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УДК 330.101 
Крук Ю.Б. студ. Львівський ННВЦ ДУІТЗ 

наук.кер. Бобровнича Н. С. к.е.н., доц.каф. ПУ та А ДУІТЗ  
Вплив цифрової економіки на функціонування сучасних підприємств 
 
Як показує аналіз, розвиток технологічної і інформаційної 

інфраструктури та застосування великих баз даних викликали масштабну 
цифрову трансформацію суспільства. Сучасний етап реалізує впровадження 
у процес виробництва та управління широкого спектру цифрових сервісів, 
продуктів та систем. Ніколас Негропонте про особливість цифрової 
економіки сказав, що це перехід від обробки атомів до обробки бітів. 
Томас Месенбург обґрунтував основні складові цифрової економіки: 

– підтримуюча інфраструктура;  
– електронний бізнес;  
– електронна комерція. 
Поняття «цифрова економіка» Дон Тапскотт увів ще у 1995 р. У 

класичному розумінні цифрова економіка – це економіка, що базується на 
цифрових технологіях. Аналіз показує, що її також називають інтернет-
економікою, новою економікою, або веб-економікою.  

Однак, у наукових колах досі ще не склалося визначення цифрової 
економіки. У науковій літературі щодо цифрової економіки увага 
зосереджується на технологіях і пов'язаних з їх використанням, змін у 
способах взаємодії учасників економічних відносин.  

Сьогодні науковці пропонують наступні взаємопов'язані визначення: 
– цифрова економіка – діяльність зі створення, розповсюдження та 

використання цифрових технологій та пов'язаних з ними продуктів та 
послуг; 

– цифрові технології – технології збору, зберігання, обробки, пошуку, 
передачі та подання даних в електронному вигляді. 

У діяльності суб'єктів бізнесу масове впровадження та засвоєння 
цифрових технологій є стратегічним пріоритетом, необхідним для 
підтримки конкурентоспроможності. Цифровізація поступово охоплює різні 
сфери господарську діяльність і залучає у цей процес значної частини 
суб'єктів. 

Впровадження цифрових технологій дозволяє модифікувати 
традиційні бізнес-процеси, утворює їх нові форми та дозволяє: 

– знижувати витрати, підвищувати ефективність, перейти на нові 
бізнес-моделі, що сприяють збереженню конкурентних позицій компанії, і 
здійснювати випуск нових видів якісніших продуктів; 

– знижувати собівартість, підвищити надійність, забезпечити рівень 
охорони праці та вирішити інші операційні завдання; 

– розробляти та впроваджувати інноваційні рішення; 



Впровадження інтелектуальних технологій у діяльність сучасних підприємств 

5 

– збільшувати швидкість і гнучкість бізнес-процесів та використання 
ресурсів (швидка реакція зміну зовнішніх умов, клієнтоорієнтованість); 

– контролювати процес діяльності компанії та підвищувати якість 
прийнятих бізнес-рішень, мінімізувати ризик фальсифікації форм звітності 
та виключати людські помилки за допомогою збору нових даних та 
оцифрування вже наявних показників; 

– підвищувати продуктивність праці; 
– зменшувати проміжок часу між досягненням результатів та появою 

даних про них, значною мірою збільшувати кількість джерел даних та 
показників, необхідних для планування, моніторингу та оцінки 
результативності та ефективності діяльності в економіці; 

– реалізовувати оперативну взаємодію зі споживачами. 
У цифровій економіці джерелом створення вартості стає 

високошвидкісна обробка великих даних, оскільки трансакції відбуваються 
в режимі реального часу – по суті, сама інформація. Технології аналізу 
великих даних та штучного інтелекту допомагають знайти нові джерела 
отримання прибутку на основі вивчення цифрової поведінки споживачів. 
Дані про клієнтів перетворюються на один з активів цифрових компаній.  

Аналіз показує, що сьогодні головний параметр 
конкурентоспроможності нових бізнес-моделей – швидкість виведення 
нового товару ринку (timeto-market) за рахунок синхронізації даних та 
інформації по всіх цифрових та фізичних каналах для задоволення потреб 
клієнтів у будь-який час та в будь-якому місці. Нові цифрові технології 
розширюють можливості бізнесу з оптимізації багатьох процесів та 
підвищення якості прийняття рішень.  

Інтернет речей та хмарні обчислення оптимізують збирання та 
зберігання даних, а технології та методи машинного навчання та штучного 
інтелекту дозволяють проводити їх глибоку обробку, будувати алгоритми 
поведінки споживачів, оперативно аналізувати їх уподобання.  

У цьому процесі слід розуміти відмінність цифровізації та 
автоматизації.  Якщо в офісі стоять комп'ютери з доступом до Інтернету, то 
підприємство ще не можна назвати цифровим – це тільки інструменти, що 
дозволяють спростити та автоматизувати деякі процеси, але вони ніяк 
забезпечують цифровізацію. Власне цифровізація спрямована не просто на 
автоматизацію та вдосконалення виробничих процесів, а на зміну бізнес-
моделі. Автоматизація покращує діяльність підприємства, але при цьому 
зберігається сам принцип ведення справ на підприємстві. При цифровій 
трансформації змінюється сама діяльність, трансформуються взаємини між 
клієнтами і постачальниками – це комплексний підхід до обробки і 
використання всіх цифрових ресурсів підприємства. 

Також, сьогодні науковцями впроваджується поняття «наскрізних» 
цифрових технологій. «Наскрізні» цифрові технології – технології, що 
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застосовуються для збирання, зберігання, обробки, пошуку, передачі та 
представлення даних в електронному вигляді, в основі функціонування 
яких лежать програмні та апаратні засоби, системи та мережі, що 
використовуються у всіх секторах економіки і власне створюють нові ринки 
та змінюють бізнес-процеси. 

Вкажемо найвагоміші з них: 
– великі дані – технології збору, обробки та зберігання 

структурованих та неструктурованих масивів інформації, що 
характеризуються значним обсягом та швидкою швидкістю змін (у тому 
числі в режимі реального часу), що потребує спеціальних інструментів та 
методів роботи із ними; 

 – штучний інтелект – система програмних та/або апаратних засобів, 
здатна з певним ступенем автономності сприймати інформацію, навчатися 
та приймати рішення на основі аналізу великих масивів даних, у тому числа 
імітуючи людську поведінку; 

– нейротехнології – кіберфізичні системи, частково або повністю 
замінюють/доповнюють функціонування нервової системи біологічного 
об'єкта, у тому числі на основі штучного інтелекту; 

– технології розподіленого реєстру (блокчейн) – алгоритми та 
протоколи децентралізованого зберігання та обробки трансакцій, 
структурованих у вигляді послідовності зв'язаних блоків без можливості 
їхньої подальшої зміни; 

– квантові технології – технології створення обчислювальних систем, 
засновані на нових принципах (квантових ефектах), що дозволяють 
радикально змінити способи передачі та обробки великих масивів даних; 

– нові виробничі технології – технології цифровізації виробничих 
процесів, що забезпечують підвищення ефективності використання 
ресурсів, проектування та виготовлення індивідуалізованих об'єктів, 
вартість яких можна порівняти з вартістю товарів масового виробництва; 

– адитивні технології – технології пошарового створення тривимірних 
об'єктів на основі їх цифрових моделей (двійників), що дозволяють 
виготовляти вироби складних геометричних форм і профілів; 

– суперкомп'ютерні технології – технології, що забезпечують 
високопродуктивні обчислення за рахунок використання принципів 
паралельної та розподіленої (грід) обробки даних та високої пропускної 
спроможності; 

– комп'ютерний інжиніринг – технології цифрового моделювання та 
проектування об'єктів та виробничих процесів протягом усього життєвого 
циклу; 

– промисловий Інтернет речей – мережі передачі даних, що 
об'єднують пристрої у виробничому секторі, обладнані датчиками та здатні 
взаємодіяти між собою та/або довкіллям без втручання людини; 
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– компоненти робототехніки (промислові роботи) виробничі системи, 
що володіють трьома або більше ступенями рухливості (свободи), 
побудовані на основі сенсорів та штучного інтелекту, здатні сприймати 
довкілля, контролювати свої дії та адаптуватися до її змін; 

– сенсорика – технології створення пристроїв, що збирають та 
передають інформацію про стан навколишнього середовища за допомогою 
мереж передачі даних; 

– технології бездротового зв'язку – технології передачі даних за 
допомогою стандартизованого радіоінтерфейсу без використання 
дротового підключення до мережі; 

– 5G – технології бездротового зв'язку п'ятого покоління, для яких 
характерні високі пропускна спроможність (не менше 10 Гбіт/c), надійність 
та безпека мережі, низький рівень затримки передачі даних (не більше 
однієї мілісекунди), внаслідок чого стає можливим ефективно 
використовувати великі дані; 

– технології віртуальної реальності – технології комп'ютерного 
моделювання тривимірного зображення або простору, за допомогою яких 
людина взаємодіє з синтетичним («віртуальним») середовищем з 
наступним сенсорним зворотним зв'язком; 

– технології доповненої реальності – технології візуалізації, засновані 
на додаванні інформації або візуальних ефектів у фізичний світ за 
допомогою накладання графічного та/або звукового контенту для 
покращення користувальницького досвіду та інтерактивних можливостей. 

