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THE RESEARCH OF MATRIX ECOLOGICAL-ECONOMIC 

MODELS BASING ON THE EVOLUTIONAL ALGORITHMS 
 
The difficulty and multifactorial nature of the problems of reducing 

greenhouse gas emissions in the national economy requires the 
consideration of production in the context of exiкОСТЮsting industries 
(types of economic activities), the inclusion of implementing measures 
under the Paris Agreement [1] in the cost and the allocation of the first 
group of environmentally dirty among them. Considering this fact, it is 
proposed to take into account the costs of implementing the limitations of 
greenhouse gases emission in the structure of the main industries in the 
form [2] 

1 11 1 12 2 2 1

2 21 1 22 2 2

,

,

x A x A x Cy y

x A x A x y

= + + +


= + −
   (1) 

The first equation of the proposed model reflects the economic 
balance - the distribution of sectoral gross output to the production 
consumption of the main and auxiliary industries, the final consumption of 
the main production and the costs connected with the fulfillment of 
obligations due to the Paris Agreement. The second equation reflects the 
physical balance of greenhouse gases, as the sum of emissions caused by 
the activities of the main and auxiliary industries, and their indestructible 
volumes. 

Let's consider the problem of determining how vectors of gross 
output and volumes of greenhouse gas utilization will change, if we change 
the coefficients of technological matrices, in particular, with the 
strengthening of environmental standards and the need to increase the costs 
of fulfilling obligations under the Paris Agreement. 

Theorem 1. Between the coefficients of development of vector-
normals of constraints on the rows of the basis matrix, the elements of the 
inverse matrices, the basic solutions, the discrepancies of the restrictions in 
two adjacent basic solutions, the following relations take place [3]: 
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Basing on the given relations, an algorithmic scheme of research of 
systems (with changes in the model) can be built. The algorithm will be 
based on the ideology of the simplex method, with some features of the 
organization of the iterative process. 

The result of the generalization of the material above is the algorithm 
for determining the new solution in the case of perturbation of the elements 
of the basic matrix, which allows to determine the changes in the volumes 
of gross output in case of changes in the technological matrices of the 
ecological-economic model (1). 

It is advisable to do the further research in the direction of the 
inclusion of additional economic and environmental constraints, as well as 
changes in the classical initial assumptions regarding the technological 
structure of the proposed model. In addition, further modification of the 
classical balance scheme is advisable in order to include new blocks, 
reflecting the environmental and economic policies of the Montreal 
Agreement, the specific types of pollution, the need for the remediation of 
environmentally-lost territories. 

 
References: 
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IT-OUTSOURCING MARKET IN UKRAINE: OVERWIEV 

 
An increasing number of businesses are considering Ukraine 

as a primary destination for outsourcing their software development 
needs or opening their own offices there. Ukraine is competing quite 
successfully with India, China, Russia, and the Western Europe in IT 
outsourcing. Six priority areas of reform for the short and long terms: 

• IT outsourcing; 

• R&D Centers; 

• E-commerce; 

• Startups; 

• IT in public sector; 

• Telecommunication. 
An increasing number of businesses are considering Ukraine 

as a primary destination for outsourcing their software development 
needs or opening their own offices there. In fact, the country has 
repeatedly ranked as a top outsourcing destination in numerous 
sources: 

• the 1st outsourcing market in Eastern Europe (Outsourcing 
Journal) 

• the 1st in CEE by outsourcing volume (CEEOA) 

• among the top 20 offshore locations in EMEA (Gartner). 
Businesses choosing to outsource internationally often benefit 

from differences in labor and production costs. Price dispersion in 
another country may entice a business to relocate some or all of its 
operations to the cheaper country in order to increase profitability 
and stay competitive within an industry. Other businesses seeking to 
obtain the same benefits may then decide to outsource or relocate as 
well, all the better to compete. Of course, this option becomes less 
attractive as different economies reach similar pricing. Globalization 
continues to increase in part as a direct result of increased 
outsourcing – though, of course, the cost benefits and competitive 
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edge begins to shrink as economies and prices in different countries 
begin to converge [1]. 

Ukraine is home to the largest number of IT professionals in 
Europe. The country also ranks fourth in the world by the number of 
tech workers after the United States, India, and Russia. The country 
currently employs over 90,000 IT specialists, including 50,000 
software developers. By 2020, Ukraine’s IT engineering workforce is 
expected to surpass the 200,000 [2]. 

According to strategic national project “Innovative Ukraine” 
recommended actions of IT-outsourcing development are: 

•  strengthen the image of Ukraine as one of theworld's 
technology leaders in the IT industry; 

• enable transparent and seamless process for registration of 
new companies and regulation of their business activity; 

• reform tax system within industry according to international 
practice or reform the whole tax system in Ukraine; 

• stop the practice of raider takeovers of the IT companies and 
enhance the public control against illegal actions directed at IT 
companies. 

Compared to its neighboring countries — such as Poland, 
Belarus, and the Czech Republic, Ukraine offers more competitive 
outsourcing rates paired with a much larger tech talent pool. The 
average hourly rate for software development is within the $25–40 
range, with the average software developer salary varying between 
$2,500 and $4,000 per month (excluding taxes and social 
contributions).Being only 1 hour ahead of most European countries, 
Ukraine is an incredibly convenient location for nearshoring, as it 
enables smooth communication and workflow between 
geographically dispersed teams [2]. 

 
References: 
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MAGENTO – BEST SOLUTION FOR SELLING ONLINE 

 

E-commerce – is a transaction of buying or selling online, 

which today is present in the following areas: 
Direct sales of goods and services; 

Banking and billing (billing systems); 

Safe place for information; 

Corporate purchases. 

Magento is the most popular e-commerce platform in the 

world, with more than 250,000 merchants around the globe selling 

more and driving innovation. Consumer behaviour is changing every 

day. Today’s bleeding edge innovation will be tomorrow’s table 

stakes. Magento gives the flexibility to customize and extend your 

platform to create unique, differentiated branded experiences. It is 

easy to adapt fast, and to stay ahead of changing customer buying 

patterns.  

Magento was built as a flexible platform. This is really its 

defining feature. Users can create stores with a variety of functions 

using pre-made extensions or by utilizing their coding chops. This is 

the beauty of a platform like Magento and one reason it’s so popular. 

Magento offers a range of flexible tools that cover any and all of 

your advanced marketing, SEO and catalogue-management needs – 

more so than ever before. It’s safe to say that the look, content and 

functionality of online business are now easier to control than ever. 

Magento 2 Features: 

Open, Flexible Architecture 

Powered by an entirely new, next-generation architecture, 

Magento 2 provides unparalleled flexibility to bring your commerce 

vision to life. 
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Enhanced Business Agility and Productivity 

Magento 2 empowers merchants by providing a more efficient 

experience that facilitates rapid growth. 

Secure Payments 

Security is a key component of Magento 2, with tight out-of-

the-box PayPal, Braintree, and Authorize.net payment gateways. 

Engaging Shopping Experiences 

Central to the Magento 2 platform is an engaging, seamless 

and personalised customer experience across any device. 

Enterprise-grade Scalability and Performance 

Featuring over 50% faster page load speeds across catalog and 

checkout pages, performance lies at the heart of Magento 2 to 

enhancing customer experience improving conversions. 

Easier Maintenance and Upgrades 

An overhauled, modern and modular architecture empowers 

the functionality provided by Magento 2, providing unsurpassed 

scope and flexibility. 

With Magento Commerce you can take advantage of market 

opportunities faster than ever. Launch new brands and sites, expand 

into new geographies, experiment with new business models, and 

quickly deploy new campaigns. With a flexible feature set, effortless 

customization, and thousands of marketplace extensions, you can 

create a site for any industry or customer segment with ease. 

 

References: 

1. Corporate information systems / Grygorkiv V., Verstiak A., 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ 
РОЗВИТОК: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

Трансформаційні перетворення українських підприємств, 
що зумовлені ринковими реформами та глобалізаційними 
процесами, набувають особливого характеру у зв’язку з новими 
економічним та екологічними викликами сьогодення. Велика 
кількість українських підприємств стають власністю 
транснаціональних компаній або активно залучають іноземний 
капітал у якості інвестицій. Це зумовлює і певну зміну підходів 
до управління підприємством на принципах, характерних 
західним менеджерам. Значно це стосується впровадження та 
використання сучасних інформаційних систем і технологій. 
Водночас, актуальним залишається питання збереження 
довкілля та впровадження інноваційних технологій, що 
забезпечать економічне зростання з урахуванням 
концептуальних положень теорії сталого розвитку. 

На сьогодні розроблено та задокументовано низку 
стандартів, які регламентують створення та функціонування 
сучасного програмного забезпечення автоматизації діяльності 
підприємств: MRP, MRPII, ERP, SCM, WMS, MES, SCM. Так чи 
інакше, усі перелічені стандарти та розроблені на їх основі 
програмні системи, акцентовані винятково на збільшенні 
прибутку. При цьому поза увагою залишаються питання 
еколого-економічного балансу функціонування підприємства, 
його впливу на довкілля, відповідність принципам сталого 
розвитку. 

На нашу думку, перспективним видається доповнення 
корпоративних інформаційних систем новими модулями, які б 
розширювали низку управлінських та облікових функцій 
принципово новими чинниками, зокрема еколого-економічного 
моніторингу. Більшість існуючих програмних рішень не 
враховують екологічної складової та уникають багатьох 
проблем, пов’язаних із деградацією та забрудненням довкілля. 
Майбутні стандарти інформаційних систем повинні враховувати 
стратегічну перевагу інновацій, що базуються на основних 
законах природи. Це завдання нелегке, проте воно дозволить 
створити по-справжньому міцну і стійку економічну систему, 
засновану на концепції сталого розвитку. Реалізація 
інформаційних систем такого класу – умова забезпечення 
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інноваційності еколого-економічного розвитку будь-якого 
підприємства, яке є ресурсомістким або має значний потенціал 
упровадження екологічних інновацій. Таке програмне 
забезпечення має на меті забезпечення актуальною інформацією 
еколого-економічну систему підприємства. Головна мета 
функціонування еколого-економічної системи підприємства, як 
пишуть Л. Ліпич, Т. Глубіцька, О. Товстенюк та О. Хілуха, 
полягає у забезпеченні його екорозвитку, тобто 
екологозорієнтованого соціально-економічного розвитку 
підприємства, при якому зростання його ринкової вартості не 
супроводжується погіршенням середовища його 
функціонування та деградації природних екосистем [1]. Саме 
такі підприємства є вдалими прикладами реалізації принципу 
екологічного підприємництва в Україні. 

Важливо, щоб на державному рівні відбулася зміна 
пріоритетів стосовно реалізації природоохоронних заходів – з 
витратної обов’язковості на комерційну привабливість. 
Доцільне використання інструментів-стимуляторів [2]: 
податкові пільги; кредитні та інші пільги; прискорена 
амортизація природоохоронного обладнання; державне 
фінансування; створення фондів для цільового фінансування 
заходів щодо утилізації відходів за рахунок добровільних 
внесків; спеціальні державні субсидії; відшкодування витрат; 
стимулюючі ціни та надбавки на екологічно чисту продукцію; 
грошові виплати на компенсацію збитків від забруднення 
довкілля; страхування екологічних ризиків. 

Отже, для підприємств, які є ресурсомісткими та мають 
значний потенціал впровадження екологічних інновацій, 
актуальне впровадження інформаційних систем, що містять 
модуль еколого-економічного моніторингу. Такі підприємства 
провадять екологозорієнтований соціально-економічний 
розвиток, при якому зростання ринкової вартості підприємства 
не супроводжується погіршенням середовища його 
функціонування та деградацією природних екосистем. 

 
Література: 
1. Формування та розвиток еколого-економічної системи 

підприємства : монографія / Л. Г. Ліпич, Т. В. Глубіцька, О. В. 
Товстенюк, О. А. Хілуха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 260 с. 

