчає природу інновацій, інноваційного 

процесу, інноваційної діяльності і механізм управління цими процесами. 

Виходячи з того, що інновації торкаються всіх сфер людської діяльності та 

впливають на господарський процес, інноваціями необхідно і можливо 

управляти.  

Як наука і мистецтво управління інноваційний менеджмент базується на 

теоретичних положеннях загального менеджменту, серед яких визначальними є 

закони та закономірності динамічних систем, принципи, функції, форми й 

методи цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління цими 

системами. Мистецтво як функціональний елемент інноваційного управління 

забезпечує повноцінне використання знань, ідей, досвіду, прийняття творчих 

рішень керівниками і спеціалістами, розвиток ініціативи всіх учасників 

інноваційної діяльності в організації.  

Як вид діяльності та процес прийняття управлінських рішень інноваційний 

менеджмент являє собою сукупність процедур, що утворюють загальну схему 

управління інноваційним процесом. Ця сукупність складається з відповідних 

функцій управління, кожна з яких розпадається на окремі види роботи (етапи), 

що пов'язані з багатогранною діяльністю підприємства і виконуються у 

відповідній послідовності. Склад функцій і завдань управління може бути 

регламентованим залежно від рівня керованої системи (економіка в цілому, 

галузь виробництва, корпорація, фірма чи окремий інноваційний проект) та 

умов її функціонування.  

Інноваційний менеджмент як апарат управління інноваціями передбачає 

створення певної ієрархічної організаційної структури, до складу якої входять 

спеціалізовані підрозділи управління, керівники різних рівнів, які наділяються 



Секція №3 

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

49 

повноваженнями на прийняття та реалізацію відповідних управлінських рішень 

і несуть відповідальність за їх результати. Розглянута концепція інноваційного 

менеджменту, на думку Л. Огольової та Н. Круглової, виходить за вузькі рамки 

функціонального менеджменту і відповідає моделі інноваційного зростання 

економіки, коли створення наукового знання, нових інтелектуальних продуктів 

є визначальним.  

Розвиток інноваційного менеджменту тісно пов'язаний з «розкріпаченням» 

особистості та зміною методів спілкування, при цьому творчий процес 

створення новацій стає предметом вільного морального й емоційного вибору 

особистості. Інноваційний менеджмент у загальному вигляді – це складний 

механізм дії керуючої системи, яка створює для інноваційного процесу та 

інноваційної діяльності сприятливі умови й можливості для розвитку і 

досягнення ефективного результату.  
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ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ 

УКРАЇНИ 

 

В економіці народного господарства України особливого значення набуває 

проблема комерціалізації та розповсюдження інновацій. Тема є актуальною, 

оскільки комерціалізацією інновацій займаються багато науковців, серед них 

такі як: О.Іванько, О.Ігнатенко, Г.Мадляр та багато інших дослідників. 

Проблеми недостатньо ефективного розвитку, які виникають у інноваційній 

діяльності та комерціалізації інновацій (КІ) в Україні мають ряд причини серед 

них такі як:  відсутність макроекономічних стимулів, податкових пільг, 

недосконалість законодавчої бази, на якій ґрунтується практичне 

розповсюдження (тиражування) інновацій (зокрема, Закону України «Про 

інтелектуальну власність»), слабка зацікавленість державних органів влади та 
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органів місцевого самоврядування, недостатність коштів їх бюджетів для 

розвитку інноваційної діяльності, недостатність коштів підприємств для 

розширеного відтворення інновацій, «тиражування» цінного інноваційного 

досвіду у філіях та підрозділах підприємств, слабка мотиваційна основа 

винахідництва, раціоналізаторства, інноваційної діяльності в Україні, як країні 

третього світу, де недостатній обсяг бюджету на науку, фундаментальні та 

прикладні дослідження закладається ще на стадії його формування 

(планування); всі решта наслідки недостатнього розвитку інноваційної 

діяльності є похідними та закономірними, недостатнє сприяння інноваційній 

діяльності на підприємствах та в організаціях з боку керівництва (слабка 

матеріальна та нематеріальна мотивація, відсутність гнучкого графіку роботи 

тощо). 

За таких умов одним з напрямків розвитку інноваційної діяльності в 

Україні може стати процес КІ. Реалізація цього процесу забезпечує: 

прискорення впровадження інновацій по вертикалі та горизонталі і можливість 

їх подальшого розвитку інновацій, здешевлення розповсюдження інновацій для 

зацікавлених урядових та самоврядних структур, які не мають для цього 

достатніх коштів, мотивацію безпосередніх розробників інновацій за рахунок 

перерозподілу коштів від КІ на стимулювання усіх видів науководослідних та 

прикладних робіт. 