Поширення цифрових технологій призвело до розвитку нових 
категорій бізнес-моделей, які особливо придатні для підприємств 
інфокомунікацій: 

– цифрові платформи, що забезпечують пряму взаємодію продавців, 
покупців та партнерів-постачальників, що мінімізують трансакційні витрати 
та розширюють можливості спільного споживання товарів та послуг. У 
залежності від продукту та ринкового сегмента платформи можуть бути 
комунікаційними, соціальними, медіа, пошуковими, операційними та 
контрольованими, сервісними, шеринговими, продуктовими, 
трансакційними тощо; 

– як сервіс – сервісні бізнес-моделі, спрямовані на використання 
ресурсів, а не володіння ними (серед них Software-as-a-Service (SaaS), 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) тощо). Сьогодні виникають нові різновиди 
сервісних моделей, у тому числі Robots-as-a-Service, City-as-aService. 
Сервісні моделі сприяють персоналізації товарів та послуг, дозволяючи 
клієнту споживати необхідний продукт у потрібних йому обсягах для 
досягнення бажаного результату; 

– бізнес-моделі, в основі ціноутворення яких лежить досягнення 
ефекту для клієнта внаслідок споживання комплексних товарів та послуг. 
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Такі бізнес-моделі за аналогією із сервісними часто називають Product-as-a-
Service (PaaS). Компанія BASF крім постачань добрив надає клієнтам 
детальні рекомендації, які саме добрива використовувати, в якому обсязі 
та на яких рослинах у цей період часу, виходячи з моніторингу та аналізу 
даних про ґрунт, здоров'я рослин, погодних умовах та інших параметрах; 

– краудсорсингові моделі, що базуються на залученні зовнішніх 
ресурсів (коштів, людей, ідей та ін.) для реалізації бізнес-процесів – 
впровадження інновацій, розробки продуктів, виробництва, маркетингу та 
продажів тощо; 

– бізнес-моделі, засновані на монетизації персональних даних 
клієнтів, коли надаючи безкоштовні для користувачів послуги продають їх 
дані на інших споживчих сегментах. 

Можна проаналізувати наступні кроки для виконання цифрової 
трансформації сучасного підприємства, які включають:  

– Аналіз цифрових трендів у галузі та суміжних областях 
– Формування бізнес-моделі підприємства при використанні 

цифрових технологій 
– Аналіз внутрішнього середовища підприємства 
– Порівняння ідеальної бізнес моделі підприємства з актуальним 

станом, виявлення напрямків трансформації 
– Побудову плану цифрової трансформації з урахуванням 

пріоритетності завдань 
– Формування команди професіоналів для реалізації плану цифрової 

трансформації 
– Інформаційна, організаційна, методологічна, фінансова підтримка 

плану цифрової трансформації 
– Реалізація плану цифрової трансформації 
– Контроль та моніторинг результатів 
– Коригування планів цифрової трансформації з урахуванням змін 

зовнішнього середовища.  
Основою будь-якого виробництва, крім безпосередньо його 

технологічної складової (верстатів, обладнання, виробничих ліній та цехів, 
рівня автоматизації та ін.) виступають люди. Адже саме вони виконують 
роботу від простих механічних завдань, до здійснення контролю над 
роботою складного устаткування. Тобто персоналу необхідно буде набути 
певних навичок і знань для роботи в новому зміненому середовищі, а 
також зрозуміти навіщо в принципі впроваджуються цифрові технології.  

Отже, впровадження цифрових технологій зумовлює значні зміни 
потреб у персоналі та вимог до фахівців: 

– зниження попиту на професії, пов'язані з виконанням 
формалізованих повторюваних операцій; 
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– скорочення життєвого циклу професій у зв'язку із швидкою зміною 
технологій; 

– виникнення нових ролей та професій; 
– трансформацію компетентнісних профілів деяких категорій 

персоналу (менеджери, маркетологи-аналітики, оператори контакт-
центрів) у зв'язку з зміною інструментарію роботи; 

– підвищення вимог до гнучкості та адаптивності персоналу; 
– підвищення вимог до володіння соціальним та емоційним 

інтелектом, саме тими здібностями, які відрізняють людину від машини; 
– зростання попиту на фахівців, що володіють здатністю та бажанням 

використовувати нові технології з метою покращення бізнес-результатів. 
Однак, сьогодні технічні можливості цифрових систем часто 

перебільшуються, не враховуються інфраструктурні, економічні, 
регуляторні та етичні бар'єри розповсюдження технологій. Поки що 
цифрові технології дозволяють виконувати прості завдання, наприклад, 
розпізнавання зображень, голосу та біометричних даних, аналіз даних з 
пристроїв.  

Але цифрові системи поки що не мають здатності повноцінного 
штучного інтелекту іі розвиток технологій у найближчому майбутньому 
буде йти шляхом підвищення ефективності виконання окремих завдань у 
межах професій, а не повної заміни працівників. Особливо потрібними 
будуть фахівці, які виконують високорівневі завдання – управління людьми, 
комунікацію з контрагентами, пошук нестандартних рішень, розробку 
методології тощо.  

Такі зростаючі вимоги роботодавців до професійної підготовки 
працівників зумовлюють врахування навчально-виховної діяльності в 
цифровій економіці. Освітнє середовище на основі цифрових технологій, 
дозволяє персоніфікувати і забезпечити безперервність освітнього процесу, 
забезпечити цілеспрямоване формування професіоналів, розвиток їх 
здібностей, відкриває віртуальний доступ до нових джерел навчальної 
інформації. 

Цифрова економіка вимагає безперервного, індивідуально 
побудованого на основі цифрових технологій навчання (advanced learning 
technologies), освіти протягом усього життя (life learning process), 
формування ключових компетенцій, розвитку індивідуальних особливостей 
спеціалістів постіндустріального суспільства. Усе це має забезпечити 
широка доступність інформаційно-телекомунікаційних ресурсів та 
використання цифрових технологій у навчальному процесі. 

Як показує аналіз, процес цифровізації торкнувся також сфери 
організації робочих місць. Це питання грамотної організації цифрових 
робочих місць та їх коректного функціонування стало особливо актуальним 
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у 2020 році, коли більшість установ була змушена працювати у 
дистанційному режимі роботи через поширення коронавірусної інфекції. 

Сьогодні під цифровим робочим місцем розуміється вся інформація, 
технології, засоби спільної роботи та процеси, які використовуються 
працівниками для виконання роботи на будь-якому пристрої, у будь-який 
час та з будь-якого місця.  

Інтеграція таких технологій на робочому місці, як мобільні, хмарні, 
аналітичні та соціальні інструменти, дозволить співробітникам працювати 
швидше та легше налагоджувати контакти та комунікацію. 

Суттєвою перевагою є те, що цифрове робоче місце відокремлює 
роботу від фізичного розташування. У майбутньому цифрові робочі місця 
замінять традиційні, оскільки за їх правильного та вдалого впровадження 
вони підвищують продуктивність, забезпечують більш ефективні способи 
діяльності, дають можливість співробітникам оперативніше взаємодіяти і 
швидше досягати результатів, підвищують залученість працівників у 
робочий процес. 

Отже, вказані особливості та напрямки цифровізації діяльності 
сприятимуть удосконаленню функціонування підприємств в умовах 
цифрової економіки. 
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Опотяк Ю.В. к.т.н., доц.каф. ІПЗ ДУІТЗ  
Аналіз побудови мережевих пристроїв моніторингу основних 

кліматичних параметрів 
 
Як відомо, мікроклімат – важливий параметр будь-якого приміщення. 

Від кліматичних умов залежить працездатність обладнання, самопочуття 
людей, можливість проведення технологічних операцій, умови утримання 
та зберігання тощо. 

Контроль температури, вологості та тиску відіграє велику роль на 
виробництві, оскільки металеві компоненти можуть руйнуватися від 
корозії, гумотехнічні вироби псуються від високої температури тощо. Є 
галузі промисловості, у яких потреба клімат-контролю очевидна: це 
фармацевтика, тепличне господарство, виробництво та зберігання 
продуктів харчування. 

Як показує аналіз, основним нормативним документом, що 
регламентує кліматичні параметр у виробничих приміщеннях, є Державні 
санітарні норми, а саме «Санітарні норми мікроклімату виробничих 
приміщень» ДСН № 3.3.6.042-99 затверджені постановою Міністерства 
охорони здоров’я України № 42 від 01.12.1999 року. Вказані норми 
окреслюють основні терміни та визначення щодо виробничого 
приміщення, тобто, замкнутого простору в спеціально призначених 
будинках та спорудах, в яких проводиться певна трудова діяльність 
персоналу. При цьому, робоча зона визначається як простір, в якому 
знаходяться робочі місця перебування персоналу. Наголошується, що 
вказані умови визначаються поєднанням показників температури, відносної 
вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих поверхонь та 
інтенсивністю інфрачервоного опромінення. Описано оптимальні кліматичні 
умови приміщень та допустимі мікрокліматичні умови, поняття «теплий 
період року», «холодний період року», «середньодобова температура» та 
різноманітні категорії робіт. 