2. Горобець О. В. Напрями удосконалення управління 
поводженням з відходами в Україні / О. В. Горобець [Електронний 
ресурс]. // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – Режим 
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_16 
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ПРОБЛЕМА НЕЗВОРОТНОСТІ ТРАНЗАКЦІЙ В 

КРИПТОВАЛЮТІ 
 

Як відомо Bitcoin (BTC) – це не лише цифрова валюта, 
якою можна розраховуватися за товари і послуги. Це 
децентралізована, повністю прозора і захищена криптографією 
глобальна мережа обробки транзакцій і розподілена база даних, 
що базується на ланцюжку блоків, який називається блокчейн 
(blockchain). Інвестиційна привабливість Біткойна зумовлена 
тим, що його пропозиція обмежена – може існувати не більше 
21 мільйона BTC, а на практиці згенеровані 16,607,429 BTC на 
10.13.2017 [1]. 

Одним з критичних зауважень на адресу цифрової 
криптовалюти Bitcoin є проблема незворотності транзакцій. 
Тобто, Біткойни тяжко використовувати для покупок в інтернет-
магазинах, адже у випадку неотримання товару буде неможливо 
повернути гроші. З традиційними платіжними засобами як VISA 
або MasterCard таких проблем не виникає – оператори можуть 
компенсувати втрати у випадку шахрайства або якщо покупець 
вирішить відмовитися від покупки. 

Вважається, що незворотність транзакцій – всього лише 
питання техніки (механізму обміну), а не окрема властивість 
Bitcoin. Якщо реалізувати належну схему, то транзакції цілком 
можна зробити зворотними. Простіше всього зробити це через 
посередника, подібно VISA і MasterCard. Ідея в тому, що 
транзакція здійснюється лише в тому випадку, якщо отримано 
схвалення від двох із трьох сторін, які приймають участь в 
операції: покупець, продавець і посередник. Якщо покупець 
отримав товар, то він разом з продавцем схвалює транзакцію – і 
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платіж проходить автоматично. У випадку суперечливих 
ситуацій вирішальним стає голос посередника. 

В технічному плані арбітраж реалізується через окрему 
адресу, куди покупець переводить кошти до завершення 
транзакції. Кожна адреса підписується відкритими ключами 
покупця, продавця і арбітра, і платіж здійснюється лише після 
схвалення двох з трьох сторін. Сам по себе арбітр самостійно не 
може схвалити транзакцію і перевести їх на свою довільну 
адресу. 

Реалізація такої схеми в мережі Bitcoin має перевагу перед 
VISA і MasterCard. По-перше, в цій мережі користувачам не 
загрожує монополія. Послуги арбітражу можуть надавати різні 
компанії, призначаючи різну винагороду за свої послуги, що 
забезпечить справжню ринкову конкуренцію. Недавно 
відкрилась перша платформа арбітражу Bitrated.com, яка працює 
саме по цій описаній схемі. Bitrated запрошує до співпраці 
арбітрів, які можуть назначати розцінки на свої послуги і 
починають будувати свою репутацію. Декілька десятків арбітрів 
вже зареєструвались, розцінки від 0,1% або 1 mBTC (0,001BTC). 
Сам сервіс Bitrated оснований на вільному програмному 
забезпеченні і не бере плати за свої послуги. 

Але при використанні арбітражу виступає на передній 
план ще одна проблема, яка властива Біткойну – це вартість 
оплати за здійснення транзакцій ( і, відповідно, відміни невдалої 
операції). На відміну від плати за транзакції, яку стягують 
традиційні фінансові установи, розмір комісії в мережі Біткойна 
не залежить від того, скільки коштів пересилається. Тарифи не 
встановлюються в доларовому еквіваленті або навіть в Біткойні. 
Вони вимірюються в сатоші (satoshi) за 1 байт даних. Тому 
такий механізм повернення платежів може бути невигідний 
оскільки вимагатиме додаткової оплати і зведе нанівець 
перевагу цифрових грошей. 

 
Література: 

1. Bitcoin (BTC) price stats and information [Електронний ресурс] 
https://bitinfocharts.com/bitcoin/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ 
 
Трансформаційний характер сучасної економіки вимагає 

пошуку нових методів управління економічними системами, 
зокрема в медицині. Пункт екстреної медицини є установою, яка 
рятує людям життя, а отже, організація її роботи повинна 
базуватись на новітніх інформаційних технологіях. Сучасні 
інформаційні технології мають певні переваги порівняно з 
існуючими інформаційними технологіями. Найбільш визначні з 
них: переводять інформаційний обмін на електронний рівень, 
прискорюють підготовку документів (якість оформлення 
набагато вища), автоматизують більшість функцій в 
інформаційних процесах. Розробка автоматизованої 
інформаційної системи такого пункту повинна забезпечити 
продуктивну роботу персоналу та ефективне обслуговування 
клієнтів. При цьому надзвичайно важлива інформаційна 
підтримка процесів управління та прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень. Оперативність, точність, надійність, 
повнота, цілісність, захищеність – далеко не повний список 
характеристик, що висуваються до економічної інформації. 
Досягти їх неможливо без використання сучасної комп’ютерної 
техніки та передових інформаційних технологій у системах 
підтримки економічних рішень. 

Інформаційні системи в галузі медицини виникли 
порівняно недавно. Їх не можна назвати досконалими, вони весь 
час розвиваються, набувають нових стандартів. В Україні ще не 
розроблено єдиної універсальної інформаційної системи для 
медичних закладів. Проектування нових альтернативних баз 
даних  для лікарень та створення відповідних інформаційних 
систем дозволяє глибше проаналізувати предметну галузь, 
сприяючи цим самим підвищенню якості програмних продуктів 
цього напрямку. 
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Завдання створення інформаційної системи автоматизації 
медичного закладу полягають у багатьох аспектах:  

• зниження немедичного навантаження на фельдшерів;  

• поліпшення доступу до медичної інформації та 
швидкість її надання медичному персоналу;  

• підвищення ефективності роботи служби забезпечення; 
зниження відсотку випадкових втрат і  

• необґрунтованих витрат медичних матеріалів, 
обладнання та інвентарю;  

• удосконалення внутрішнього медичного обліку; 
оптимізація процесу обов’язкової звітності.  

Ефективною технологією для створення інформаційних 
систем є CASE-технології. СASE-технологія – це набір 
інструментів і методів програмної інженерії для проектування 
програмного забезпечення, що допомагає забезпечити високу 
якість програм, відсутність помилок і простоту в обслуговуванні 
програмних продуктів. Також під CASE розуміють сукупність 
методів і засобів проектування інформаційних систем з 
інтегрованими автоматизованими інструментами, які можуть 
бути використані в процесі розробки програмного забезпечення. 
Основними перевагами даної технології над іншими є: 

• єдина графічна мова; 
• єдина база даних проекту; 
• макетування графічного інтерфейсу; 
• автоматична генерація документації; 
• верифікація проекту; 
• автоматична генерація об’єктного коду; 
• супровід і реінжиніринг. 
Отже, виявлено невиконані завдання впровадження 

автоматизованої інформаційної системи пунктів екстреної 
медицини. Одним зі шляхів виконання такого завдання є 
створення відповідної бази даних та інформаційної системи. 
Проаналізувавши доступні на сьогодні технології створення 
інформаційних систем, а також враховуючи вимоги до систем 
такого класу, розроблено автоматизовану інформаційну систему 
управління пунктом екстреної медичної допомоги за допомогою 
CASE-технологій. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
У ринкових умовах господарювання для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, незалежно від їх 
масштабів, повинен застосовуватися сучасний управлінський 
облік, який би забезпечував випуск рентабельної продукції та 
давав можливість відповідно оцінити зовнішнє середовище на 
предмет її збуту, прогнозувати динаміку розвитку виробництва і 
прийняти на основі такого обліку оптимальні рішення [1]. 
Ефективна організація управлінського обліку та швидке 
реагування на зміни зовнішнього середовища немислимі без 
автоматизації цих процесів. Автоматизація дає можливість 
підприємству економити свій час та кошти, а головне – 
своєчасно приймати ефективні управлінські рішення. 

Система управлінського обліку виступає як важливий 
інструмент ефективної діяльності підприємства, що покликаний 
забезпечити координацію і взаємодію окремих елементів 
управління для досягнення стратегічних цілей. Сучасний 
управлінський облік забезпечує оцінку слабких і сильних сторін 
та загальної ефективності ведення бізнесу, задовольняє потреби 
не тільки виробництва, а й маркетингу та інших функцій 
управління [2]. Реалізація функцій та засад управлінського 
обліку можлива на базі інформаційних технологій, котрі 
надають більш якісні та прозорі дані, роблять доступ до них 
швидким і надійним, використовують більш адекватні моделі 
побудови управлінського обліку та систем управління бізнес-
процесами [3; 4]. Очевидно, що процеси автоматизації 
управлінського обліку в першу чергу стосуються великих 
підприємств. Але не варто думати, що підприємствам менших 
масштабів треба відмовлятися від використання інформаційних 
систем. Необхідність застосування комп’ютерної техніки все 
частіше торкається підприємств малого та середнього бізнесу. 
Це зумовлено потребою здійснювати результативне 
адміністрування оперативного та стратегічного управління за 
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рахунок достовірної, об’єктивної, повної та своєчасно отриманої 
інформації. 

Автоматизація управлінського обліку відкриває перед 
підприємствами такі можливості: створення будь-якого виду 
звітності для потреб управління; підвищення рівня контролю; 
підвищення ефективності роботи персоналу; раціональне 
використання коштів тощо. Можна виділити ряд перешкод на 
шляху автоматизації управлінського обліку на підприємствах 
малого та середнього бізнесу: значні витрати, пов’язані із 
придбанням комп’ютерного обладнання та програмного 
забезпечення (особливо для малих підприємств); навчання 
персоналу потребує певного часу; небажання вивчати нові 
інформаційні технології; низький рівень консалтингу і бізнес-
освіти з обліку й аудиту тощо. 

Отже, зазначимо, що автоматизація управлінського 
обліку, безумовно, є одним із важливих факторів успішного 
управління підприємств малого та середнього бізнесу. Тому 
впровадження автоматизованої системи управлінського обліку 
допоможе забезпечити ефективність обліку і подальший 
розвиток підприємства. Але не можна забувати про те, що 
автоматизація управлінського обліку – це складний, 
багатоетапний та трудомісткий процес, а вартість упровадження 
нових методів управлінського обліку не повинна перевищувати 
вигод від їх використання. 
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1. Івченко Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології для 

управлінського обліку на підприємствах / Є.І. Івченко // Економічний 
аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу 
ТНЕУ. – Вип. 6: Економічні науки. – Тернопіль : Вид. ТНЕУ 
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2. Вінничук О.Ю. Актуальні питання автоматизації 
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ЧАТ-БОТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

Порівняно недавно практично єдиним засобом 
спілкування з клієнтом був телефонний дзвінок. Тепер цю 
функцію замість десятків операторів може виконувати чат-бот. 
Чат-боти – це програми, які здатні імітувати спілкування 
користувача з одним або кількома співрозмовниками. Основна 
ідея використання чат-ботів полягає в автоматизації 
повторювальних процесів та інтерактивному спілкуванні з 
користувачем. Саме бот-технології дозволяють оптимізувати 
витрати і процеси, і вже сьогодні здатні виконувати понад 80% 
завдань, які існують у комунікаціях між компанією і роздрібним 
клієнтом чи власне всередині самої корпорації. 

Для бізнесу використання чат-ботів має кілька основних 
переваг: 

1. Чат-бот не потребує вихідних і перерв. 
Програма здатна цілодобово забезпечувати клієнтську 

підтримку та не потребує додаткових витрат коштів. Боту в 
принципі не потрібно платити зарплату, витрат потребують 
лише розробка та підтримка бота. Один бот здатен спілкуватися 
не з одним, а одночасно з кількома клієнтами, не 
перевантажуючи сервер. 

2. Бот підвищує лояльність і позитивне ставлення клієнтів 
до організації. Клієнтам не потрібно чекати, доки звільниться 
оператор, щоб отримати відповідь на своє запитання.  

3. Простота створення й обслуговування чат-бота. 
Сучасні платформи дають достатньо можливостей для швидкого 
створення функціонального бота, за умов мінімальних знань у 
програмуванні. А якщо найняти спеціалізованих розробників, 
вони зроблять персоналізований бот, зорієнтований на завдання 
компанії, час від часу його вдосконалюючи. 