Для забезпечення успішної реалізації процесу КІ органам місцевої влади та 

іншим об‘єктам муніципальної власності потрібно вирішувати цілий комплекс 

завдань, пов‘язаних з правильністю вибору об’єктів для першочергового 

впровадження інновацій, з системністю впровадження інновацій при їх 

комерціалізації, зокрема щодо підбору персоналу робочих груп, які займаються 

впровадженням, щодо узгодження цілей КІ зі стратегічними та 

короткостроковими завданнями управління в регіоні, щодо оптимального 

вирішення задач структурної та функціональної адаптації об‘єктів, де 

планується здійснювати КІ тощо [1]. 

Прикладом успішної КІ є комерціалізація комп’ютерної програми 

«Енергоплан», призначеної для моніторингу, обліку та аналізу споживання 

енергоносіїв об’єктами муніципальної власності та іншими бюджетними 

установами.  В процесі комерціалізації комп’ютерної програми «Енергоплан» 

розробникам доводиться стикатися як з труднощами залучення та 

стимулювання нових замовників, так і з необхідністю наступної підготовки їх 

персоналу до ефективної роботи з пропонованим про- грамним продуктом. Ці 

проблеми вирішуються шляхом залучення надійних партнерів- посередників, а 

також шляхом застосування відповідних систем розрахунків, які забезпечують 

їх вчасне проведення в сучасних умовах кризи неплатежів. 

Комерціалізація і тиражування інновацій за одночасної комп‘ютеризації 

різних рівнів управління дозволять забезпечити підвищення ефективності 

економіки України. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВРМS В УПРАВЛІННІ  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах високої конкуренції особливо актуальними стають 

питання інформатизації управління бізнес-процесами підприємств. У 

використанні інформації як економічного ресурсу, особливе значення мають 

технологічні аспекти її автоматизованої обробки. Саме завдяки розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій  були відкриті нові можливості 

цілеспрямованого використання інформації в управлінні бізнес-процесами, що 

дозволило знизити вплив людського фактору та підвищити швидкість обробки 

та аналізу економічної ситуації [2, 4, 5]. Складність і трудомісткість такого 

процесу обумовлює необхідність використання таких спеціалізованих 

інформаційних систем як BPMS (Business Process Management System - набір 

засобів для моделювання, автоматизації, моніторингу, управління і оптимізації 

бізнес-процесів) для здійснення програмної підтримки концепції управління 

підприємством [3]. 

Питанням дослідження сучасних технологій  управління бізнес-процесами 

займались такі зарубіжна вчені: І. Артамонов, Т. Давенпорт, С. Маклаков, 

В. Рєпін, М. Хаммер, Д. Чамп, В. Єліферов, Є. Ойхман та ін. Серед вітчизняних 

науковців, які активно розвивають зазначені напрямки дослідження, слід 

згадати О. Подоляка, В. Федоренко, О. Солодка, І. Сало, І. Шило та ін. 

Метою даного дослідження є визначення функціональних можливостей та 

переваг впровадження технологій ВРМS в управлінні  бізнес-процесами 

підприємств. 

Предметом дослідження є методи моделювання, побудови, обробки та 

http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/files/Invest_Reforma_UKR.pdf
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реалізації моделей бізнес-процесів за допомогою ВРМS. 

Як відомо, модель діяльності будь-якої компанії складається з поєднання 

окремих бізнес-процесів, і від їх ефективності, залежить успіх та 

конкурентоспроможність підприємства. 

Розробка бізнес-процесів є об’ємною і багатовекторною задачею і 

складається, як правило, з таких етапів: формулювання мети бізнес-процесу; 

визначення меж бізнес-процесу; визначення учасників бізнес-процесу; 

визначення вимог до ресурсів бізнес-процесу; розробка системи вимірювань 

для бізнес-процесу; визначення переліку та структури документів бізнес-

процесу; розробка діаграми бізнес-процесу; розробка регламентів виконання 

етапів бізнес-процесу; розробка пропозицій про вдосконалення бізнес-процесу.  

У BPMS використовуються комплексні заходи моделювання і управління 

бізнес-процесами, зокрема такі стандарти та засоби програмування [1, 3]: 

BPMN (Business Process Model and Notation) – візуальна нотація 

моделювання бізнес-процесів. Діаграми бізнес-процесів – основа BPMN. Вони 

будується приблизно на тих же принципах, що і традиційні блок-схеми . У 

процесі виконання модель бізнес-процесу в нотації BPMN транслюється в опис 

процесу на BPEL, який потім завантажується в «движок» BPM-системи. 