Розглянутий документ регламентує нормативні величини 
оптимальних та допустимих показників мікроклімату, визначає вимоги до 
методів вимірювання мікрокліматичних параметрів та їх оцінки. Зазначено, 
що кліматичні показники приміщень для персоналу є наступними: 

– температура повітря; 
– відносна вологість повітря; 
– швидкість руху повітря; 
– інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення; 
– температура робочої поверхні. 
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Як показує аналіз, у вказаних Державних санітарних нормах нічого не 
згадується про такі важливі і критичні сьогодні параметри забруднення 
приміщень летючими органічними речовинами (VOC), пилом тощо. Це 
можна пояснити відсутністю у 1999 році відповідних датчиків для їх 
вимірювання. Однак, за останній час суттєво зросла оцінка негативного 
впливу таких речовин. 

Отже, у зв'язку з посиленням вимог до умов виробництва та 
зберігання продукції все більшої актуальності набуває завдання 
безперервного моніторингу мікроклімату та інших параметрів 
технологічних середовищ у виробничих та складських приміщеннях тощо.  

Традиційний підхід до моніторингу кліматичних параметрів за 
допомогою портативних переносних або настінних приладів (з 
необхідністю фіксування показань вручну) є неефективним, а найчастіше і 
неефективним з погляду часових витрат з боку персоналу. До того ж, 
«ручний моніторинг» не позбавлений впливу «людського чинника».  

Отже слід забезпечити безперервний автоматичний вимір параметрів 
мікроклімату, їх збереження в єдиній базі даних та візуадізацію. 

Важливою складовою і компонентом, без якого не може існувати 
система для моніторингу є саме мережі передачі даних. Вони в основному 
бувають безпроводовими, і застосовують різні технології передачі даних по 
радіоефіру. 

У нашому випадку найбільш доцільно використовувати для передачі 
мережі стандарту Wi-Fi, оскільки такі мережі достатньо широко зараз 
впроваджуються і на виробництві. Ці мережі мають високу швидкість 
передачі даних, достатню дальність для промислового об’єкту та 
інтегровані у світову мережу Інтернет.  

Периферійний пристрій контролю мікроклімату отримує дані з 
датчика або датчиків кліматичних параметрів. Далі використовуючи 
Локальні та глобальні мережі передачі даних вони надходять на Сервери з 
відповідними  Програмними засобами обробки та у Хмарні сервіси для 
зберігання чи візуалізації. 

Далі було виконано порівняння вимог норм ДСН та параметрів 
датчиків, доступних на ринку. Проведений аналіз доступних на ринку 
датчиків показує, що найбільш широким їх класом є датчики вимірювання 
температури, а останніми часом з’явилися датчики вимірювання 
комбінованих параметрів, наприклад, температури та тиску, температури 
та вологості, і навіть, температури, тиску та вологості. 

Практично усі сучасні датчики мають широкий робочий діапазон 
вимірюваних величин, який повністю перекриває необхідні діапазон 
вимірювання відповідно до вимог, що містять «Санітарні норми 
мікроклімату виробничих приміщень» ДСН № 3.3.6.042-99 № 42 від 
01.12.1999 року. 
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Отже, грунтуючись на розглянутих питаннях доцільності і принципів 
створення та впровадження систем моніторингу основних кліматичних 
параметрів розглянемо далі приклад побудови макету мережевого 
пристрою для такого моніторингу. 

Перш за все слід обрати датчики. Було обрано сучасний датчик 
температури та вологості типу AHT10. фірми ASAIR. Напруга живлення 
датчика складає 2,0 - 5,5 В, а діапазон вимірювання температури -40 – +85 
℃ з точністю ±0,3 ℃, діапазон вимірювання вологості складає 0 – 100% при 
точності ± 2%. Зв'язок з хост системою через інтерфейс I²C. На платі модуля 
встановлено стабілізатор напруги живлення та конвертер рівнів для шини 
I2C, отже, модуль можна підключати 5 і 3,3 вольтової логіки. 

Крім параметрів температури та вологості у приміщеннях на 
сучасному виробництві слід все частіше приділяти увагу моніторингу 
шкідливих речовин, що може впливати на стан працівників ще більш 
суттєво ніж звичні кліматичні показники оточуючого повітря. 

Датчик якості повітря типу MQ-135 призначений для визначення вмісту 
та кількості шкідливих і небезпечних газів: ацетону, NH3, NOx, пари 
алкоголю, бензину, диму, CO2 тощо.   

Датчик MQ-135 є напівпровідниковим приладом, принцип роботи 
якого заснований на зміні опору тонкоплівкового шару діоксиду олова 
SnO2 при контакті з молекулами газу, що буде визначатися. Чутливий 
елемент датчика складається з керамічної трубки з покриттям Al2O3 та 
нанесеного на неї чутливого шару діоксиду олова. Всередині трубки 
проходить нагрівальний елемент, який нагріває чутливий шар до 
температури, при якій він починає реагувати на газ. Чутливість до різних 
газів досягається варіюванням складу домішок у чутливому шарі. Датчик 
аналоговий, отже, його слід підключати до АЦП мікроконтролера. 
Збільшення концентрації шкідливого газу призводить до зростання напруги 
на виході датчика. 

Діапазон вимірювань: 
– аміак: 10-300 ppm; 
– бензин: 10-1000 ppm; 
– алкоголь: 10-300 ppm. 
Далі слід обрати протокол для передачі даних на сервер. Для цього 

було обрано MQTT. 
MQTT – протокол обміну повідомленнями, що працює поверх TCP/IP. 

У сучасних мережах IoT він займає провідне місце, забезпечуючи взаємодію 
між серверами IoT з різними технологіями підключення датчиків, 
прикладними серверами та, у деяких практичних реалізаціях, клієнтськими 
терміналами.  

На сервері MQTT створюються теми (topics) для зберігання даних 
різних груп датчиків, серверів, клієнтів та обміну даними за допомогою 
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MQTT-брокера. У кожній темі є свої публікатори даних (publishers) та 
підписники  (subscribers). Дані з мінімальною затримкою доставляються 
підписникам (аналог push-технологій), а далі вони обробляють і 
візуалізують ці дані. 

Для створення мережевого пристрою моніторингу основних 
кліматичних параметрів як показав попередній аналіз надзвичайно 
доцільно використовувати готові промислові модулі.  

Для доступу передбачається використання безпроводової мережі 
стандарту Wi-Fi. Пристрій має функціонувати за розглянутою технологією 
Інтернету речей, а саме – отримувати дані з датчиків, попередньо їх 
обробляти, з’єднувати ся з мережею і передавати дані на віддалений 
сервер по протоколу MQTT. Має живитися від мережі змінного струму 
через стандартний блок живлення 5В. 

Аналіз показує, що найдоцільніше для створення пристрою 
застосувати промислово виготовлені плати Arduino. Це по суті інструмент 
для проектування електронних пристроїв, що безпосередньо взаємодіють 
з навколишнім фізичним середовищем,  призначений для «physical 
computing» з відкритим програмним кодом. Arduino застосовується для 
створення електронних пристроїв з можливістю прийому сигналів від 
різних цифрових і аналогових датчиків, які можуть бути підключені до 
нього, і управління різними виконавчими пристроями.  

Однак, проблемою найдешевших пристроїв Arduino є відсутність 
вбудованих у мікроконтролер засобів для комунікування з мережами.  

Проте, як показав огляд сучасних промислових модулів, доступна 
модифікована плата Arduino з додатковим мікроконтролером ESP8266 
фірми Wemos типу ATmega328P+ESP8266 Module, а власне мікроконтролер 
ESP8266 випускається фірмою Espressif Systems. Це рішення з вбудованим 
Wi-Fi-трансівером типу  ESP8266на базі 32 біт процесора Tensilica L106 з 
частотою 80 – 160 МГц та ОЗП 32 кб + 80 кб. Мікроконтролер забезпечує 
підтримку 802.11: b/g/n. 

Отже, для створення пристрою застосовано модулі промислового 
виробництва: модуль фірми Wemos типу ATmega328P+ESP8266 Module, 
модулі датчиків AHT10 та MQ-135. Плата має вбудовані стабілізатори 3,3В та 
5В для живлення усіх елементів створюваного пристрою. 

Функції управління пристроєм покладаються на мікроконтролер 
ATmega328. Він здійснює управління функціонуванням пристрою, а також 
виконує функції прийому, перетворення і передачі даних. Інформація з 
датчиків оцифровується за допомогою мікроконтролера Atmega328, а 
пересилається за допомогою Wi-Fi-контролера ESP8266, який забезпечує її 
обробку і передачу. 