4. Використання бота є ознакою сучасності та 
самовдосконалення компанії.  

5. Упровадження чат-бота мотивує співробітників до 
розвитку. 

Упровадження чат-бота мотивуватиме співробітників 
техпідтримки забезпечувати якісніший сервіс, на що 
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неспроможний бот. Крім того, оператори чудово знають запити 
та потреби клієнтів, тому саме вони мають продумувати логіку 
спілкування бота та поліпшувати його можливості. 

Проте чат-боти мають також ряд недоліків, а саме: при 
створенні універсального бота розробники надають йому 
занадто багато функцій; бот не завжди розуміє, що від нього 
хоче користувач, тому спілкування з ним не завжди заощаджує 
час, а швидше навпаки [1]. 

Використання чат-ботів поширене у різних галузях 
економіки у всіх розвинених країнах світу. Вони функціонують 
у таких додатках, як Telegram, Facebook, Skype, Viber та ін. До 
найвідоміших компаній, які надають послуги з розробки чат-
ботів, належать: білоруський проект Beesender, американська 
компанія Botego, французька компанія Botfuel, британський 
розробник BotsCrew. Для самостійної розробки чат-бота 
використовуються такі популярні інструменти, як: Chatfuel, 
Meya.ai, Api.ai [2]. 

Українські компанії також почали активно впроваджувати 
чат-ботів для поліпшення клієнтського обслуговування. Серед 
найпопулярніших і найкорисніших програм-співрозмовників 
можна виділити: PaypbBot – бот «ПриватБанку», Зоряна – бот 
«Київстар», Donor.ua – віртуальний консультант з питань здачі 
крові, QTrekerBot – бот для відстеження посилок, OpenDataBot – 
віртуальний асистент з питань моніторингу реєстраційних даних 
про компанії України та судового реєстру [3].  

Розвиток інформаційних технологій і штучного 
інтелекту надає власникам бізнесу різні варіанти виходу на 
ринок, незалежно від того, в якій сфері вони працюють. Чат-
бот є одним з найбільш перспективних нововведень для 
бізнесу, грамотне впровадження якого значно спрощує процес 
взаємодії з клієнтами. 

 
Література: 
1. ChatBot Conference – Електронний ресурс – [Режим 

доступу]: https://chatbotconf.com.ua/uk 
2. Як використовувати чат-боти в E-commerce? – Електронний 

ресурс – [Режим доступу]: https://promodo.ua/ua/blog/kak-ispolzovat-
chat-botov-v-e-commerce.html#gref 

3. 9 українських ботів, якими користуються вже зараз – 
Електронний ресурс – [Режим доступу]: 
https://chatbotconf.com.ua/uk/article/9-ukrainskih-botov-kotorih-mogno-
ispolzovat-uge-seychas-66212 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ДАНИХ 

 
Cучасні технології дозволяють компаніям отримувати 

величезну кількість даних з відносною легкістю. На сьогодні у 
багатьох компаній є більша кількість даних, ніж вони можуть 
опрацювати. Однак дані, як правило, не приносять жодної 
користі, доки вони не проаналізовані на наявність тенденцій, 
шаблонів, взаємозв’язків та іншої корисної інформації. У 
багатьох бізнес-контекстах аналіз даних є лише першим кроком 
у розв’язанні проблеми, а розуміння отриманої інформації є 
найважливішим кроком для подальшого прийняття правильних 
рішень. 

Останнім часом значного поширення набувають нові 
технології й методи аналізу даних, зокрема методи 
інтелектуального аналізу даних, основні алгоритми та 
процедури для якого реалізовують за допомогою сучасних 
комп’ютерних технологій. 

Використання спеціалізованого програмного забезпечення 
для аналізу даних у певних випадках може викликати проблеми 
для непідготовленого користувача, оскільки більшість учасників 
бізнес-процесів не володіють навичками використання 
спеціалізованого програмного забезпечення, такого як SPSS, 
Statistica, MatLab [1]. У таких умовах використання знайомого 
програмного забезпечення дозволяє застосовувати інструменти 
аналізу даних навіть для непідготовленого користувача. 
Найпоширенішим видом програмного забезпечення, яким 
володіють середньостатистичні користувачі, є електронні 
таблиці, зокрема Microsoft Excel. 

Microsoft Excel став одним зі стандартних аналітичних 
інструментів у бізнесі та володіє надзвичайно потужним 
набором можливостей, проте має деякі обмеження щодо 
виконання практичних задач в бізнесі. 

Для розширення аналітичних можливостей Excel 
використовуються різноманітні надбудови, які значно 
розширюються сфери його застосування. Однією з таких 
надбудов є пакет Palisade DecisionTools, який містить сім 
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окремих надбудов, які широко використовуються в аналізі 
даних [2]: 

• @RISK забезпечує аналіз ризиків, використовуючи 
моделювання за допомогою методу Монте-Карло. @RISK 
дозволяє визначати оптимальні стратегії управління ризиками; 

• StatTools – надбудова для аналізу статистичних даних, 
що розширює та вдосконалює існуючі можливості Microsoft 
Excel; 

• PrecisionTree – надбудова на основі графічного 
середовища для створення й аналізу дерев рішень, що дозволяє 
організувати і переглянути можливі варіанти розвитку процесів 
і прийняти оптимальне рішення; 

• TopRank використовується для автоматизації аналізу 
чутливості типу «Що-Якщо»; 

• RISKOptimizer забезпечує пошук оптимального рішення 
для будь-якої проблеми з урахуванням невизначеності. На 
основі моделювання за методом Монте-Карло з надбудови 
@RISK та розробленої методики пошуку розв’язку здійснюється 
оптимізація моделей у таблицях Excel; 

• NeuralTools – це надбудова інтелектуального аналізу 
даних за допомогою нейронних мереж. Вона дозволяє будувати 
точні прогнози на основі закономірностей, виявлених на основі 
наявних даних; 

• Evolver використовує інноваційні генетичні алгоритми 
для знаходження оптимального розв’язку задач, пов’язаних зі 
сферою фінансів, логістики, формування розкладу, розподілу 
ресурсів, виробництвом, бюджетуванням, проектуванням. 

Отже, використання надбудови Palisade DesicionTools дає 
можливість використання додаткового функціоналу для аналізу 
даних і застосування традиційного редактора електронних 
таблиць для прийняття управлінських рішень користувачами без 
навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням. 

 
Література: 
1. Інтелектуальний аналіз даних : лабораторний практикум : 

навч. посібник / О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с. 

2. The DesicionTools Suite: Risk & Decision Analysis Software for 
Excel [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.palisade.com/decisiontools_suite/ 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВТОРИННОЇ ОБРОБКИ 

СИРОВИНИ ЗАСОБАМИ ІС АКЦЕНТ 7.4 ТА А2 

 

Процес перетворення чорнової заготовки у деталь 

готового виробу зображено на рис.1. 

Зрошення чорнових 

деталей
Калібрування по 

ширині та товщині
Склеювання щита

Калібрування та 
розпилювання щита

 
Рис. 1. Виготовлення деталей готового виробу 

 

Чорнові заготовки після первинної обробки потрапляють 

на лінію зрощення, де з них утворюються ламелі. Особливістю 

даного процесу є перехід від однієї одиниці виміру (для 

чорнових заготовок фіксується тальки об’єм) до двох – штуки та 

об’єм (для кожної ламелі фіксується довжина, ширина та 

товщина). Операції зрощення фіксуються у журналі та 

заносяться до системи відповідним документом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Облік зрощення ЧМЗ 

 

Для усунення нерівностей та дефектів, що утворилися при 

зрощенні, особливо у місцях склеювання, кожна зрощена ламель 

проходить калібрування на чотиристоронньому станку. Робота 
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даного станка фіксується у журналі та заноситься до системи 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Облік роботи чотиристороннього станка 

 

Даний документ дозволяє заносити дані про розміри і 
кількість ламелей до обробки на станку та після. Облік роботи 

даних ланок дуже важливий, оскільки саме при проходженні 
описаних операцій відбуваються найбільші технологічні втрати 

сировини після чорнової обробки. Обидва документи містять 

поле «Різниця», в якому міститься інформація про втрати 

сировини в м3 на кожній позиції. Така деталізація дозволяє 

здійснювати чіткий оперативний контроль за роботою вказаних 

вузлів та виявляти й усувати відхилення у роботі обладнання чи 

робітників. Неправильне налаштування параметрів станків чи 

збій у їх роботі призводить до значного перевищення 

технологічних втрат, що спричиняє зростання собівартості 
готової продукції.  

Для даних ділянок обробки встановлені норми 

технологічних втрат сировини. Для лінії зрощення вона 

становить до 10 % від об’єму «запущених» ЧМЗ у переробу, а 

для чотиристороннього станка – до 20 %. Контроль за 

дотриманням даних норм може здійснюватися як оперативно, 

безпосередньо при занесенні даних роботи вузлів до систем, так 
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і сумарно за певний період часу за допомогою відповідних звітів 

інформаційної системи (рис. 4, 5).  

 
Рис. 4. Аналіз технологічних втрат ЛЗ 

 

 
Рис. 5. Аналіз втрат чотиристороннього станка 

 

Система дозволяє експортувати звіти до MS Excel для 

детальнішого аналізу та графічного відображення результатів. 

Узагальнений сумарний аналіз дає більш об’єктивний результат, 

оскільки особливості технологічного процесу спричиняють 

деякі неточності аналізу по кожній позиції (наявність від’ємних 

втрат по деяких позиціях). Аналогічний аналіз проводиться по 

роботі чотиристороннього станка. Отримані деталі мають 

остаточний чистовий розмір і використовуються для 

виготовлення меблевих щитів. 
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МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ В УМОВАХ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Моделювання як метод наукового пізнання чи 
дослідження реальних явищ і процесів за допомогою 
допоміжних об’єктів, які власне називаються моделями, тісно 
пов’язане з розвитком інформаційних технологій (ІТ), а 
точніше – з їх спроможністю забезпечити апробацію 
теоретичної моделі її вдосконалення, розширення та практичне 
застосування. При цьому йдеться не тільки про математичні 
моделі, хоча останні, безумовно, відіграють принципову роль у 
сучасній методології наукового пізнання та безпосередньо 
впливають на тренд розвитку ІТ-технологій і їх ефективність. 
Сьогодні математичне моделювання є інтелектуальною 
основною ІТ та інформатизації людського суспільства у цілому. 
На сьогоднішньому етапі свого розвитку математичне 
моделювання «вбудовується» у структури інформаційного 
суспільства, перетворюючи вхідну інформацію як деяку 
сировину у готовий продукт, яким є знання, тобто вихідна 
інформація, яка служить для розв’язання досліджуваних 
проблем, зокрема для прийняття рішень. Поєднання методів 
моделювання із сучасними ІТ дозволяє при дослідженні 
складних економічних, соціальних, політичних, технічних, 
технологічних та інших систем уникнути натуральних 
(реальних) експериментів, які або в принципі неможливо 
здійснити, або вони є надто вартісними та непосильними 
проектами. 

Інформаційне середовище, яке оточує кожного з нас, 
настільки насичене та інтенсивне, що без надійних технологій 
переробки інформації сучасній людині складно зберігати наявні 
та здобувати нові знання, здійснювати технологічні та 
управлінські операції, реалізувати свої тактичні та стратегічні 
проекти, прогнозувати своє майбутнє тощо. 
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Як відомо, сучасна теорія моделювання надає особливого 
значення не тільки аналітичним моделям але й імітаційним 
моделям, за допомогою яких можна дослідити великі системи. 
Однак реалізація імітаційних моделей потребує потужних 
комп’ютерних систем з великою швидкістю та значними 
обсягами оперативної пам’яті, досконалих банків даних, баз 
знань, прикладних інформаційних систем і багатьох інших 
елементів новітніх ІТ. Побудова та реалізація імітаційної моделі 
передбачає розробку імітаційної системи, під якою розуміється 
цілий комплекс засобів розв’язання проблем прийняття рішень. 
Цей комплекс є збалансованим поєднанням: 

• математичного або формалізованого дослідження; 

• аналізу отриманих на ЕОМ результатів 
імітаційних експериментів; 

• неформалізованого дослідження, яке здійснюється 
особою, що приймає рішення. 