BPEL (Business Process Execution Language ) – XML-мова виконання 

бізнес-процесів. Описує бізнес-процес як пов’язану послідовність вебсервісів. 

XPDL (XML Process Definition Language) – формат обміну даними між 

BPM-системами. XPDL запропонований як стандарт для імпорту/експорту 

описів бізнес-процесів. 

IDEF0 – методологія опису бізнес-процесів (Business Process Modeling). 

Моделі в нотації IDEF0 призначені для високорівневого опису бізнесу компанії. 

IDEF3 – методологія опису потоків робіт (Work Flow Modelling). 

Призначена для опису робочих процесів або, іншими словами, потоків робіт. 

DFD (Data Flow Diagramming) – призначені для опису потоків даних. Вони 

дозволяють відобразити послідовність робіт, виконуваних по ходу процесу, і 

потоки інформації, що циркулюють між цими роботами. 

Предметні області кожного з стандартів приблизно схожі, а цілі і завдання 

кожного з них є різними: BPMN – графічна інтерпретація моделі, XPDL – 

семантика її зберігання і проміжна ланка між іншими стандартами, а BPEL – це 

рівень високорозвинутої мови опису взаємодії процесів [1]. 

Основними перевагами використання BPM-систем в управлінні бізнес-

процесами є: ефективність використання, візуалізація і продуктивність; 

узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка розробка; оптимізація 

використання ресурсів; швидка адаптація до зміни умов, відповідність вимогам. 

Отже, впровадження сучасних BPM-систем дає можливість виконувати 

основні вимоги бізнесу: швидке розгортання процесів, постановку рішень, 

адаптацію до постійних змінних умов, підвищення продуктивності за рахунок 

ефективного використання ресурсів, мінімізацію проектних ризиків, 

покращення рівня обслуговування.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових 

суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності 

формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і у сфері 

їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки 

впровадженню новацій – суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої 

та комерційної діяльності [1]. За таких умов особливу увагу необхідно 

приділити людському фактору як визначальному фактору ефективного 

функціонування підприємства у нестабільному ринковому середовищі. 

Оскільки, саме людський капітал, а не обладнання та виробничі запаси, виконує 

роль виробників готової продукції та може розглядатися як джерело 

невикористаних ресурсів і можливостей підвищення ефективності виробничої 

діяльності підприємства. 

Вагомий науковий внесок у вивчення трудових ресурсів та підвищення 

ефективності праці зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені як: Маршалл А., 

Портер М., Богиня Д. П., Грішнова О. А., Єсінова Н. І, Качан Є. П., Замора О. І., 

Романишин В. О. та інші. 

Мета роботи – дослідження інноваційних технологій в управлінні 

трудовими ресурсами підприємства та визначення напрямків підвищення 

ефективності їх використання. 
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Розвинута ринкова економіка орієнтує суспільне виробництво на 

задоволення конкретних потреб споживачів. Це змушує виробників постійно 

оновлювати продукцію, розширювати її асортимент і поліпшувати якість, а для 

отримання максимального прибутку в результаті своєї діяльності – скорочувати 

витрати праці. Такі умови висувають нові вимоги до підвищення ефективності 

праці персоналу підприємств, яке за умов ринкової економіки можливе за 

рахунок застосування інноваційних технологій [2]. 

З усієї сукупності ресурсів підприємства особливе місце займають трудові 

(людські) ресурси, що пов’язано з тим, що: людина не може служити засобом 

досягнення цілі, оскільки має свою ціну і висуває власні вимоги до свого 

оточення; людина володіє волею, ініціативою, різними здібностями і виробляє 

свою лінію поводження; людина не належить підприємству цілком – у його 

розпорядження надається за визначену плату лише її робоча сила. 

Однак персонал підприємства повинен не тільки мати різносторонні 

здібності, але й використовувати їх у процесі праці, що і забезпечує її 

ефективність. У широкому зрозумінні зростання ефективності праці означає 

постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження 

можливості працювати краще, виробляти більше якісних благ при тих самих 

або і менших витратах праці. Саме у цих діях і знаходить своє відображення 

застосування інноваційного підходу до підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів –  діяльність працівників, пов’язану з вдосконаленням 

методів, способів і технологій виконання виробничих завдань за рахунок їх 

власних надбань у процесі праці. Основними показниками ефективності 

використання трудових ресурсів є продуктивність (ефективність виробничої 

діяльності людей у процесі створення матеріальних благ і послуг) та 

рентабельність праці (прибутковість праці у відношенні до витрат на неї). 