Принцип роботи пристрою наступний. Після того як буде подано 
напругу живлення мікроконтролер виконує ініціалізацію і зчитує дані з 
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датчиків кліматичних параметрів, а потім, передає нові дані по Wi-Fi мережі. 
Як тільки будуть прийняті нові дані, мікроконтролер ESP8266 записує їх в 
пам'ять і починає передачу даних по Wi-Fi мережі на віддалений сервер по 
протоколу MQTT. 

Фізично макет мережевого пристрою моніторингу основних 
кліматичних параметрів виконано з максимальним використанням готових 
промислових модулів. На основі декількох таких мережевого пристрою 
моніторингу основних кліматичних параметрів можна створити на кожному 
підприємстві мережу збору даних про показники оточуючого повітря у  
потрібних точках технологічного процесу. 

Для створення програми керування для мікроконтролера ESP8266 
використано спеціалізований інтерпретатор мови LUA у реалізації 
NodeMCU. Такий мікрокод інтерпретатора мови LUA одноразово 
завантажується у модуль і дозволяє проводити розробку мікрокоду вже з 
використанням мови високого рівня LUA. Для цього програма створюється 
на комп’ютері під управлінням ОС Windows за допомогою спеціалізованого 
додатку ESPlorer, і завантажується у мікроконтролер через послідовний 
інтерфейс UART за допомогою перехідника USB. Програмне забезпечення 
для мікроконтролера ATmega328 розроблено з використанням 
середовища Arduino зважаючи на наявність відповідних бібліотек сенсорів 
AHT10 та MQ-135. 

Щоб забезпечити можливість зв'язку мережевого пристрою 
моніторингу основних кліматичних параметрів з віддаленим сервером 
необхідні протоколи мережевого обміну, які забезпечують зв'язок між 
комп'ютерами, приєднаними до різних локальних мереж. У IP-мережі це 
забезпечується на рівні IP-пакета і IP-адреси, яка використовується в 
алгоритмі маршрутизації. Призначені для запису дані використовують стек 
TCP/IP. За цю функціональність відповідає спеціалізований мікроконтролер 
ESP8266. 

На початку програми відбувається переключення мікроконтролера у 
режим роботи з точкою доступу безпровідної мережі Wi-Fi шляхом 
визначення її назви та паролю доступу. Далі здійснюється реєстрація та 
підписка на топіки MQTT-брокера. Для цього застосовано спеціальний 
тестовий сервер за адресою broker.mqttdashboard.com. 

Далі відбувається ініціалізація зв’язку та власне передача даних за 
протоколом MQTT за командами від керуючого мікроконтролера 
ATmega328. Вказані мікроконтролери обмінюються повідомленнями по 
інтерфейсу UART. Далі відбувається очікування нових даних з відповідних 
датчиків. При отриманні даних з датчика відбувається формування АТ-
команди для звертання мікроконтролера ATmega328 через послідовний 
порт до мікроконтролера ESP8266, що ініціалізує наступний запис 
отриманих даних на топіки MQTT-брокера. 
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Далі код мікроконтролера ATmega328 зчитує дані з датчиків (він 
стандартний з відповідних бібліотек) обробляє їх та за допомогою 
сформованої АТ-команди передає черех послідовний код на 
мікроконтролер ESP8266 на виконання для запису на MQTT-брокер у циклі. 

Для контролю запису даних на сервер було використано 
загальнодоступний скрипт mqtt2highcharts на мові Java Script з сайту 
http://www.highcharts.com/. Скрипт був відредагований для відображення 
необхідних нам параметрів.  

Отже, з використанням промислових модулів, застосування концепції 
Інтернету речей розроблено відповідні мікропрограми та забезпечено 
передачу даних на віддалений сервер (MQTT-брокер). Такий підхід 
практично продемонстрував можливість оперативного створення макету 
мережевого пристрою моніторингу основних кліматичних параметрів. 

При цьому, на базі розробленого мережевого пристрою моніторингу 
основних кліматичних параметрів можливе формування мережі таких 
пристроїв на виробництві чи у побуті. Легка конфігурація дозволяє 
під’єднати до мережі необхідну кількість пристроїв для отримання 
повноцінної мікрокліматичної інформації через локальну мережу у 
довільних точках виробничих приміщень. При цьому, малі габарити 
пристрою дозволяють оперативно розмішувати їх на  території 
підприємства. Крім того, низька вартість пристрою та його 
функціональність забезпечує застосування у мережі десятків таких 
пристроїв у необхідних місцях для отримання даних про стан мікроклімату 
у приміщеннях на виробництві чи у побуті. 
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наук.кер. Галан Л.В. к.е.н., доц.каф. ПУ та А ДУІТЗ  
Удосконалення управління підприємством з урахуванням тенденцій 

розвитку світової економіки 
 
Як показує аналіз, світова економіка пройшла довгий шлях розвитку. 

Світове господарство виникло в XV столітті, активно розвивалося з XVII по 
XIX століття, а світова економіка з'явилася в середині позаминулого 
сторіччя. З другої половини ХХ століття до сьогодні триває сучасний етап 
розвитку міжнародної економіки. До складу світової економіки включено 
господарські національні комплекси всіх країн світу. Її ключова 
характеристика – взаємодія тих, що утворюють цю систему елементів, 
тобто національних економік. В основі цього поняття лежить міжнародний 
поділ праці.  

Отже, з ХХ століття до ключових тенденцій розвитку світової 
економіки відносять: 

– глобалізацію, тобто посилення взаємодії суб'єктів світової 
економіки; 

– інтернаціоналізацію господарства, виробництва, яке виходить за 
національні кордони; 

– науково-технічний прогрес та застосування нових знань на практиці, 
за допомогою якого за мінімальних витрат ресурсів створюються продукти 
та послуги високої якості; 

– транснаціоналізацію – розширення, зміцнення світових корпорацій; 
– міжнародну економічну інтеграцію – різні форми взаємовигідного 

співробітництва підприємств різних держав, що веде до взаємної 
залежності; 

– постіндустріалізацію – перехід від індустріального суспільства до 
постіндустріального, яке характеризується переважанням послуг у 
споживанні над виробництвом товарів, роботизацією виробництва, 
високим рівнем освіти, новими видами трудової діяльності, масовою 
інформатизацією суспільства. 

Аналіз показує, що провідною тенденцією початку ХХІ століття можна 
назвати глобалізацію, тобто процес посилення економічної інтеграції між 
країнами, що призводить до злиття окремих національних ринків в один 
світовий ринок товарів робіт та послуг.  

Однією з позитивних рис глобалізації є можливість споживачів однієї 
країни користуватися товарами чи послугами, які виробляються у інших 
країнах. Глобалізація забезпечує швидке поширення технологій, досягнень 
науково-технічної революції та нових прийомів менеджменту.  
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Однак, глобалізація світової економіки призвела до того, що, 
наприклад,  пандемія коронавірусу вплинула на всі без виключення країни і 
значно змінила структуру попиту, сповільнила всі інтеграційні процеси, 
помітно позначилася на галузі виробництва. Прогнозується, що скорочення 
світової економіки в 2020 році може скласти 1,5% на тлі поширення COVID-
19. 

Однак, як показує аналіз, сучасна світова економіка розвивається 
стрімкими темпами, стрімкий розвиток якої пов'язано з удосконаленням 
технологій, розвитком процесів інтеграції та глобалізації, поглибленням 
інтернаціоналізації та поділом праці, оперативним та безмежним 
поширенням інформаційних потоків. 

У зв’язку з цим з'являються нові організаційні структури, старі 
економічні системи адаптуються до поточних умов ринкового середовища 
та трансформуються в найбільш стійкі та життєздатні організації. Економічні 
відносини стають більш комплексними та різноманітними, збільшується 
роль компаній, що впроваджують інноваційні рішення. 

Тенденції розвитку світової економіки визначаються такими 
структурними змінами: 

– зміни галузевої структури світового господарства та зміни у зв'язку 
з цим структури зайнятості, частка сфери послуг та зайнятих у цій сфері 
постійно зростає; 

– прагнення багатьох країн до структурних перетворень на основі 
індустріалізації, перетворення їх на нові індустріальні країни; 

– зростання витрат на НДР та ДКР та збільшення частки 
високотехнологічних виробництв, що веде до посилення конкуренції на 
світовому ринку. 

Усе це вимагає вирішення завдань: 
– раціональної зайнятості та ефективного використання людського 

потенціалу; 
– забезпечення високих доходів споживачів для реалізації високої 

купівельної спроможності; 
– забезпечення безперервної освіти персоналу протягом усього 

життя; 
– охорона здоров'я та здоровий спосіб життя працівників; 
– покращення технологічної структури промислового виробництва, 

де зросте частка високотехнологічного сектору; 
– підвищення інвестицій у наукові дослідження та розробки; 
– збільшення частки сфери послуг у порівнянні з виробництвом 

продуктів споживання; 
– ріст малого та середнього підприємництва; 
– зменшення частки імпортної складової; 
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– підвищення частки відновлюваних джерел енергії у загальному 
обсязі споживаних енергоресурсів; 

– зниження викидів забруднюючих речовин. 
Отже, розвиток світової економіки висуває високі вимоги до 

ефективного управління підприємствами. Якщо, раніше було допустимо 
розробити систему управління, яка була б адекватна умовам середовища 
протягом кількох років, то сьогодні повна відповідність систем управління 
діючим умовам закінчується чи не відразу після їх впровадження на 
підприємстві внаслідок швидких темпів розвитку світової економіки, 
інформаційно-комунікаційних технологій, роботизації, переходу до 
інформаційного суспільства. 