Процеси інформатизації суспільства постійно 
інтенсифікуються, суттєво перерозподіляють трудові ресурси на 
користь інформаційної економіки та становлення 
інформаційного суспільства, що безпосередньо впливає на усі 
сфери людської діяльності, підсилюючи та доповнюючи їх 
новими засобами для здобуття знань та розвитку людської 
цивілізації. Зв’язок ІТ-технологій та моделювання сьогодні 
визначальний у процесі побудови моделі та наявний практично 
на всіх етапах її проектування, розробки та впровадження. 

Перспективи розвитку методів моделювання тісно 
пов’язані з розбудовою інформаційного суспільства, зокрема з 
розвитком: 

• носіїв інформації та засобів її передачі; 
• способів зберігання, обробки, шифровки та дешифровки 

інформації; 
• механізмів роботи з інформацією та шляхів 

удосконалення інформаційного середовища; 

• спеціалізованих ІТ-технологій; 

• засобів інтеграції моделей з інформаційними системами; 

• спеціалізованих програм і універсальних технологічних 
засобів моделювання. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: АНАЛІЗ І 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

У кінці XX ст. уперше в історії людства предметом праці в 
економічно розвинених країнах світу стає інформація, тобто 
знання, відомості, повідомлення, які потрібно зберігати, 
перетворювати, передавати та використовувати при розв’язанні 
практичних задач у різних сферах економічної діяльності. Як у 
наукових колах, так і серед спеціалістів-практиків стало 
зрозуміло, що наступила епоха інформаційної економіки (ІЕ), у 
якій інформація є одночасно ресурсом і товаром. 

Враховуючи, що економічна система за своєю сутністю є 
системою управління, інформація щодо функціонування такої 
системи стала називатися економічною інформацією, важливі 
для управління тим чи іншим об’єктом економіки дані – 
інформаційним ресурсом. Набули своєї «економічної» 
специфіки також такі фундаментальні поняття, як інформаційна 
система (сукупність механізмів забезпечення реалізації 
інформаційного процесу – процесу отримання або створення 
інформації, її збереження, передачі та використання), 
інформаційна технологія (сукупність методів, алгоритмів, 
програмно-технічних засобів, виробничих процесів тощо, які 
об’єднані у єдиний технологічний ланцюг для забезпечення 
ефективного використання інформаційних ресурсів і 
підвищення продуктивності праці) і ін. Характерно, що 
сучасний розвиток ІЕ нерозривно пов’язаний із сучасним 
розвитком інформаційних систем та інформаційних технологій у 
цілому. 

ІЕ – це економіка, у якій переважає виробництво та 
споживання інформаційних і духовних благ. Інтегральним 
показником інформаційної економіки є рівень інформатизації 
суспільства. ІЕ фактично стала фундаментом 
постіндустріального суспільства. 
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Основними характеристиками ІЕ є: 

• перевищення кількості зайнятих у нематеріальному 
виробництві порівняно з матеріальним; 

• випереджання інвестицій у людський капітал 
порівняно з інвестиціями у фізичний капітал; 

• перевищення сукупних витрат на виробництво, 
обробку та поширення інформації над сукупним витратами на 
створення та реалізацію матеріальних благ; 

• переважання вартості продукції та послуг 
нематеріального виробництва над вартістю продукції та послуг 
матеріального виробництва у загальній вартості ВВП; 

• визначення рівня соціально-економічного розвитку не 
за темпами зростання ВВП, а за показниками якості життя. 

Оцінювання стану ІЕ здійснюється за допомогою так 
званого індексу розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ). Згідно з індексом розвитку ІКТ до провідних 
країн світу із інформаційною економікою належать економічно 
розвинені країни Європи, Північної Америки та Азіатсько-
Тихоокеанського регіону. 

Україна суттєво відстає не тільки у сфері інформаційних 
технологій, але й у становленні ІЕ. Однак українська економіка, 
як і інші економіки світу, неминуче рухається у напрямку 
інтелектуалізації та інформаційності виробництва і сфери 
послуг, що власне сприяє розбудові ІЕ. Звичайно процес 
становлення ІЕ у різних країнах відбувається з різною 
інтенсивністю та своїми особливостями. Це стосується і нашої 
країни. При цьому можливі також різноманітні специфічні 
ефекти, характерні для кожної із двох найбільш відомих 
моделей становлення ІЕ-західної та азійської. Специфіка 
українських реалій неодмінно вплине на процеси становлення та 
розвитку ІЕ, однак наша країна, як і інші країни світу, має 
обов’язково враховувати власні економічні, соціальні, культурні 
та геополітичні цінності та інтереси. Розбудова ІЕ, як і 
досягнення сталого розвитку, сьогодні стали визначальними 
стратегіями у масштабах усієї світової економіки. Для України 
вони також окреслюють економічні перспективи у 
майбутньому. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІТ - ДИСЦИПЛІН У ВИЩИЙ 

ШКОЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
 
Розвиток інформаційних технологій привів до якісної 

зміни інформаційної складової не лише сфер виробництва, а й 
науки, соціального життя. Застосування відкритих 
інформаційних систем дозволяє удосконалити механізм 
управління суспільним устроєм, а інформація перетворилася у 
глобальний ресурс людства, багаторазово збільшуючи його 
можливості  у всіх сферах життєдіяльності [3, с. 75]. 

Одним із пріоритетних напрямів інформатизації сучасного 
суспільства став процес інформатизації освіти, що можна 
вважати закономірним явищем, оскільки це абсолютно логічний 
та необхідний крок у розвитку сучасного інформаційного світу в 
цілому. 

У сучасній інформаційній Україні виникла проблема 
якісного викладання ІТ-дисциплін у вищих навчальних 
закладах. Тож спробуємо окреслити певні проблеми, що 
виникли на етапі перебудови системи освіти, та запропонувати 
шляхи їх розв’язання. 

Насамперед згадаємо навчально-методичні комплекси, які 
потребують оновлення кожного року і які, на жаль, не  
відповідають вимогам часу та бізнесу, оскільки викладачі 
просто не встигають їх оновлювати у зв’язку з браком часу та 
паперовим навантаженням. Та й бізнес – структури не особливо 
активно взаємодіють з вищими навчальними закладами при 
такий непростій економічній ситуації, на відміну від західних 
країн. 

Суттєвим недоліком є слабка технічна, методична та 
методологічна основа у вищих навчальних закладах. Отже, 
викладачі не встигають видавати  посібники (підручники, навіть 
методичні вказівки для вивчення ІТ-дисциплін) у високо 
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динамічній сфері інформаційних технологій. Написання 
якісного посібника вимагає витрат часу в терміни приблизно від 
півроку до року, а нові версії певних програмних продуктів 
з’являються набагато частіше, тому книга стає неактуальною. 
Якщо справа стосується зарубіжної літератури, зі швидким 
перекладом ще гірша ситуація. 

Ще одна проблема – недостатня кількість кваліфікованих 
викладачів, які викладають ІТ-дисципліни. Дана проблема має 
кілька складових: найперша – корупційний елемент у державних 
органах влади, що впливає на освіту шляхом недостатнього 
виділення фінансування на оплату праці освітянам. Важко 
уявити висококваліфікованого спеціаліста з ІТ у вузі з такою 
заробітною платою, яку на сьогодні може запропонувати вуз. 
Ще одна складова – обмежена кількість державних місць, яка з 
кожним роком  зменшується, що також впливає на фінансування 
вузів і, як наслідок, – брак спеціалістів цієї галузі. Крім того, 
суттєвою складовою цієї проблеми є завантаження викладача, 
який має по 6-7 дисциплін і, знов-таки, змушений додатково 
собі шукати години з метою отримання достойної заробітної 
плати. 

Наступна проблема – фактично відсутні контакти між 
студентами різних вузів у галузі інформаційних технологій, не 
кажучи про зв’язки із зарубіжними студентами. Хоча окремі 
напрацювання у цьому напрямку є (прикладом є ТНЕУ, зокрема 
на рівні ТНЕУ та факультету комп’ютерних інформаційних 
технологій підписані угоди, які уможливлюють розгалужену 
наукову та освітню співпрацю в галузі інформаційних 
технологій з університетами світу. На факультеті функціонують 
11 угод із закордонними вищими навчальними закладами, 
предметом яких є проведення спільної наукової діяльності, 
забезпечення можливості викладання й обміну викладачами, 
обміну студентами через можливість отримання подвійних 
дипломів (“INTAS”, “NATO”, “STCU”, “NSF”, “CRDF”) 
[5, c. 238]. 

Для розв’язання зазначених проблем необхідно вирішити 
такі завдання: 

- оновлення програмно-технічної бази вузів з метою 
якісної підготовки студентів не лише з ІТ-дисциплін; 

- стимулювання професійного зростання викладачів 
(сьогодні, у більшості випадків, викладач відвідує конференції, 
семінари, різного роду практикуми, курси за свій рахунок); 
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- написання одного методичного посібника з певної ІТ-
галузі для всіх вузів (ІТ в економіці для економіки, ІТ у 
менеджменті для менеджерів і т.п.) задля блага студентів 
(вимоги подібної дисципліни в одному вузі повинні відповідати 
вимогам з такої самої дисципліни в іншому вузі); 

- викладачі з ІТ-курсів повинні постійно проходити 
навчання (за рахунок вузів) у компанії – розробника програмних 
продуктів, оскільки ця галузь знань є динамічною; 

- необхідно запрошувати спеціалістів з ІТ з метою 
проведення майстер-класів; 

- зменшення навантаження на викладача (максимум, до 
трьох дисципліни), з метою вивільнення часу для підвищення 
кваліфікації; 

- для забезпечення професіоналізму та якості викладання 
ІТ-дисциплін вуз повинен бути зацікавлений у стажуванні 
викладачів за кордоном (за рахунок вузу – міжнародний досвід); 

- логічне налаштування навчального процесу (спочатку 
основні дисципліни, пізніше спеціалізовані).  

Інформаційна насиченість не тільки змінила світ, а й 
створила нові проблеми, які не були передбачені. Найбільш 
важливою тенденцією сучасного етапу інформатизації 
вітчизняної освіти є прагнення до інтеграції різних технологій, 
задіяних у навчальному процесі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 
 
Сьогодні інформаційні мережеві технології проникають 

буквально в усі сфери соціального життя, у зв’язку з чим 
принципово змінюються як форми збору, обробки, 
перетворення, передачі, накопичення інформації, так і процес 
створення нового продукту. Виникло таке явище, як 
кластеризація користувачів інтернету в групи за інтересами, які 
об'єднують розв’язання деякої проблеми людей, що знаходяться 
на різних кінцях планети. Найчастіше таке об'єднання 
відбувається в соціальних мережах, які є новим щаблем 
розвитку і поширення комп'ютерів та інтернету, їх «симбіозом» 
з людиною, суспільством. Соціальні мережі дозволяють у 
небачених масштабах розширити рамки людського спілкування, 
вони також швидко проникають і в освіту, тому умови для 
освіти в сучасному середовищі докорінно змінилися. 

В останні роки вкладаються величезні грошові кошти в 
інформатизацію системи освіти. Відбувається планомірне 
оснащення освітніх установ комп'ютерною технікою, шириться 
доступ до навчання в інтернеті, створюються відкриті 
електронні освітні ресурси нового покоління, розвивається 
система дистанційного навчання, функціонують програмні 
засоби спеціалізованого призначення і т. п. Хоча про 
інформатизацію та комп'ютеризацію освіти вже написані сотні 
книг, але, на жаль, їх автори, як правило, звертають увагу суто 
на технічну сторону проблеми [1]. 

У новій системі навчання і виховання треба в першу чергу 
відмовитися від суворої впорядкованості класичних підходів до 
освіти; її методологічною основою повинна стати теорія хаосу, 
коли в навчальний процес вводиться фактор творчої 
непередбачуваності, а головні зусилля педагогів спрямовуються 
на створення потужного креативного середовища, де кожен 
отримує право вибирати і самостійно конструювати свою 
освітню траєкторію. 