Підвищення продуктивності праці можливе за рахунок інноваційного 

оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Використання сучасних 

досягнень науки й техніки дає змогу підприємствам забезпечувати розвиток 

його виробничого потенціалу, який може здійснюватися у формі підтримки 

наявного техніко-технологічного стану підприємства або у формі 

удосконалення та нарощення техніко-технологічного стану. У свою чергу 

зростання рентабельності праці досягається за рахунок підвищення 

прибутковості виробничої діяльності підприємства: збільшення обсягу 

реалізації продукції, підвищення цін, зниження собівартості продукції, що 

можливе за рахунок техніко-технологічного переоснащення виробництва [3]. 

Більш дешевим шляхом підвищення ефективності використання трудових 

ресурсів є використання послуг фрілансерів. Вітчизняні підприємства до послуг 

фрілансерів ставляться досить обережно, на відміну від іноземних фірм. Це 

пов’язано з їх орієнтацією на західну модель ведення бізнесу, яка передбачає 

використання проектного підходу – тобто під існуючий запит клієнта 

збирається команда спеціалістів, кожний з яких є професіоналом в певній 

галузі; після виконання замовлення команда може працювати над новим 

проектом, або ж розвалитися. Спеціалісти високого рівня, що мають 
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необхідний досвід роботи та ділові якості, часто працюють як фрілансери в 

галузі консалтингу – управлінського, кадрового, юридичного. Все це надає 

неймовірні можливості для підприємств, оскільки вони мають шанс отримати 

необхідного спеціаліста за відносно невеликі кошти, і тим самим підвищити 

ефективність використання трудових ресурсів [1]. 

Таким чином, ми пропонуємо розробку напрямків підвищення 

ефективності використання трудових ресурсів крізь призму ефективності праці. 

З одного боку з метою підвищення продуктивності праці пропонується 

проведення інноваційного оновлення техніко-технологічної бази підприємства, 

а з іншого боку – використання проведеного оновлення з метою підвищення 

прибутковості виробничої бази підприємства й, відповідно, рентабельності 

праці як основних показників ефективності використання трудових ресурсів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ПОРТАЛУ 

ДЛЯ БІЗНЕСУ  
 

Інтернет-портал визначається як популярний і відомий веб-сайт з великою 

кількістю послуг і сервісів, що має широку, постійну, динамічну за розміром 

аудиторію. Більшість інтернет-порталів побудовано навколо пошукових систем 

і каталогів. Порталів, що відповідають всім вимогам відносно мало не залежно 

від рівня географічного охоплення аудиторії, наприклад, глобальний, 

національний чи регіональний.  

З точки зору технічної організації «портал» (англ. Portal) - це сайт, 

організований як системне багаторівневе об'єднання різних ресурсів і сервісів, 

тобто «Електронна бібліотека», розділена на різні тематичні відділи, здатні 

включати в себе кількісні та якісні дані, аналізи, графіки і т.д., оновлення яких 

відбувається в реальному часі [1].  

Інтернет-портал - це веб-сайт, який виконує роль відправної точки для 
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своєї аудиторії. Портали поєднують в собі різноманітні функції з метою 

утримати користувача як можна довше. Домінуючим сервісом порталу є сервіс 

довідкової служби: пошук, рубрикатори, фінансові індекси, інформація про 

погоду і т.д. Розрізняють горизонтальні, вертикальні і змішані (публічні) 

портали. 

Фахівці з інтернет-технологій виділяють портали залежно від функціоналу 

та надаваних сервісів [2]: 

- Споживчі портали (наприклад, Rambler, Yahoo, Mail.ru та ін.) Містять 

велике кількість посилань на різні сайти, і служать для організації більш 

зручного перебування користувача в мережі Інтернет. Споживчі портали 

надають пошукові можливості, стрічки новин, біржові зведення, прогнози 

погоди, тобто все, що необхідно для щоденного інформаційного забезпечення 

користувача. Крім того, деякі з них надають користувачам послуги електронної 

пошти, сервіси для планування часу, ведення баз даних адрес та дат, а також 

інші безкоштовні програми. Тим самим вони збільшують кількість відвідувачів, 

що є життєво важливим для них, оскільки споживчі портали існують за рахунок 

рекламної діяльності; 

- Торгові портали, основним завданням яких є об'єднання навколо себе 

найбільшої кількості веб-вузлів постачальників і покупців і централізація 

документообігу між ними. Всі електронні транзакції в таких порталах 

проходять через електронні торгові майданчики (marketplaces), що з'єднують 

покупців і постачальників. 

Інтернет-портал формально є засобом масової комунікації, оскільки 

відкритий практично для всіх осіб, які мають доступ в Інтернет, незалежно від 

яких би то не було умов. 