На підприємствах відбуваються постійні реорганізації різного ступеня 
глибини: наприклад, згідно з дослідженням McKinsey 2014 р., близько 70% 
компаній-респондентів провели реорганізацію за останні два роки. 
Очевидно, що компанії витрачають час та кошти на реорганізацію, 
усвідомлюючи важливість відповідності організаційної структури вимогам 
зовнішнього середовища та внутрішнім умовам.  

Отже, сучасна система управління підприємством має бути не лише 
адекватною існуючим умовам, а й прогностичною – визначати, які тренди, 
як і коли вплинуть на підприємство. А далі і проактивною – змінюватись до 
появи критичних розривів. 

Сучасні глобальні зміни світової економіки – цифровізація, 
роботизація, телеуправління тощо змінюють характер виробництва, 
витісняють рутинну працю і змушують змінювати роль персоналу. Для 
підприємств важливо змінювати ставлення до праці та зайнятості. Поява 
нових індустрій та ринків очікується у зв'язку з розвитком технологій 4-го та 
наступних технологічних укладів.  

Але крім очікуваних змін величезний вплив на виробництво можуть 
чинити і непередбачені. Пандемія COVID-19 різко посилила рух на 
цифровізацію та організацію роботи з персоналом, сильно змінила вимоги 
до організації праці та бізнес-моделей. Проявилися нові тренди, пов'язані з 
турботою про благополуччя, а не про звичайну виробничу безпеку, надання 
більшої свободи у прийнятті рішень у зв'язку з неможливістю контролювати 
дистанційно працюючих співробітників звичними інструментами тощо. 

Отже, як показує аналіз, головна відмінна риса діючих підприємств 
полягає в тому, що вони функціонують в умовах світової економіки, які 
постійно змінюються, а це вимагає удосконалення управління 
підприємством на всіх напрямках.  

Аналіз показує, що одним з найбільш важливих завдань управління є 
здатність керівництва підприємства певним чином зацікавити працівника в 
успіху спільної справи та у реалізації його здібностей та можливостей. За 
оцінками фахівців, у народному господарстві сьогодні використовується 
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менше половини творчого потенціалу зайнятих у ньому працівників. Отже, 
вихід треба шукати у сфері мотивації людей, тобто у сфері взаємодії їхніх 
інтересів, вигоди.  

Для цього потрібно мати чітке уявлення про склад та структуру 
економічних інтересів у керованому колективі, знати та постійно 
враховувати інтереси не лише загальні для всього підприємства, а і 
специфічні – колективів підрозділів (основних, допоміжних, управлінських 
тощо), а також різних категорій працівників (за статтю, віком, рівнем 
кваліфікації тощо). Без такого знання неспроможний діяти внутрішній 
механізм економічного управління, механізм стимулювання та мотивації 
праці. 

До задач управління персоналом можна віднести: 
– формування персоналу, що включає визначення потреби у кадрах, 

планування, залучення, підбір та розподіл кадрів, укладання трудових угод; 
– використання персоналу, тобто професійно-кваліфікаційне та 

посадове просування працівників, створення постійних кадрів; 
– стабілізація персоналу, що представляє облік кваліфікації та 

персональних навичок із формуванням банку даних, оцінку результатів 
праці виявлення потенціалу кожного працівника і навчання і підвищення 
кваліфікації для підприємства. 

Можна виділити загальні тенденції, характерні для всіх країн, а саме: 
– вдосконалення системи управління персоналом; 
– формалізація методології та процедур відбору працівників; 
– формування критеріїв оцінки кадрів; 
– науковий підхід до аналізу ключових потреб у персоналі; 
– пріоритетність прийому молодих працівників; 
– підвищення обґрунтованості прийняття різноманітних кадрових 

рішень. 
Сьогодні основою концепцій управління персоналом є потреби 

конкретного працівника, а не колективу, як це було за радянських часів. 
При цьому продовжує зростати і посилюватися роль особистості 
співробітника, приділяється підвищена увага його мотиваційним 
настановам та можливості формувати їх таким чином, щоб вони діяли на 
благо організації. 

Однак це не зовсім коректно, хоча, потреби співробітника 
обов'язково повинні бути враховані керівництвом компанії-роботодавця, 
але цілковите дотримання бажань кожного члена компанії може призвести 
до несприятливих наслідків. 

Наприклад, незважаючи на те, що сьогодні пріоритет надається 
молодому поколінню, керівництву компаній не слід забувати про 
досвідчених  співробітників. Для цієї категорії доцільно розробити систему 
винагород за вислугу років, засновану на диференційованому підході. У 
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розрахунок при цьому слід приймати певний термін, після досягнення якого 
співробітник отримає право отримувати цей вид винагороди. 

Удосконалення елементів кадрової політики необхідно проводити за 
такими напрямками: 

– стимулювання трудової активності; 
– формування мотивації до високопродуктивної праці; 
– управління інноваційною активністю персоналу; 
– вдосконалення процесу набору персоналу; 
– стабілізація колективу завдяки врахуванню інтересів працівників, 

надання можливостей для кваліфікаційного зростання; 
– поліпшення умов праці; 
– оптимізація витрат на утримання персоналу. 
Механізм мотивації – один із значущих елементів механізму 

управління персоналом, визначає застосування тих чи інших важелів впливу 
залежно від факторів та характеристик персоналу і має сприяти розкриттю 
особистих здібностей кожного працівника для максимальної самореалізації 
людини у трудовій діяльності та підвищення її професіоналізму. Такий підхід 
приводить до оптимізації витрат на утримання персоналу, мотивації 
працівників до високопродуктивної праці, безперебійного функціонування 
організації, високої якості продукції та послуг, що у свою чергу веде до 
підвищення ефективності діяльності організації у цілому. 

Розглядаючи напрямки удосконалення управління підприємством з 
урахуванням тенденцій розвитку світової економіки слід згадати чотири 
функції управління – планування, організація, мотивація і контроль – мають 
дві загальні характеристики: вони вимагають прийняття рішень, і для цього  
необхідна комунікація. 

Отже сьогодні в умовах світової інформаційної економіки 
вдосконалення системи управління підприємством має базуватися на 
впровадженні ефективних процесів та технологій, зв'язку з глобальними 
інформаційними ринками, синхронізації процесів постачальник-споживач на 
основі використання сучасних інфокомунікаційних технологій. А метою 
впровадження їх є досягнення оперативного управління бізнесом в умовах 
безперервно змінного конкурентного середовища. Основними перевагами 
управління на основі ІТ є:  

– швидкість прийняття рішень; 
– гнучкість;  
– надійність; 
– здатність до швидкої інтеграції інформації про стан підприємства;  
– оперативність. 
При впровадженні систем управління базі ІТ визначають три основні 

етапи:  
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– ІТ застосовуються для отримання тільки поточної інформації про 
стан бізнесу;  

– ІТ використовуються для підтримки процесів прийняття рішень;  
– ІТ орієнтовані на забезпечення планування і контролю діяльності 

підприємства, на адаптацію до змінних умов зовнішнього і внутрішнього 
середовища, моніторингу попиту тощо. 

Науковці в економічній літературі вказують дві стратегії 
впровадження ІТ у систему управління підприємства: 

– ІТ пристосовуються до організаційної структури підприємства та 
здійснюють локальну модернізацію сформованих процесів управління 
(реінжиніринг), однак, при цьому комунікація не розвивається, виконується 
автоматизація робочих місць менеджерів, відбувається злиття процесів 
збору інформації (фізичний потік інформації) з функцією прийняття рішення 
(інформаційний потік рішень) – це ERP та CRM-технології; 

– організаційна структура підприємства трансформується з метою 
реалізації  електронного бізнесу В2В та В2С, основою стратегії є розробка 
та розвиток комунікацій та розробка нових організаційних взаємодій. У цій 
ситуації ІТ забезпечують, крім реалізації стандартних функцій на основі 
систем ERP та CRM, обмін інформацією (електронними даними) на основі 
системи EDI, проведення електронних торгів, формування єдиного 
ланцюжка постачальник – споживач, систему електронних платежів 
Internet-banking та ін. 

Нові моделі управління базуються на розширенні зв'язків між 
споживачами, постачальниками та конкурентами, застосовують сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, автоматизовані системи 
виробництва та управління, сучасну обчислювальну техніку. Такий підхід до 
побудови систем управління перетворює підприємства із закритих систем, 
що використовують такі традиційні структури управління, як бюрократичні, 
ієрархічні та механістичні у відкриті, засновані на мережевих методах 
управління з застосуванням інфокомунікаційних технологій. 