У вузах у першу чергу необхідно кардинально змінити 
технології позааудиторної самостійної роботи. Досягти помітних, 
значущих змін у професійній свідомості нинішнього покоління 
студентів можна тільки при нових педагогічних підходах, що 
базуються на електронній мережевій частині, для якої можуть бути 
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використані хмарні технології, прийоми і методи середовища 
соціальних мереж, мобільних технологій, віртуальної реальності 
тощо. У мережевому середовищі кожен студент повинен отримати 
можливість вибору варіантів виконання освітніх завдань, побудови 
індивідуального освітнього маршруту, можливості високого 
ступеня самостійності та освітньої ініціативи. 

За таких умов навчальну діяльність студент здійснює у 
взаємодії з іншими користувачами мережі і з комп'ютером, тобто 
навчальна діяльність стає не індивідуальною, а колективною. На 
таке навчання потрібно дивитися як на процес, що відбувається в 
навчальному співтоваристві, в якому і студенти, і викладачі, і 
комп'ютер виконують свої конкретні функції. Такий варіант 
мережевої освітньої взаємодії називають моделлю розподіленої 
освітньої діяльності. Це типовий прообраз хмарних технологій. 
Дистанційні сервіси сучасного мережевого середовища 
відкривають принципово нові можливості для користувачів, 
розподілених у просторі і часі. Мережеві технології дозволяють 
виконувати спільні проекти в групах: підготовку текстових файлів 
і презентацій; організовувати обговорення правок у документах у 
режимі реального часу з іншими співавторами, створення таблиць і 
схем у текстовому редакторі, колективна побудова схем і моделей, 
створення малюнків і презентацій у розподіленому форматі, а 
також виконання інших видів спільних освітніх і професійних дій. 

Широке впровадження в освіту мережевих технологій 
стимулює оформлення нової педагогічної парадигми, а в 
певному сенсі і породжує її. Головне в цьому процесі – 
домогтися максимальної активності особистості студента при 
навчанні в мережевому просторі, коли він сам буде визначати 
параметри своєї освіти. Мережеві технології пропонують 
альтернативу традиційним формам організації навчального 
процесу, створюючи можливості для персонального навчання, 
інтерактивних занять і колективного викладання. Упровадження 
хмарних технологій не тільки знизить витрати на придбання 
необхідного програмного забезпечення, підвищить якість і 
ефективність освітнього процесу, а також підготує студента до 
життя в сучасному інформаційному суспільстві. 

 
Література: 
1.  Інформаційні мережеві технології в науці і освіті / 

М.З. Згуровський, Ю.І. Якименко, В.І. Тимофєєв // Систем. дослідж. та 
інформ. технології. – 2012. – № 3. – С. 43-56. 
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСББ  

НА БАЗІ ПЗ АКЦЕНТ 
На сьогоднішній день є актуальним процес створення 

ОСББ — об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку. ОСББ створюється на основі права сумісної 
власності і представляє лише співвласників нерухомості, 
щоб самостійно вирішувати, хто обслуговуватиме 
будинок, які будуть внески на його утримання 
(квартплата), кому здавати в оренду нежитлові 
приміщення, куди витрачати гроші тощо. Ефективне 
використання коштів і контроль приводять до якіснішого 
та раціональнішого утримання будинку. 

Так, з’являється потреба у програмному продукті, 
який би допомагав вести облік вищеописаного бізнес-
процесу. Нами була створена спеціальна наладка для його 
обліку, що містить комплекс послуг, які надаються ОСББ. 
Реалізовано дану задачу на базі програмного забезпечення  
«АКЦЕНТ 7.4 DAO» засобами вбудованої в нього мови 
Microsoft Visual Basic Scripting Edition. 

Наладка була реалізована на реальній базі ОСББ, 
споруда знаходиться в м. Чернівці, складається з двох 
блоків і містить офісні приміщення та квартири. Зважаючи 
на це, кожна з цих структурних одиниць має свої 
особливості, які в свою чергу потребують окремих 
програмних блоків. У них різні типи нарахувань, тарифи та 
алгоритми їх здійснення. Всі нарахування можна 
здійснювати за минулі періоди, вказуючи за який місяць 
було нараховано плату і в який місяць дана сума повинна 
потрапити. Також є контроль користувацького введення 
інформації.  

Система включає наступні нарахування: квартплата, 
водопостачання загальне, електроенергія, електроенергія 
ліфтів, вивіз сміття, розподіл втрат холостого ходу та 
реактивів, розподіл на освітлення прибудинкових 
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територій, розподіл паркомісць, квартплата, плата за 
обслуговування  ліфтів, плата за використання паркомісць, 
освітлення загальних приміщень, освітлення коридору 
поверху, разові нарахування. Також в системі є можливість 
зарахування пільг і субсидій (включаючи ситуацію 
одночасності).  

Створена картка мешканця у двох варіантах. Перший 
– стандартний варіант, більше використовується 
розробником, дає можливість створювати, редагувати та 
видаляти факти та параметри; другий – розроблений для 
користувача, містить основні дані про приміщення, є 
можливість редагувати існуючі дані та вносити нові. 

Кінцевий етап нарахувань відображається двома 
шляхами (на вибір користувача): рахунок на кожне 
приміщення будівлі або загальна довідка-розрахунок, 
побудована по певному блоці. В довідці   вказано потоково 
номер приміщення, сальдо на початок періоду, проплати 
станом на кінець періоду, всі види нарахувань, які були 
здійснені за вказаний період, з основними показниками, 
тарифом, одиницями виміру. В рахунку ж міститься та 
сама інформація, але в розрізі одної структурної одиниці, 
основна інформація про організацію (назва, ЄДРПОУ, 
юридична адреса, розрахунковий рахунок, банк, 
контактний телефон, електронна адреса). При потребі в 
рахунку можна вказувати повідомлення чи попередження. 

Після завершення всіх нарахувань та друку рахунків 
відбувається запис звітної інформації (закриття періоду). 
Тут користувач обирає період, який фіксуватиметься, а 
також дату, на яку будуть записуватись показники 
лічильників водопостачання та електроенергії. По 
завершенні користувач буде повідомлений про успішне 
закриття періоду і в системі буде створено прообраз 
документа, який буде доказом закриття. 

 
Література: 
1. Impact Ltd Руководство по средствам 

конструирования АК-ЦЕНТ 7.40 / Impact Ltd - Д.: 
ООО «Импакт», 2008. - 188 с.. 
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ 

 
Проблема зручного, ефективного та продуктивного 

використання робочого та житлового середовища – актуальна і 
на даному етапі активно розвивається спеціалістами ІТ-
технологій. Розробки цього напряму пов’язані з терміном 
«розумний будинок», який уперше запропонований 
Американською Асоціацією Housebuilders у 1984 році. 
Завданням даної роботи була розробка такого варіанта 
автоматизації процесів побуту, який при необхідності легко 
доповнюється новими функціями. Для цього, з метою взаємодії 
зі всіма приладами в будинку, пропонується використання 
сенсорної панелі, мобільного додатка та системи контролю, як 
центру обробки інформації та керування пристроями побуду. 

При розробці комплексу «Розумний дім» [1] були 
поставлені та виконані такі завдання: 

• Розробити систему керування розумним будинком і 
окремими модульними частинами в ньому. 

• Розробити мобільний додаток для взаємодії з 
розумним будинком.  

• Забезпечити універсальний спосіб під’єднання 
модульних частин до системи.  

• Реалізувати моніторинг стану кожного елемента 
системи. 

• Гарантувати безпеку передачі й обробки даних. 
Для реалізації системи керування використані 

найпопулярніші веб-технології: HTML5, JavaScript, jQuery, PHP, 
YII Framework [2]. Основним елементом взаємодії з будинком є 
апаратна обчислювальна платформа Arduino і Arduino-сумісні 
плати. Ці плати спроектовані так, щоб їх можна було при 
необхідності розширювати, додаючи в пристрій нові 
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компоненти. Їх під’єднання до Arduino відбувається за 
допомогою встановлених на них штирових роз'ємів. 

Розумний будинок здійснює керування такими об`єктами: 

• Освітлення. Освітлення буде «розуміти» такі вимоги 
господаря: 

• за заданим сценарієм вмикати і вимикати 
лампочки і світильники; 

• у визначений час запалювати вечірнє 
освітлення; 

• вночі будинок сам вимикає світло у всіх 
кімнатах; 

• здійснювати за допомогою кнопок панелі вибір 
необхідного сценарію. 

• Безпека. За допомогою датчиків руху і температури 
забезпечений автоматичний виклик служби охорони і подача 
звукового сигналу для господаря. 

• Клімат. Датчик температури (кожні 2-5 секунди 
відправляє дані про температуру на сервер). 

• Полив. Система поливу саду та присадибної ділянки 
працює в автоматичному режимі за сценарієм, який буде 
визначати і контролювати потрібну кількість вологи, час і 
необхідність поливу.  

• Відеоспостереження. Господар дому може 
контролювати ситуацію цілодобово, навіть перебуваючи поза 
домом, маючи доступ до мережі. 

Набір датчиків і компонентів дозволяють збирати 
домашню автоматику, обираючи лише ті функції розумного 
будинка, які справді потрібні користувачу. Такий гнучкий підхід 
ефективний, як з економічного, так і з функціонального погляду. 

 
Література: 

1. Wikipedia. [Електронний ресурс]. – Назва з екрану: 
«Розумний дім». Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Розумний_дім 

2. Yii Framework. [Електронний ресурс]. – Назва з екрану: «Yii 
Framework Documentation». Режим доступу: 
http://www.yiiframework.com/doc/ 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В УКРАИНЕ 

 
Анализ ситуации на рынке систем управления 

предприятием в Украине, которая сложилась в результате 
российской агрессии и последующих действий украинской 
власти. 

«Феномен» 1С. Почему решения 1С практически 
захватила рынок бывшего СССР. Подходы и бизнес-модель 1С. 
Преимущества и недостатки такого подхода. 

Какой должна быть современная система управления 
предприятием. Требования к такой системе на современном 
этапе развития информационных технологий. Тенденции на 
рынке. 

Система «А2 версия 10» – современная система, которая 
разрабатывается с учетом этих требований. Основные 
характеристики системы: 

• Открытый код 
• Открытые форматы данных 
• Модульность 
• Среда разработки, которая позволяет снизить «порог 

вхождения» 
• Самый популярный и быстроразвивающийся язык 

программирования 
• Понятная «классическая» структура базы данных, 

которая позволяет использовать любые другие инструменты для 
работы. 

• Работа в Web и на мобильных устройствах 
• Встроенные механизмы интеграции с любыми другими 

системами 
• Возможность работы в «облаке» 
• Ориентация на сообщество 
• «Социальная инженерия» как способ продвижения 
Рассматривается текущее состояние системы и 

перспективы развития. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ 

IT-СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
Швидкі темпи розвитку ком’ютерних технологій 

приводять до того, що традиційні методи підготовки IT- 
спеціалістів у вузах усе більше і більше не задовільняють 
потребам відповідного ринку. Виникає необхідність у 
серйозному переосмислені, як навчальних програм у цій галузі, 
так і зміні методів і підходів до організації навчального процеса. 
Розв’язання такого роду проблем серйозним чином залежить від 
системи підготовки молодих викладачів, передпідтотовки 
викладачів із стажем роботи у вузах, а також залученням до 
навчального процесу провідних фахівців IT-індустрії. 
Спробуємо сформулювати основні принципи і відповідні 
органіаційні рішення, які могли би позитивно вплинути на 
систему підготовки IT-спеціалістів. 

Основні організаційні принципи підготовки IT-
спеціалістів можна класифікувати так: 

1. Профорієнтаційна робота. 
2. Гармонічне поєднання індивідуальної  і колективної  

компонент навчання. 
3. Активне залучення студентів до наукової роботи. 
4. Сприяння участі студентів у розробці реальних IT-

проектів. 
5. Активні контантакти з роботодавцями, як з погляду 

працевлаштування студентів, так і з погляду залучення 
їх до навчального процесу. 

Наведемо можливі шляхи розв’язку деяких із цих 
проблем. 