Основними користувачами інтернет-порталів є молоді люди від 20 до 35 

років, студенти, фахівці, керівники підрозділів різних компаній, з середнім 

рівнем доходу, які відносяться до Інтернету як до джерела актуальної та якісної 

інформації. Важливою особливістю інформаційних порталів є їх здатність 

підлаштовуватися до різних вікових цільовим групам [3].  

Інтернет-портали можна визначити як засіб масової інформації, який діє за 

допомогою мережі Інтернет, що є каналом передачі інформації.  

Інтернет-ЗМІ - це відвідувані відносно великою аудиторією великі сайти, 

які оновлюються по кілька разів на добу і створені, щоб надавати саме 

журналістську продукцію, соціально значиму інформацію: новини, статті та 

огляди подій. На підставі вищевикладеного підкреслимо, що інтернет-портал, 

будучи так само і засобом масової інформації, за допомогою свого 

функціонування дозволяє здійснювати двосторонній процес масової 

комунікації  на базі прямого контакту.  

Для ефективного функціонування ЗМІ, в тому числі й інтернет-порталів, 

необхідна наявність наступних умов: 

• пізнання об'єктивних умов життя суспільства і засвоєння результатів 

цього пізнання всім соціумом, різними суспільними групами, всіма учасниками 

соціальних дій (пізнавальна діяльність); 
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• формування соціальних позицій, оцінок по відношенню до процесів, що 

протікають в природі і суспільстві. Формування політичних, моральних, 

естетичних ідеалів і їх засвоєння (соціально-орієнтаційна діяльність); 

• формування проектів зміни матеріальної і духовної реальності, 

вироблення єдиних цілей, програм, спільних дій членів суспільства в тих чи 

інших видах практичної, духовно-практичної та духовної діяльності.  

За останніми ознаками можна виділити основні способи фінансування 

інформаційних порталів: спонсорська підтримка і продаж рекламних місць. Ми 

не розглядаємо початкову стадію фінансування, так як стартапи розрізняються 

за формою власності, засновницького складу, обсягу інвестицій. 

Мережа глобальних комунікацій вибудувана на основі гіпертекстових 

зв’язків. Побудова та функціонування інтернет-порталів можна розглядати в 

таких проекціях, як: технічні елементи рішень веб-дизайну, цільове 

призначення інтернет-ресурсу, джерело інформації, характеристика контенту. 

Необхідною умовою для розвитку інтернет-порталів є їх здатність бути 

цікавими для різних цільових груп, пропонуючи їм актуальні ресурси. Від 

користувача активності буде залежати інтерес з боку рекламодавців, які 

забезпечують фінансовий успіх інтернет-проектів. 
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ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Враховуючи активізацію останнім часом процесів євроінтеграції України, 

зміну векторів розвитку виробничої сфери, сфери послуг, основних ринків 

української продукції, джерел і напрямків внутрішніх і закордонних інвестицій, 

вимог до технічного рівня продукції для України актуальною стає розробка 

нової інноваційної політики держави, яка вписуватиметься в процеси 

інноваційного розвитку ЄС в цілому та окремих його країн. Така політика має 

бути науково-обґрунтованою, відповідати інтересам українського народу, 
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враховувати стан і тенденції інноваційного розвитку розвинених країн, 

забезпечувати інтенсивний економічний розвиток, що базується на сучасних і 

перспективних інноваціях на середньо та довгострокову перспективу. 

Проблеми формування та реалізації державної інноваційної політики 

постійно перебувають у полі зору численних авторів, зокрема мають місце 

ґрунтовні публікації щодо узагальнення закордонного досвіду формування та 

розвитку інноваційної політики, реформування інноваційної політики 

підтримки та контролю за інноваційними процесами, що мають місце в 

науково-технічній, виробничій та інших сферах соціально-економічного життя 

країни [1]. Даний науковий напрям э актуальним та перспективним. Цією 

проблемою займаються як вітчизняні так і наукові дослідники, серед них такі 

як: Ю. Атаманова, В. Будкін, І. Бутирська, Т. Захарова, В. Лисюк, І. Одотюк.   

Державна  інноваційна політика розглядається як: система заходів органів 

держави, метою якої є створення умов для найкращого розвитку інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання, підвищення конкурентоспроможності 

національної наукоємної продукції, розроблення й удосконалення нормативно-

правової бази й розвиток інноваційного середовища [2]. Формування 

інноваційної політики пов’язане насамперед з переорієнтацією системи 

державного регулювання на всебічне заохочення підприємництва, приватної 

ініціативи. 
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