Отже, вказані особливості та напрямки удосконалення управління 
сприятимуть покращенню функціонування підприємств в умовах світової 
економіки. 
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наук.кер. Озарко К.С. к.е.н., ст..викл.каф. ПУ та А ДУІТЗ  
Засоби маркетингу в системі управління компанії в умовах відкритої 

економіки 
 
Як показує аналіз, сьогодні жодна країна не в змозі самостійно 

виробляти весь спектр необхідної продукції високої якості, і це економічно 
недоцільно. Країнам доводиться вдаватися до міжнародного 
співробітництва та обміну. Крім того, країнам надається додатковий ринок 
збуту, розширений доступ до ресурсів (сировинних ресурсів, капіталу та 
робочої сили). Загалом у світі поступово стираються економічні межі, 
відбувається міжнародна інтеграція. Чим глибше країна чи регіон 
інтегровані у світову економіку, тим ширше вони можуть використати 
можливості міжнародного розподілу праці та свої порівняльні переваги. 
Відкрита економічна система грає велику роль у світовому господарстві, 
яка знаходить своє вираження в експорті та імпорті товарів та послуг, русі 
капіталу. Вона визначає напрями, міру та форми участі країни у 
міжнародному поділі праці. 

Відкрита економіка означає, що країни беруть активну участь у 
міжнародній торгівлі, експортують і імпортують значну частку товарів і 
послуг. 

Помітний прогрес у другій половині ХХ століття транспортних, 
інформаційних засобів зв'язку також зіграв величезну стимулюючу роль 
розвитку відкритості національних економік, збільшенні мобільності 
населення. Поступово, крок за кроком, руйнувалися торговельно-
економічні, валютно-фінансові перешкоди, внаслідок яких країни тривалий 
час були відгороджені одна від одної. Лібералізація міжнародного обміну 
полегшила адаптацію національних господарств до зовнішніх умов та 
впливів, сприяла все більш активному їх включенню до міжнародного 
розподілу праці. 

Відкритість економіки пов'язується з такими поняттями, як 
«взаємність» та «вразливість». «Взаємність» передбачає подолання тих чи 
інших диспропорцій та нерівноваги у національній економіці, а під 
«уразливістю» розуміють залежність національної економіки від ситуацій на 
світовому ринку. 

Відкритій економіці притаманні такі ознаки: 
– спеціалізація економіки орієнтована як на внутрішній ринок, а й 

зовнішній; 
– відбувається зіставлення цін на вітчизняні та зарубіжні товари, що 

зрештою призводить до зниження вартості для споживачів; 
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– частина операцій вітчизняних суб'єктів господарювання спрямовано 
експорт; 

– при організації виробництва, розроблення технологій, 
враховуються закордонні тенденції; 

– міжнародні договори та зобов'язання перебувають у пріоритеті. 
Модель відкритої економіки є досить актуальною в епоху глобалізації. 

Вона передбачає інтеграцію багатьох процесів у міжнародні відносини. Це 
дає позитивний ефект та створює сприятливі умови для розвитку 
національної економіки. До переваг відкритої економічної моделі можна 
віднести: 

– міжнародна кооперація виробництва; 
– поглиблення міжнародної спеціалізації; 
– обмін передовим досвідом; 
– отримання інноваційних технологій; 
– доступ до дешевих фінансових ресурсів; 
– поглиблення спеціалізації та інтеграції національного виробництва; 
– раціональний розподіл ресурсів країни залежно від рівня їх 

ефективності; 
– поширення світового досвіду через систему міжнародних 

економічних відносин; 
– зростання конкуренції між національними виробниками, що 

стимулюється конкуренцією із боку світового ринку. 
Отже, як показує аналіз, сьогодні жодна країна не в змозі самостійно 

виробляти весь спектр необхідної продукції високої якості, і це економічно 
недоцільно, а країнам доводиться вдаватися до міжнародного 
співробітництва та обміну. Однак, відкритість економіки має певні 
особливість, що  виявляється у залежності діяльності підприємства від 
ситуацій на світовому ринку. 

З іншої сторони, метою маркетингу є успішний бізнес, що означає 
досягнення прибутку. Маркетинг – наука і мистецтво запропонувати 
необхідний товар, у потрібному місці, за потрібною ціною, потрібним чином 
та у потрібний час з метою отримання прибутку. Виділяють чотири 
альтернативні цілі маркетингу: 

– максимізація (тобто досягнення максимуму, найбільшого 
результату) споживання; 

– максимізація ступеня задоволення споживачів; 
– максимізація вибору споживачів; 
– максимізація якості життя. 
Вказана мета спонукає до пошуку нових засобів маркетингу в системі 

управління підприємства в умовах відкритої економіки.  
Способи здійснення маркетингу реалізуються з допомогою 

інструментів маркетингу, яких існує широкий спектр: 
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– маркетингові дослідження; 
– товарна політика; 
– канали збуту; 
– ціна; 
– реклама; 
– сервісне обслуговування. 
Підбір та застосування всіх маркетингових інструментів для 

досягнення поставленої мети реалізується через процедури маркетинг-
міксу, тобто, комплексу маркетингу.  

Концепція 4P – маркетингова теорія, заснована на чотирьох основних 
напрямках маркетингового планування: 

– product (товар) – асортимент, імідж, товарний знак, дизайн, 
упаковка, гарантії, послуги; 

– price (ціна) – знижки, умови платежу, умови кредиту; 
– place (канали розподілу) – логістика, транспорт, ресурси; 
– promotion (стимулювання збуту) – стимулювання роздрібної 

торгівлі, споживачів, реклама, піар, паблік рілейшнз. 
Ці функції маркетингу мають проникати у структуру управління 

підприємством. Окремі елементи цього комплексу можуть виявитися 
недешевими (наприклад, такі як участь у виставках або реклама на 
телебаченні). Тому інструменти комплексу маркетингу підприємства мають 
бути ретельно підібрані та вбудовані у струнку систему маркетингового 
плану. Головний принцип: «Виробляти те, що потрібно зараз на ринку, а не 
просувати те, що змогли зробити».  

Тому сьогодні, як показує аналіз, концепція маркетинг-мікс 
ускладнюється до п'яти- та семикомпонентної структури. Розширені моделі 
маркетингової стратегії. Якщо 4Р підходила для компаній будь-якого 
сегмента, то розширена модель більш адаптована під B2B-ринок та сферу 
послуг.  

Концепція 5Р додатково включає п'ятий компонент, який з'явився у 
90-ті роки минулого століття, оскільки маркетинг у сучасній економіці 
неможливо уявити без взаємин між людьми. Коли говорять про людей як 
елемент маркетинг-міксу, в основному йдеться про:  

– співробітників, які здійснюють продажі в торгових точках, при 
прямих та особистих продажах;  

– працівників сфери послуг, де саме персонал є джерелом надання 
послуг;  

– працівників організації, що супроводжують процес укладання угоди 
в b2b-секторі, де взаємодія між співробітниками компанії-продавця та 
компанії-покупця визначає успіх угоди;  

– будь-яких інших співробітників компанії – кур'єрах, операторах кол-
центру тощо. 



Впровадження інтелектуальних технологій у діяльність сучасних підприємств 

26 

Сьогодні в різних наукових джерелах під значенням People розуміють 
не тільки персонал, але всі ключові персони у більш широкому розумінні, 
задіяні на різних етапах угоди. 

People (Люди) – ця шкала увійшла в модель інструментів маркетингу 
внаслідок того, що сфера маркетингу послуг, що розширюється, 
потребувала окремого опису. "Люди" в даному випадку – це все ті, від кого 
залежить, як споживач сприйме продукт або послугу: Працівники компанії, 
що презентують продукт. Торговельний персонал на місцях продажу. 
«Лідери думок» у цій категорії. Виробники, від яких залежить, якої якості 
буде товар, і скільки він коштуватиме. Лояльні та VIP-клієнти, які «роблять» 
істотну частину продажів компанії. Інструментом маркетингу вплив всіх цих 
людей уявлення споживача про продукті. Маркетингова модель 
неспроможна залишити поза увагою такі параметри: план мотивації 
працівників, підвищення їхньої кваліфікації, розвитку персоналу 
підприємства. Програму взаємодії з «лідерами думок» та іншими 
авторитетами із кола споживачів. Спеціальні програми для VIP-клієнтів. 
Програми лояльності та розвиток персоналу, що продає товар на місцях. 
Плани зі збору фідбеку.  

Крім описаних координатних осей, модель 7Р додатково включає 
People, Process, і Physical Evidence.  

Process (Процес) – під процесом розуміється процес спілкування 
компанії із клієнтом. Ця взаємодія визначає, чи придбає клієнт продукт чи ні, 
і чи залишиться він прихильником компанії, і тому маркетологи дійшли 
висновку, що процесу дуже важливо приділяти увагу. Мета цього 
вдосконалення – щоб клієнт користувався послугою компанії з 
максимальним комфортом. Наприклад, ефективним інструментом 
маркетингу ресторанів швидкого харчування по всьому світу є те, що вони 
постійно працюють над підвищенням швидкості обслуговування клієнтів, 
тому що саме швидкість отримання замовлень та налагоджена до дрібниць 
процедура спілкування клієнта з персоналом відрізняє їх від конкурентів.  