Сучасний етап розвитку вищої школи передбачає 
достатньо великий компонент варіативної частини навчальних 
програм. Тому в  цих умовах для створення конкурентоздатних 
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навчальних програм з підготовки IT-спеціалістів, достньо 
плідної роботи висококваліфікованої команди викладачів і 
провідних співробітників IT-фірм. При цьому використання в 
навчальному процесі навчальних дисциплін, які пропонуються 
вузам комерційними компаніями [1], в поєднанні із 
відповідними договорами із цими організаціями, суттєво 
підвищує конкурентоспроможність студентів, як майбутніх 
спеціалістів на ринку праці. Крім того, видача студентам 
відповідних сертифікатів, за результатами здачі іспитів із цих 
дисциплін, дозволить мати ліпші перспективи при 
працевлаштуванні в майбутньому. 

У рамках таких дисциплін (особливо на практичних 
заняттях і при виконанні лабораторних робіт ) доцільно було би 
організовувати розробку і публічний захист колективних 
проектів (по 4-5 студентів) із чітким розподілом ролей і 
обов’язків у групі, періодично міняючи їх. На відміну від 
звичайного індивідуального виконання лабораторних робіт, 
такий підхід до організації навчального процесу дозволяє 
студентам отримати досвід і навички роботи в команді, ліпше 
виявити свої нахили і здібності, а викладачам більш об’єктивно і 
повно оцінити рівень засвоєння матеріалу і вміння застсовувати 
його на практиці. 

Такий практико-зорієнтований підхід до підготовки IT-
спеціалістів не тільки підвищить рівень  їх конкурентоздатності, 
а і спростить проблеми  їх адаптації при працевлаштуванні. 
 

Література: 

1. Мельников А.В. Вузовско-корпоративная система 
подготовки IT-специалистов. / А.В. Мельников, А.В. Вохминцев / 
Теория и практика управления. – 2008. – № 3 (7). – С. 54-57. 

2. Кудрявцева Е.И. Корпоративное обучение как современная 
форма повышения квалификации персонала организации / 
Е.И. Кудрявцева, А.А. Козин/ Теория и практика управления. – 2006. – 
№ 2 (7). – С. 64-67. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  
ДЛЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

З розвитком страхового ринку перед керівниками 
компаній постали завдання реального бізнесу: конкуренції на 
ринку, вдосконалення методів керування, збільшення 
прибутковості. Для вирішення зазначених викликів та переходу 
на якісно новий рівень управління всіма бізнес-процесами 
необхідно використовувати сучасні технології обробки 
інформації. Оскільки першочергову роль для підтримки 
стабільності підприємства відіграє об'єктивна оцінка його 
фінансового стану, то актуальною є розробка автоматизованого 
додатку для розрахунку надійності страхової компанії. Для 
автоматизації процесу оцінки надійності розроблено макрос для 
обчислення коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності та 
рентабельності на базі оборотних активів, поточних зобов’язань 
страхової компанії, власного капіталу, валюти балансу, чистого 
прибутку компанії та чистого доходу від реалізації. Ці 
показники є основою коефіцієнта надійності. 

Статичні дані щодо фінансової звітності, зокрема баланс 
(форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) 
страхової компанії, вносяться у книгу Microsoft Excel, яка 
складається з одного аркуша (рис. 1). 

 
Рис. 1. Вікно введення даних 
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За допомогою мови програмування Visual Basic for 
Applications розроблено форму для розрахунку та виведення 
коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, рентабельності, а 
також загального коефіцієнта надійності страхової компанії. 

Для визначення показника фінансової надійності 
страхової компанії використано функцію LOOKUP, яка 
дозволяє виконати пошук в одному рядку або в одному стовпці 
таблиці даних. У розробленому додатку функція застосовується 
для стовпця «Код рядка», за яким знаходимо показники для 
розрахунку коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності та 
рентабельності. 

Результатом дії програмного додатка є автоматизована 
форма розрахунку коефіцієнта надійності страхової компанії 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Автоматизована форма коефіцієнта надійності 

страхової компанії 
 

Розроблений додаток дозволяє автоматизувати розрахунок 
коефіцієнта надійності страхової компанії на базі щорічної 
статистичної звітності. 

 
Література: 

1.  Економічна інформатика : лаб. практикум / В.С. Григорків, 
Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук. – 
Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 232 с. 
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А2:ПЕРСОНАЛ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 
Рассматривается система управления персоналом 

«А2:Персонал» для средних и крупных предприятий, 
реализованная на базе платформы «А2:Desktop».  

Система управления персоналом должна решать 
триединую задачу: «Кадры – учет рабочего времени – 
начисление и выплата заработной платы». Рассматриваются 
преимущества такого подхода к управлению персоналом. 

Кадры, расчет зарплаты и учет рабочего времени наиболее 
регламентированная задачу среди всех задач автоматизации 
учета на предприятиях. Выбранные подходы к реализации 
системы позволили получить практически «коробочную 
версию» программы, которая не требует доработки для 
конкретного предприятия. 

В системе реализован учет «от документа». Это означает, 
что пользователь просто вводит типовые документы – «приказы, 
служебные записки, распоряжения», а система строит на 
основании этих приказов все необходимые журналы, ведомости 
и т.д. 

Система «А2:Персонал» решает следующие задачи: 

• Ведение штатного расписания. Графики работы (в том 
числе гибкие) 

• Учет кадров и персонифицированный учет на 
предприятиях любого размера, включая и обособленные 
подразделения. 

• Ведение кадровых документов - прием на работу, 
увольнение, кадровые перемещения (в том числе срочные), 
временный переход на другую работу и т.д. 

• Больничные листы и другие социальные выплаты 

• Табели учета рабочего времени, отпуска. 

• Начисление зарплаты по часам, дням или сдельно. 
Премии, надбавки и т.д. 
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• Расчет больничных 

• Индексация заработной платы 

• Учет договоров ГПХ 

• Расчет налогов и сборов, включая обязательные, 
регулярные, разовые. 

• Формирование отчетности в контролирующие органы – 
ПФУ и органы статистики. 

• Управленческая отчетность – Списочный состав 
предприятия, Вакансии, Фонд З/П, Использование рабочего 
времени, Расчетная ведомость, Ведомость начислений и 
удержаний и т. д. 

• Учет выплат зарплаты (через кассу, банк, депоненты). 
Межрасчетные выплаты. 

По отзывам бухгалтеров, система способна полностью 
заменить решения 1С для управления персоналом в Украине. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ОБСЯГУ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

На сьогодні необхідність захисту інформації підприємств, 
а отже, необхідність інвестування коштів в її безпеку, не 
викликає сумнівів. Однак обсяги інвестування, його 
необхідність, раціональний розподіл коштів належно не 
розроблені, а це створює невизначеність щодо розподілу 
інвестицій на інформаційну безпеку в компаніях. Виходячи з 
цього, згідно з даними О. Лукацького, бізнес-консультанта Cisco 
з безпеки, більшість організацій (78% від обсягу всіх 
організацій, задіяних у дослідженнях) на заходи, повʼязані із 
безпекою інформації, витрачають не більше 15% від їх ІТ-
бюджету, ще 11% організацій – від 16 до 20%, і лише 7% 
організацій – від 21 до 28% [1]. 

Необхідно звернути серйозну увагу на питання захисту 
інформаційних систем, визначення величини грошових коштів, 
які потрібно виділити на розв’язання проблем інформаційної 
безпеки, розподілу грошових коштів між засобами, які 
забезпечують захист інформації, зниження інформаційних 
ризиків. На сьогодні найчастіше зазначені проблеми 
розв’язують на інтуїтивному рівні, без обґрунтування 
фінансової доцільності рішень. 

Пропонуємо використовувати оптимізаційні підходи до 
визначення обсягу залучених коштів на забезпечення 
інформаційної безпеки. Для цього необхідно розв’язати таку 
оптимізаційну задачу: 
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де i ip ( x ) – ймовірність реалізації i -ї інформаційної загрози 

відповідно до обсягу виділених грошових коштів, ijL  – втрати 

від i -ї інформаційної загрози в j -му інформаційному блоці, ix  

– сума витрат на проведення заходів захисту інформації від i -ї 
інформаційної загрози, F  – обсяг інвестицій, який можливо 
виділити на інформаційну безпеку підприємства. 

Формування обмежень задачі та цільової функції 
здійснюється до таких етапів, заснованих на описаних в [2]: 
1. Виділення інформаційних об’єктів підприємства та 
об’єднання їх в інформаційні блоки. До одного блоку 
зараховують інформаційні об’єкти, схожі за видом носія, 
структурою, технологією обробки, тематикою, видом даних. 2. 
Ідентифікація інформаційних загроз (ризиків), актуальних для 
підприємства. 3. Визначення виду функції щільності розподілу  
ймовірності настання інформаційного ризику. 4. Визначення 
величин втрат, якщо буде реалізовано одну з інформаційних 
загроз, для відповідного інформаційного блоку. 5. Розрахунок 
раціонального обсягу інвестицій, необхідних для забезпечення 
інформаційної безпеки підприємства. 

Розв’язок даної задачі дозволяє знайти оптимальний обсяг 
інвестування грошових коштів і раціональний розподіл його між 
статтями заходів щодо інвестиційної безпеки, який забезпечує 
мінімальний рівень інформаційного ризику. Розрахунки в межах 
цієї задачі також дають змогу визначити очікувану величину 
витрат на проведення заходів захисту інформації при зазначених 
обмеженнях на загальний обсяг фінансування інформаційної 
безпеки підприємства та грошових втрат під час реалізації 
інформаційних загроз. 

 
Література: 
1. Lukackij, A. V. Percentage of security [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: http://www.it-world.ru/safety/58323.html. 
2. Волкова В.В. Визначення витрат на забезпечення 

інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного 
моделювання / В.В. Волкова, М.Р. Васютенко // [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
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ПРОБЛЕМАТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: 

ПОСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЄЮ 
КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
Ведення бізнесу за умов сучасного темпу життя 

характеризується неабиякою гнучкістю щодо прийняття рішень, 
умінь моделювати «завтрашній день» і бачити перспективи 
розвитку світу. Інколи для отримання успіху потрібно за 
короткий термін оволодіти новими знаннями, навиками та 
уміннями, які, можливо, і не є суміжними із тим 
інтелектуальним потенціалом, яким володіють і який дає 
прибуток сьогодні. Тут на допомогу приходить дистанційне 
навчання зі своїми перевагами, котре передбачає, окрім 
взаємодії із віддаленим викладачем (тьютором), ще і роботу в 
навчальному середовищі, основним компонентом якого є курс 
дистанційного навчання (КДН). Існують підходи до побудови 
таких курсів. Зокрема, послуговуються елементами технології 
композиційно-структурного моделювання (КСМ-технологія) для 
побудови КДН [1]. 

Ця технологія дозволяє збільшити продуктивність праці 
розробників прикладних програмних систем (ППС) (що до них 
відносять і програми навчального призначення), поліпшити 
якість і надійність таких систем шляхом вироблення 
уніфікованих механізмів, моделей мов, методологій побудови 
ППС. 

Монолітний спосіб проектування прикладних програм, а 
отже, і наступного їх програмування, характерний для 
програмного забезпечення 1-го покоління. Складність і 
зростаюча вартість ППС дозволяє зробити висновок про 
недосконалість цього способу. 

Більш технологічним принципом програмування є 
модульність, при якій програма проектується як деякий 
ланцюжок складових частин («цеглинок»), що одержали назву 
модулів. Кожна з таких «цеглинок» виступає як окремна 
програмна одиниця; її проектують автономно, автономно 
програмують і тестують, використовують у найрізноманітніших 
програмах, як складову частину, коли тільки за своїм 
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функціональним призначенням модуль відповідає потребам. 
Модульність забезпечує структурну адаптацію алгоритму до 
розв’язуваної задачі, до нього можна під’єднувати нові 
«цеглинки», змінювати та поновлювати старі аж до 
конструювання цілком нового алгоритму. 

Розглянуті концептуальні основи макромодульного 
програмування, а саме: опис синтаксичних моделей мов 
макромодульного середовища програмування та опис 
верифікації композиційних схем. 

При побудові КДН за КСМ-технологією виникає ряд 
оптимізаційних проблем в цілому характерних для різних стадій 
розробки ППС. Зокрема, проблема вибору оптимального 
алгоритму в заданій множині конкуруючих алгоритмів при 
різних практично важливих припущеннях про властивості 
останніх може бути сформульована так. 

Нехай для розв'язання задачі zj∈Z визначена множина 
алгоритмiв Aj⊆A, за допомогою яких ця задача може бути 
розв'язана. Алгоритмам Aji∈A поставлена у відповідність 
послідовність характеризуючих їх параметрів αji= {αk

ji: k=1, ... , 
q}. У множинi Аj потрібно вибрати алгоритм Aje такий, щоб 
 

φ(αje, γje)=exti φ(αji, γji) 
при деяких обмеженнях на αji. 

Ця задача в загальному випадку є складною задачею 
багатокритеріальної оптимізації і з урахуванням потреб 
практики побудови КДН може набувати (прирівнюванням 
окремих параметрів аk до нуля) різних часткових формулювань 
типу: 

– серед усіх алгоритмів А знайти хоча б один алгоритм, за 
допомогою якого можна розв'язати дану задачу; 

– у множині алгоритмів А знайти найефективніший за 
якимось одним показником, наприклад, за швидкодією для 
розв'язування даної задачі та інше. 

Практичний інтерес викликає пошук такого алгоритму, всі 
показники якого найближче відповідали б вимогам користувача 
при розв'язуванні даної задачі. 

 
Література: 
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моделей до генерації програмного коду // Вісн. Тернопільського держ. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ 
СИРОВИНИ ЗАСОБАМИ ІС АКЦЕНТ 7.4 ТА А2 
 
Перший етап автоматизації виробничого процесу – облік 

надходження сировини. Виробничий процес розпочинається з 
прийому сировини, що є однією з найважливіших складових 
виробничого процесу. Як правило, разом із сировиною 
постачальник надає і відповідний супроводжуючий документ з 
повним переліком сировини, вказаними розмірами та об’ємом. 

Відповідальна особа здійснює необхідні заміри та 
маркування сформованих партій деревини. Ці дані подаються у 
виробничий відділ, який здійснює порівняння з інформацією 
наданою у товарно-транспортній накладній. При занесенні 
даних до системи (рис. 1) вказуються усі необхідні параметри 
сировини: порода, товщина, тип сира чи суха, довжина. Кожній 
пачці присвоюється обліковий номер та обчислюється об’єм. 

 
Рис. 1. Облік оприбуткування сировини 

 

Наступним етапом виробничого процесу є первинна 
обробка деревини. Відповідно до сформованого виробничого 
плану старший майстер виробничого підрозділу розподіляє 
сировину за потребами. 
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Рис. 2. Повздовжнє розпилювання дошки 

 

 
Рис. 3. Поперечне розпилювання дошки 

 

Первинна обробка деревини включає низку 
взаємопов’язаних процесів таких як сушіння (якщо сировина 
прийшла в сирому вигляді), повздовжнє та поперечне 
розпилювання (рис. 2 та рис. 3). Увесь технологічний процес 
відображається у системі за допомогою відповідних документів, 
що дозволяє вести оперативний контроль виробничого процесу. 
Завершальним етапом обробки деревини є формування 
чорнових заготовок і передача їх на ділянки подальшої обробки. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

ЗАСОБАМИ ІС А2 

 
Облік заробітної плати починається із нормування витрат 

часу на обробку кожної деталі. При створенні технологічної 
карти деталі, для кожної операції вказується нормативне 
значення кількості оброблених деталей на даній дільниці за 8 
годин та за 1 годину відповідно (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Технологічна карта деталі 
 

При занесенні щоденних операцій за допомогою 
«Відомості виробництва ЧМЗ» (рис. 2) вказується деталь, яка 
оброблялася, відповідно до вибраної технологічної карти 
заповнюється перелік необхідних для виконання робіт із 
зазначенням залишку необроблених деталей на кожній операції 
(дільниці). 
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Рис. 2. Відомість виробництва деталі 

 

Далі оператор у цеху заносить кількість оброблених 
деталей із журналу виконання робіт працівника, перевіряючи 
наявність необхідного залишку деталей на дільниці, та вказує 
прізвище виконавця. Відповідно до вказаного нормативного 
значення для даної операції розраховується час, який 
зараховується працівникові як відпрацьований. За необхідності, 
на етапі впровадження та налаштування системи є можливість 
вносити фактично витрачений час працівником для наступного 
аналізу відповідності встановлених норм реальним показникам 
та їх коригування. 

При розрахунку відпрацьованого часу працівником і суми 
нарахованої заробітної плати будуються відповідні звіти. Звіт 
«Виконані роботи по працівнику» (рис. 3) надає інформацію про 
повний перелік виконаних робіт вибраним працівником за 
вказаний період із зазначенням відпрацьованого часу, 
відповідно до норм, та нарахованою сумою, згідно з розцінкою. 
Інформація про сумарно виконану роботу по всіх працівниках за 
обраний період відображається у звіті «Виконані роботи» 
(рис. 4). 
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Рис. 3 Виконані роботи працівником 

 

 
Рис. 4 Зведені виконані роботи 

 

Така система обліку відпрацьованого часу та заробітної 
плати дозволяє здійснювати чіткий контроль за реально 
виконаною роботою працівником і відпрацьованим часом. 
Кожен працівник може отримати вичерпну інформацію про 
виконані ним роботи, відпрацьований нормативний час і 
зароблену суму. Правильно розраховані нормативні значення 
для кожної операції спроможні значно стимулювати та 
мотивувати працівників. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Застосування новітніх інформаційних технологій сьогодні 

є невід’ємною складовою при розв’язанні різноманітних задач 
практики, зокрема при моделюванні економічних процесів. При 
цьому, наукові обчислення потребують наявності двох основних 
складових: алгоритми та програмне забезпечення для 
моделювання, що розроблене для розв’язання наукових задач (у 
тому числі в галузі економіки), та комп’ютерні та інформаційні 
технології, які оптимізовують систему апаратних засобів і 
програмного забезпечення, необхідних для виконання завдань, 
вимагають складних комп’ютерних обчислень [1]. 

Комп’ютерне моделювання економічних процесів є 
складним і багатогранним процесом, для забезпечення якого 
потрібно пройти значну кількість етапів:  

• Визначення проблемної області – перший етап процесу 
комп’ютерного моделювання. Після фіксації нечітко визначеної 
проблеми реалізується етап уточнення та формулювання. 

• Постановка задачі. У результаті визначення проблеми 
формується вузька постановка задачі для моделювання. 

• Визначення проблемної системи, яка є сукупністю 
об’єктів, їх взаємозв’язків і показників, від яких залежить 
розв’язання задачі. Це перелік внутрішніх і зовнішніх систем, 
підсистем, об’єктів факторів, показників і причинно-
наслідкових зв’язків, які впливають на розв’язання проблеми. 

• Визначення математичних моделей елементів системи. 
У випадку комп’ютерного моделювання потрібно проводити 
деталізацію предметної області, що дозволить визначити 
внутрішньосистемні показники, описати елементи окремими 
формулами або моделями, моделювати поведінку елемента за 
допомогою стандартної комп’ютерної підпрограми. 

• Вибір апаратного та програмного забезпечення. Для 
розв’язання багатьох економічних задач потрібні потужні 
комп’ютери та відповідне програмне забезпечення. 
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• Розробка комп’ютерної моделі. Форма комп’ютерної 
моделі визначається мовою програмної системи, відповідно до 
якої вводяться формули, функції, процедури та дані моделі, 
розробляється програми інтерфейсу користувача для управління 
моделлю і виведення результатів розрахунків. 

• Підготовка та виведення вхідних даних і параметрів 
моделі. Здійснюється пошук вхідних даних, а також оцінки 
параметрів моделі, для чого можуть використовуватись 
нормативні, експертні, статистичні, пошукові та регресійні 
методи. 

• Відладка комп’ютерної моделі. В процесі дослідження 
досить важко уникнути помилок, що виникають на початкових 
етапах моделювання. Саме тому на даному етапі результати 
моделювання порівнюються з поведінкою реального об’єкта. 
Рівень збігу дає можливість оцінити адекватність побудованої 
моделі. 

• Експлуатація готової моделі, планування 
експерименту, розрахунки. На даному етапі обираються 
процедури управління моделями, алгоритми дослідження 
моделей та оптимізації планів. 

• Аналіз результатів моделювання. Відбувається 
інтерпретація отриманих результатів моделювання. 

• Розширення моделі та її сфери застосування. У випадку 
успішності проведеного дослідження можливе подальше 
розширення досліджуваної моделі. 

Визначені автором етапи комп’ютерного моделювання 
забезпечують якісну розробку спеціального програмного 
забезпечення при автоматизації моделювання економічних 
процесів. 

 
Література: 
1. Grygorkiv V. Analysis of simulation experiments with shadow 

and legal economies interaction model / V. Grygorkiv, I. Vinnychuk // In 
Proceedings of the 4th International Scientific Conference “WHITHER 
OUR ECONOMIES – 2014” (Vilnius, Lithuania, 12-13 November 2014). – 
Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 132-141. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОДОЛАННЯ 
ДИСКОМУНІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Проблема влади, її економічної природи, формування та 
розподілу в значній мірі виступає домінантою формування 
актуальних економічних досліджень в сучасних умовах. У сфері 
досліджень проблематики влади безумовними фаворитами 
вітчизняних досліджень виступають наукові школи на чолі з 
професорами В.В. Дементьєвим та А.І. Ігнатенко. Тим не 
менше, на нашу думку, в даних дослідженнях недостатньо уваги 
приділялося саме ролі механізмів комунікації як основи влади. 
В сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема 
забезпечення ефективної комунікації владних інститутів. 
Комунікація в широкому розумінні виступає як системо-
об’єднуючий  елемент. Для будь-якої системи ключовою 
особливістю виконання інформаційної функції комунікації є 
часова затримка, або лаг, який являє собою проміжок часу між 
появою інформації і відповідними змінами в системі і який 
фактично може розглядатися як економічна дискомунікація, 
зокрема, якщо розглядати дискомунікацію не в дискретному, 
статичному, а в перманентному, динамічному контексті. Даний 
лаг включає як мінімум три елементи: час для проходження 
інформації, час для прийняття рішення про реакцію на дану 
інформацію, час для поширення даного рішення в межах 
системи в цілому. Для оцінки економічної дискомунікації у 
вигляді даного лагу економісти як правило використовують 
поняття еластичності. Якість економічних комунікацій з 
інформаційної точки зору прямо пропорційно пов’язана з рівнем 
розвитку економічних систем. Проблеми економічної 
дискомунікації, зокрема її інформаційної складової, відіграють 
особливо важливу роль для повноцінного функціонування та 
ефективної реалізації економічної влади держави, що створює 
особливо відчутні проблеми у випадку значних економічних 
трансформацій. 

В умовах прискорення прогресу інформаційного етапу 
розвитку постіндустріального суспільства постійно виникають 
нові можливості розв’язання вище описаних проблем.  З цієї 
точки зору, одним із найбільш недооцінених інструментів 
сучасного етапу розвитку інформаційного суспільства є 
технологія блокчейн, про що ми уже писали раніше [1]. 
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Блокчейн не зводиться тільки до обміну грошима. За допомогою 
блокчейну можна пересилати будь-яку іншу інформацію, в тому 
випадку, якщо необхідними умовами є безпека, достовірність та 
ратифікація. Ця особливість в рівній мірі відноситься до 
транзакцій і контрактами всіх видів в пірингової мережі. Таким 
чином, технологія криптовалют у віддаленій перспективі може 
вести до значної мінімізації, аж до межі ліквідації органів 
державної влади та управління як таких, і одним із лідерів в 
даній сфері можна вважати Естонію [2]. 

Прогрес інформаційних технологій, що зумовив появу 
такого інструменту, дає ряд переваг для вирішення 
дискомунікаційних проблем економічної влади саме в тих 
сферах де протягом багатьох років відчувалися суттєві 
проблеми. Це стосується не лише грошового обігу, але й, в 
значно більшій мірі, також адміністрування процесів надання 
органами державної влади та управління адміністративних 
послуг і, як один із найбільш поширених способів вирішення, 
проблеми децентралізації даного процесу. Технологія блокчейну 
дає можливість повного переведення обліку і контролю процесів 
формування, голосування щодо розподілу та використання 
бюджетних коштів в цілком відкрите, прозоре і захищене від 
фальшування онлайн середовище без необхідності зовнішнього 
адміністрування! Такі переваги стимулювали також початок 
запровадження даних технологій і в органах державної влади в 
Україні [3]. 