Physical Evidence (Фізичне оточення) –  є середовищем, в якому клієнт 
знаходиться, коли купує товари або послуги. Компанія може вплинути на 
клієнта, підкреслити унікальність і переваги свого продукту. Physical 
Evidence допомагає формувати імідж організації та особливі емоційні 
характеристики товару. Наприклад, обстановка в номері 5-зіркового 
готелю дуже важлива для сприйняття відвідувачів. Фізичне оточення 
дозволяє сформувати правильний імідж компанії, виділити відмінні 
характеристики продукту.  

Однак, кількість параметрів залежить від цього, у якому секторі ринку 
працює компанія, який її розмір, чи висока конкуренція, які цілі компанія 
переслідує, а модель має не ускладнювати роботу, а спрощувати її. 
Компанії доповнюють її своїми параметрами, серед яких:  
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– Proposition/Positioning – позиціонування, цей параметр необхідний 
для спостереження та управління іміджем компанії та продукту, 
уявленнями споживача про нього та конкурентів; 

– Pack/Packaging – упаковка, дизайн та екстер'єр продукту, фірмовий 
стиль компанії стають все більш значущими інструментами маркетингу 
товару. В умовах високої конкуренції продукт повинні помічати, упаковка 
повинна відповідати його функціональності та властивостям; 

– Profit – прибуток – параметр поєднує в собі дані про бажану 
рентабельність продукту та його варіацій та мінімальні відхилення від 
бажаних показників. Сюди зазвичай відносять результати довгострокового 
бізнес-планування по товару. Прибуток виділяється в окрему «Р», тому що 
визначає конкурентний потенціал компанії та можливості для розвитку; 

– Purchase – процес здійснення покупки. Деякі компанії вважають 
процес продажу інструментом маркетингу, не менш важливим, ніж 
перераховані вище. Вони будується ідеальна модель здійснення клієнтом 
купівлі, описується процес взаємодії з продавцем, вказуються акценти, з 
яких увагу клієнта привертається до товару підприємства, а чи не до 
конкурентам. 

Особливий інтерес становить система управління організацією. Її 
вивчення та вдосконалення – постійне завдання керівника. 

Система управління (СУ) – сукупність всіх елементів, підсистем та 
комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують задане 
(цілеспрямоване) функціонування організації. 

Для системи управління організацій необхідно: 
– розробити місію організацій; 
– розподілити функції виробництва та управління; 
– розподілити завдання між працівниками; 
– встановити порядок взаємодії працівників та послідовність 

виконуваних ними функцій; 
– придбати чи модернізувати технологію виробництва; 
– налагодити систему стимулювання, постачання та збут; 
– організувати супровід. 
Здійснення перерахованих заходів вимагає створення СУ, яка має 

бути узгоджена із системою виробництва організації. СУ складається з 
чотирьох підсистем:  

– методології; 
– процесу; 
– структури; 
– техніки управління. 
Методологія управління включає цілі та завдання, закони та 

принципи, функції, засоби та методи, школи управління. 



Впровадження інтелектуальних технологій у діяльність сучасних підприємств 

28 

Процес управління – частина управлінської діяльності, що включає 
формування системи комунікацій, розробку та реалізацію управлінських 
рішень, створення системи інформаційного забезпечення управління. 

Структура управління – сукупність стійких зв'язків об'єктів та суб'єктів 
управління організації, реалізованих у конкретних організаційних формах. 
Структура управління включає функціональні структури, схеми 
організаційних відносин, організаційні структури та систему навчання чи 
підвищення кваліфікації персоналу. 

Техніка та технологія управління включають комп'ютерну та 
організаційну техніку, офісні меблі, мережі зв'язку, систему 
документообігу. 

Методологія та процес управління характеризують управлінську 
діяльність як процес, а структура та техніка управління – як явище. Усі 
елементи, що входять до СУ, також мають бути професійно організовані 
для ефективної роботи компанії загалом. 

Аналіз показує, що основними елементами, які становлять систему 
управління компанією, є:  

– ціль; 
– процес управління; 
– метод; 
– комунікації; 
– завдання; 
– закон; 
– принцип; 
– організаційні відносини; 
– функція; 
– технологія; 
– рішення; 
– характеристики інформаційного забезпечення; 
– система документообігу; 
– організаційна структура. 
Мета – ідеальний образ бажаного, можливого, необхідного та 

історично прийнятного для компанії. 
Процес управління – послідовність етапів формування та здійснення 

впливу задля досягнення мети. 
Отже, як показує аналіз, фактори розвитку сучасного ринку в умовах 

відкритої економіки вимагають пошуку нових засобів маркетингової 
діяльності. Широкий розвиток мереж зв’язку та електронних систем 
комунікації призвів до появи нових маркетингових інструментів, серед яких 
інтернет-маркетинг і цифровий маркетинг.     
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Інструменти маркетингу дуже необхідні саме під час кризи, коли  
покупці стають обережнішими, рідше вирішуються великі покупки і покупця 
потрібно вмовляти, щоб він наважився і витратив гроші на товар чи послугу.  

Тому саме в кризу компанії витрачають найбільше коштів на рекламу, 
просування та інші інструменти маркетингу. Найважливіше пам'ятати про 
три принципи:  

– рекламна віддача може бути виміряна;  
– кошти реклами повинні витрачатися обережно, на вирішення чітко 

поставлених завдань;  
– слід звертатися лише до цільової аудиторії, а не всіх можливих 

споживачів.  
У загальному вигляді інтернет-маркетинг та цифровий маркетинг 

діють  за принципами та положеннями загальної теорії маркетингу, а їх 
головна мета – отримання прибутків завдяки впливу на аудиторію сайту, 
соціальної мережі, пошукової системи тощо. Як показує аналіз наукових 
джерел сьогодні фахівці розрізняють ці два поняття, однак, остаточного 
чіткого визначення ще не вироблено. 

До основних інструментів інтернет-маркетингу відносять:  
– оптимізацію тексту для пошуку за ключовими словами (SEO);  
– контекстну рекламу;  
– медійну рекламу;  
– рекламу у соціальних мережах (SMM, SMO);  
– вірусний маркетинг;  
– е-mail розсилки. 
Контекст – це рекламні банери або тексти, що залежать від 

контексту, які з'являються під пошуковим рядком над списком видачі 
результатів пошуку.  

Медійна реклама – це картинки-банери на великих популярних сайтах 
(наприклад, на порталах новин). Банери можуть бути статичними чи 
анімованими. Вони допомагають просувати продукти, інформувати 
відвідувачів сайту про новий товар, послугу або бренд. SMO (Social Media 
Optimization), SMM (Social Media Marketing) – це новітні інструменти 
маркетингу, створені задля інформування про продукті користувачів 
соцмереж. SMO працює з сайтом продукту, послуги або компанії, змінюючи 
його таким чином, щоб користувачі соціальних мереж частіше посилалися 
на нього та частіше відвідували.  

SMM – це робота із самими соціальними мережами, створення 
тематичного контенту, спільнот, проведення рекламних акцій. Вибираючи 
інтернет-маркетинг через соціальні мережі, компанія повинна подбати про 
те, щоб її сайт був цікавим, інтерактивним і захоплюючим, спонукав 
відвідувача, який випадково забув туди за посиланням, бути активним.  
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Вірусний маркетинг – це інструмент інтернет-маркетингу, який 
«заражає» адресатів реклами, роблячи їх із простих споживачів 
рекламними агентами. В рамках акції чи конкурсу споживач поширює 
інформацію про продукт у розважальній формі серед своїх друзів та 
знайомих.  

E-mail розсилки – це рекламні листи, які споживач отримує на свою 
електронну адресу.  

Соціальні мережі – використання інструментів маркетингу в 
соцмережах дозволяє підвищувати відвідуваність сайту компанії. Крім того, 
соцмережі можуть безпосередньо підвищувати продажі офлайн: через них 
компанія роздає промо-коди до акцій, розповідає споживачам про 
найближчі події, пропонує відвідати філії, що недавно відкрилися (магазини, 
офіси, ресторани). Ця область дозволяє вкладати кошти в роботу з 
конкретною аудиторією: у Facebook, наприклад, можна показувати 
рекламні банери лише мешканцям певного регіону.  

Інструменти маркетингу у соціальних мережах можуть 
налаштовуватися по комплексу параметрів, щоб впливати на потрібну 
аудиторію. До цих параметрів відносяться:  

– відбір аудиторії за статевим, віковим, географічним, освітнім 
цензом, а також за інтересами; 

– звернення до людей із певним рівнем доходу; 
– вибір як адресати груп конкурентів; 
– сегментація за браузерами та типами пристроїв; 
– охоплення наперед вивантаженої клієнтської бази.  
Не всі маркетингові засоби застосовні за таких умов. До основних 

інструментів маркетингу, що спрацьовують у кризу, належать:  
– контекстна реклама;  
– маркетинг через мобільні пристрої;  
– вузькоспрямована реклама у соцмережах;  
– лідогенерація;  
– комплексна (наскрізна) аналітика. 
Крім того, як показує аналіз сьогодні в умовах відкритої економіки 

стрімко змінюються засоби аналізу та впливу на потенційного споживача, а 
одним з найбільш популярних останніми роками став Digital Marketing 
(цифровий маркетинг) який не лише збирає точну та об'єктивну 
інформацію про цільову аудиторію, але і простежує результати просування 
бренду чи продукту завдяки впровадженню інтелектуальних інформаційних 
технологій і баз даних. 