Відповідно до цього, основою подальших досліджень в 
даному напрямку логічно виступає пошук ефективних 
механізмів втілення сучасних  інформаційних технологій, 
зокрема, типу блокчейн, для вирішення дискомунікаційних 
проблем публічної влади в умовах трансформаційної економіки. 

 
Література: 
1. Сторощук Б.Д. Bitcoin vs government: взаємодія чи 

протистояння? // Математичні методи, моделі та інформаційні 
технології в економіці: Матеріали ІV Міжнародної науково-
методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – С.168-170. 

2. Чи зможе блокчейн замінити собою уряд?// Coin news / 
електронне видання – http:// http://coinews.io/ua/category/5-
blockchain/article/253-chi-zmozhe-blokchejn-zam%D1%96niti-soboju-
uryad 

3. Державний Земельний Кадастр України буде переведений на 
технологію блокчейн // Бізнес Світ / електронне видання – http:// 
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tehnologiyu-blokchejn/ 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 
 

Формування у студента усвідомлення соціальної значущості 
своєї професії, освоєння основних концепцій і змісту програмної 
інженерії як методології індустріального проектування прикладних 
програмних продуктів (ПП) неможливе без вивчення дисципліни 
«Економіка програмного забезпечення», що входить до дисциплін 
професійної підготовки спеціальності «Інженерія програмного 
забезпечення». Фахівець з інженерії програмного забезпечення має 
вміти розраховувати вартість програмного забезпечення; проводити 
маркетингові дослідження ринку збуту розробленого ПП; робити 
оцінку економічної ефективності від упровадження ПП. Оцінка 
вартості програмного забезпечення за своєю суттю складна, і часто 
виникає невдале прогнозування абсолютних результатів, оскільки 
жодні два проекти не збігаються, кожен проект унікальний у 
постановці своєї мети і безлічі параметрів, які формують його 
існування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх 
фахівців необхідного рівня знань, інформаційної та комп’ютерної 
культури, необхідної для визначення економічних затрат програмного 
забезпечення для успішної роботи в різних сферах сучасного бізнесу, 
набуття практичних навичок використання моделів, методів і засобів 
оцінки вартості програмного забезпечення для розв’язання 
різноманітних задач у процесі навчання у ВНЗ та роботі за фахом. 

Розрахунок техніко-економічних показників ПП передбачає 
розрахунок трудомісткості та часу розробки ПП, розрахунок заробітної 
плати виконавця робіт зі створення ПП (основної, додаткової й 
загальної заробітних плат), розрахунок нарахувань на заробітну плату 
(єдиного соціального внеску), розрахунок витрат на утримання й 
експлуатацію ЕОМ (витрати на електроенергію, на оплату праці 
працівникам, які забезпечують функціонування ЕОМ (інженеру, 
системному програмісту, оператору набору), на витратні матеріали, на 
профілактику, амортизаційні відрахування, на утримання та 
експлуатацію ЕОМ), розрахунок собівартості ПП, який визначається 
загальними витратами на виготовлення ПП, і розрахунок вартості 
(ціни) ПП. 
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При формуванні цієї дисципліни необхідно використовувати 
фундаментальні економічні методи, пов’язані з принципами розподілу 
й експертизи робіт у складних системах, методи розрахунку вартості 
окремих частин системи залежно від розміру її складових і системи в 
цілому, існуючі стандарти, що забезпечують оцінку і сертифікацію 
готового продукту і т.п. [1].  

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична 
підготовка майбутніх фахівців з питань: 1) Особливості економіки 
розробки програмного забезпечення. Продаж програмного 
забезпечення та основні критерії оцінки. Методи встановлення цін на 
ПЗ. 2) Кількісні метрики. Конструктивні моделі вартості COCOMO [2], 
COCOMO ІІ. Метрики Холстеда, Джилба. 3) Метрики складності 
потоку керування програми. Цикломатична складність за Мак-Кейбом. 
Методика Майерса, Хансена. Топологічна міра Чена. Метрики 
Харрісона, Мейджела, Пивоварського, Вудворда,граничних значень. 
4) Метрики складності потоку керування даними. Метрики Чепіна, 
Спіна. 5) Метрики складності потоку керування і даних програми. 
Тестуюча М-Міра. Міра Колофелло, Мак-Клура, Берлінгера. 
6) Об'єктно-орієнтовані метрики. Метрики Мартіна, Чідамбера і 
Кемерера. 7) Метрики надійності та гібридні метрики. Метрики 
Кокола, Зольновского, Сіммонса, Тейера. 8) Організація бізнесу та 
основ менеджменту при розробці та використанні програмного 
забезпечення. 

Оскільки жодної універсальної метрики не існує, то будь-які 
контрольовані метричні характеристики програми повинні 
контролюватися або залежно один від одного, або залежно від 
конкретного завдання. Будь-яка метрика – це лише показник, який 
сильно залежить від мови та стилю програмування, тому приймати 
будь-які рішення, ґрунтуючись тільки на одній визначеній мірі не 
можна. Сучасна економічна система вимагає від спеціалістів інженерії 
програмного забезпечення, щоб вони вміли швидко приймати якісні та 
конструктивні рішення щодо стратегічних економічних завдань. При 
цьому вони повинні мати здатність не стільки визначати, які саме з 
набутих знань, навичок і відомих інструментів необхідно 
застосовувати в тій чи іншій ситуації, скільки творчо розв’язувати 
нестандартні задачі та генерувати нові знання, виходячи з поставленої 
мети. 
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТУ 

 
На сьогодні, автоматизовані системи контролю доступу 

(СКД) знаходять усе більш широке застосування на 
підприємствах, де вони використовуються для підвищення 
безпеки об'єктів, збереження інформації, забезпечення 
дисципліни і порядку співробітників. 

Метою даної роботи є розробка системи контролю й 
керування доступом (СКУД), основне призначення якої – 
забезпечення охорони об'єкта і контролю допуску 
співробітників у службові й технічні приміщення об'єкта. Дана 
система призначена для обмеження і дозволу переміщення 
людей у приміщеннях, будівлях і по території об'єкта, що 
охороняється. За допомогою даної системи можливе виконання 
таких завдань: 

- захист від проникнення сторонніх осіб; 
- збір і обробка інформації про переміщенню осіб по 

об’єкту; 
- організація й облік робочого часу. 
- ідентифікація особи. 
Програмний продукт повинен фіксувати вхід і вихід з 

приміщення, дату і час події входу/виходу, відображати 
кількість осіб у приміщенні, давати можливість очистити 
таблицю бази даних, реєструвати та ідентифікувати осіб. При 
спробі несанкціонованого доступу, якщо система не дозволяє 
доступ, повинна спрацьовувати сигналізація. 

Інтерфейс програмної частини повинен бути зручним та 
інтуїтивно зрозумілим для користувачів. Режими роботи 
розробленого програмного забезпечення можна зобразити 
схемою 
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У програмі розроблена система аутентифікації з 

використанням одноразових паролів. Робота системи 
аутентифікації поділяється на два режими: реєстрації 
співробітників та режим контролю доступу. 

У режимі реєстрації користувачів в базу даних системи 
повинні записуватися реєстраційні дані: прізвище, ім’я, по 
батькові, генеруватися унікальний ідентифікатор, а також масив 
одноразових паролів, який використовується для аутентифікації. 

В режимі контролю доступу система повинна сканувати 
наявність USB-носія і при його наявності зчитувати 
ідентифікатор користувача. У разі, якщо користувач не 
зареєстрований, система має відмовляти йому в доступі. 
В іншому випадку повинна відбуватися аутентифікація (лише 
при вході на об’єкт, при виході система тільки відмічає 
користувача, який виходить). При аутентифікації система має 
обирати останній хеш-образ з файлу на токені і передавати його 
в програму. Далі повинно відбуватися обчислення хеш-образу 
від зчитаного з носія образу. Отриманий результат має 
порівнюватися з тим, що був збережений на сервері, і в разі їх 
збігу аутентифікація вважається успішною – доступ дозволено. 
В іншому випадку доступ до об’єкта має заборонятися. 

У результаті виконання даної роботи було розроблено 
систему контролю доступу з використанням переривання 
оптичного каналу та електронних ідентифікаторів на основі 
USB-токенів. Як токени використовуються звичайні USB флеш-
диски, де формуються ідентифікаційні дані при реєстрації 
користувача. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 
Сфера охорони здоров’я є пріоритетним напрямом 

діяльності нашої держави. Проте стан здоров’я та демографічні 
характеристики населення України продовжують залишатися 
надзвичайно складними. Наприклад, за даними щорічного звіту 
ВООЗ "Світова статистика охорони здоров'я: моніторинг 
показників здоров'я щодо цілей сталого розвитку" середня 
очікувана тривалість життя населення становить 71,3 роки, що 
переміщує Україну на 44 позицію з 50 країн європейського 
регіону [1]. Такий стан справ пояснюється багатьма факторами: 
складною економічною ситуацією у державі, що привела до 
фінансування медичної галузі за залишковим принципом 
протягом тривалого часу і, як наслідок, погіршення матеріально-
технічної бази медичних закладів, падіння якості та доступності 
медичних послуг для населення; складною екологічною 
ситуацією; значним поширенням серед українців шкідливих 
звичок. 

З метою розв’язання цих проблем та підвищення рівня 
здоров’я, поліпшення якості життя і збереження генофонду 
Українського народу, а також ліквідації відставання вітчизняної 
системи охорони здоров’я від передових світових держав, 
державна політика у цій галузі має бути також спрямована на 
впровадження новітніх інформаційних технологій. Проте 
недостатня нормативно-правова база, що регламентує розвиток 
інформаційних технологій у цій галузі, низький рівень 
фінансування процесу інформатизації, відсутність типового 
інформаційно-програмного забезпечення гальмує цей процес. 
При цьому нові вимоги автономізації примушують лікувальні 
заклади ставати підприємствами та переходити на 
самозабезпечення і для невеликих чи територіально віддалених 
медичних закладів придбання чи розробка власного інструменту 
для визначення і планування усіх ресурсів медичного закладу, 
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які необхідні для ведення лікувально-діагностичної, 
адміністративно-господарської, фінансової, сервісної діяльності 
та обліку в процесі надання медичних послуг стає проблемою. 
Тому розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє: 

– зареєструвати пацієнта (як offline, так і online), 
провести його запис на прийом до лікаря; 

– переглянути на сайті медичного закладу види аналізів, 
які він пропонує, обрати необхідні та оформити платіж за 
послугу або лікування; 

– зареєструвати новий кабінет, закріпити один кабінет за 
кількома спеціалістами, налаштувати графік роботи кабінету та 
його робочі дні; 

– зареєструвати лікаря у медичному закладі, переглянути 
розклад його роботи та лабораторні дослідження, які він 
призначав (з можливістю розмежування доступу до інформації, 
яка зберігається у системі); 

– формувати звіти як за наданими послугами певному 
клієнту, так і за певний період роботи медичного закладу та 
експортувати їх до зовнішнього файлу MS Word.  

Підсумовуючи вищезгадані можливості розробленої 
системи для керування медичним закладом, можна зробити 
висновок, що автоматизація управління медичними закладами є 
важливим кроком для підняття управління охороною здоров’я 
на сучасний рівень, а її впровадження дозволить  підвищити 
продуктивність праці лікаря та іншого персоналу медичного 
закладу, збільшити кількість потенційних клієнтів медичного 
закладу за рахунок підвищення швидкості обробки вхідних 
даних, знизити витрати часу на формування звітності за рахунок 
використання електронної медичної картки пацієнта тощо. 
Разом з тим потрібно пам’ятати, що в основу реформування цієї 
сфери має бути покладений міжгалузевий комплексний підхід, 
який дозволить досягти глобальних цілей здоров’я та 
благополуччя. 
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