Digital Marketing – це маркетинг товарів та послуг із застосуванням 
цифрових технологій, який використовується на всіх етапах взаємодії зі 
споживачами в сегментах b2c та b2b. На відміну від Інтернет-маркетингу, у 
цифровому маркетингу задіяні і офлайн-канали. І хоча в цифровий 



Впровадження інтелектуальних технологій у діяльність сучасних підприємств 

31 

маркетинг входять всі інструменти звичайного Інтернет-маркетингу, він не 
обмежується тільки інтернет-рекламою, а використовує інші цифрові 
канали: ТВ-рекламу, додатки для смартфонів, SMS-розсилки. 

Основні переваги цифрового маркетингу: 
– можна глибше познайомити досить обмежену цільову аудиторію з 

товаром або брендом, використовувати контекстну рекламу, створювати 
спільні проекти найбільш популярні у конкретної аудиторії; 

– створення пропозиції спеціально для молодої або просунутої 
аудиторії, за рахунок охоплення соціальних мереж, мобільних додатків, 
вірусного відео; 

– можливість розповісти про пропозицію широкому колу потенційних 
споживачів, коли ТБ-реклама дорога чи недоступна; 

– можна задіяти вірусний контент, інтернет-PR і нестандартні 
масштабні акції спрямовані на конкретного споживача. 

Найважливішим елементом цифрового маркетингу є вибір 
правильного балансу між людськими ресурсами та технологіями відповідно 
до потреб цільового клієнта. Важливим компонентом цифрового 
маркетингу є створення контенту – наповнення медійного простору 
інформацією (статті, відео, інфографіка, блоги, зображення тощо), щоб 
привернути увагу аудиторії до продукту або послуги. Створення контенту є 
заміною нав'язливої та дорогої сучасної реклами, а цікавий та корисний 
контент дозволяє компанії завойовувати місце на ринку. 

Ще один засіб  – реклама в мобільних додатках, яка вбудовується в 
ігри та програми для смартфонів, планшетів та інших цифрових пристроїв. 

Новий засіб цифрового маркетингу – офлайн-реклама, яка має 
способи залучення аудиторії з реального життя до віртуального і навпаки. 
Найкращий пристрій для цього – смартфон. З одної сторони, користувачу 
смартфону можна надіслати SMS із посиланням на сайт компанії, а з іншої – 
розміщувати рекламу у громадських місцях: на дахових електронних 
табло, рекламних щитах  з посилання на сайт виробника у вигляді QR-коду. 

Однак, як показує аналіз, головна особливість цифрового маркетингу 
не в тому, що він може бути онлайн або офлайн, а його керованості. При 
цьому можна не тільки спрогнозувати і приблизно підрахувати дохід від 
реклами, але і виміряти підсумки та на їх підставі внести коригування 
внаслідок застосування баз даних та інтелектуальних інформаційних 
технологій, що дають можливість сьогодні відстежувати практично 
кожного користувача. Сучасні цифрові платформи – Google, Facebook, 
Instagram, TikTok мають вбудовані засоби для аналітики поведінки 
користувачів на сайтах, аналізу їх вподобань, оцінки дієвості реклами тощо.  

Як показує аналіз, канали просування цифрового маркетингу 
маркетингу наступні: 

– соцмережі;  
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– термінали самообслуговування;  
– інтерактивні дисплеї;  
– інформаційно-рекламні цифрові вивіски (Digital Signage);  
– POS-термінали;  
– інтернет-сайти;  
– ігрові приставки;  
– offline-магазини;  
– комп'ютери, ноутбуки та планшети;  
– цифрове телебачення;  
– програми для смартфонів;  
– гаджети;  
– локальні мережі. 
Якщо товар націлений на молоду та прогресивну аудиторію, то через 

соціальні мережі, мобільні програми, інтернет-рекламу чи вірусне відео 
можна охопити значну кількість споживачів. Якщо потрібно охоплення 
великої аудиторії, то можна створити вірусний контент, звернутися до 
інтернет-реклами та оригінальних великомасштабних офлайн-акцій. 

Якщо товар потребує регулярної взаємодії зі споживачем, то медіа-
простір на даний момент – це найбільш популярний спосіб комунікації зі 
значною частиною аудиторії. Таке спілкування підвищує лояльність, 
дозволяє організовувати великі промо-акції, сприяє розумінню мотивів та 
поведінки потенційних клієнтів. 

Отже, цифровий маркетинг спрямований на створення нових 
варіантів взаємодії зі споживачами. Сьогодні мобільні месенджери, 
наприклад, Viber, витісняють соціальні мережі як простіший і зручний спосіб 
спілкування, знижується популярність текстового контенту на користь 
відео, наприклад TikTok. Сьогодні цифровий маркетинг дозволяє 
взаємодіяти зі споживачем на кожному етапі ухвалення рішення про 
покупку, і для цього дає можливість визначити соціально-демографічні 
характеристики та географію аудиторії, щоб налаштувати спрямування 
реклами, визначити інтересів кожної групи споживачів. Також дозволяє 
проаналізувати поведінку при виборі продукту онлайн (прямий пошук 
товарів/послуг, ознайомлення з відгуками інших користувачів, перегляд 
відео про товар, відвідування сайту виробника/постачальника тощо).  

Отже, розвиток та цифровізація сучасної економіки вимагає пошуку 
нових засобів маркетингу в системі управління компанії. В умовах відкритої 
економіки сучасні підприємства повинні використовувати засоби цифрових 
систем управління діяльністю підприємства, нового цифрового маркетингу, 
нові засоби комунікації з потенційним споживачем продукції чи послуг для 
того, щоб не тільки інформувати його, але і активно впливати на його вибір 
і, у результаті, забезпечити зростання ефективності діяльності підприємства 
у цілому.  
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Андрухів Т.В. к.т.н., ст.викл.каф. СЕК ДУІТЗ  
Аналіз підходу до створення пристрою для мережі розумного 

будинку з забезпеченням голосового керування 
 
Як показує аналіз, мета технологій розумного будинку – підвищення 

комфорту людини, покращення якості її життя. Керувати і контролювати  
всі пристрої системи набагато простіше за допомогою створених 
пристроїв, Інтернету та додатків у смартфоні. Постійне удосконалення 
інформаційних технологій сприяє тому, що системи розумних будинків 
перебувають у стані бурхливого розвитку. З'являються нові функціональні 
пристрої та системи, удосконалюються концепції цих систем.  

Отже, під «розумним будинком» (smart home) слід розуміти систему 
домашньої автоматизації – комплекс пристроїв, які «приймають рішення» та 
виконують рутинні завдання по дому. Розумний будинок формується в 
особистому домашньому господарстві в окремо взятій квартирі і 
забезпечує керування усіма пристроями, які мають відповідні засоби для 
комунікації і управління та інтегровані у єдину телекомунікаційну систему. 

Концепція розумного будинку починається з середини XX століття, 
коли про нього вперше заговорили фантасти. До цього спонукав початок 
комп'ютерної епохи, оскільки принцип роботи розумного будинку 
ґрунтується саме на програмуванні. У 1966 Джеймс Сазерленд 
запрограмував комп'ютер Echo IV на включення приладів за розкладом, а 
також на зв'язок з датчиками стеження і сигналізації.  

Розвиток систем розумного будинку почався з найпростішого 
регулювання світлом з використанням напівпровідникового димера – 
електронного пристрою, що плавно змінює яскравість освітлення. 
Винахідником став американець Joel Spira, творець перших керуючих 
систем та засновник компанії Lutron у 1961році. 

У 2000-х роках сегмент домашньої автоматизації поповнюється 
новими компаніями-виробниками, а справжньою революцією стала поява 
першого iPhone та інших смартфонів, які забезпечили простий та доступний 
інтерфейс для керування розумним будинком та взаємодію з 
користувачем.    

Отже, як показує аналіз, «розумний дім» – це технологія, яка зробить 
житло інтелектуальним, зручним та безпечним. Постійний зв'язок із 
мережею забезпечує інтелектуальне керування з віддалених серверів, а 
розвиток технологій вдосконалює таку можливість. 

При цьому, система розумного будинку складається із наступних 
трьох головних елементів. 

Їх призначення: 
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– датчики, що сприймають інформацію з оточуючого середовища; 
–  центральний контролер, який отримує і обробляє інформацію з 

датчиків та забезпечує на її основі керування; 
– кінцеві пристрої, які виконують прикладні завдання з керування 

виконавчими механізмами. 
Компоненти системи розумного будинку можуть з'єднуватися за 

допомого. проводового або безпроводового зв'язку. 
Аналіз показує, що сьогодні для побудови мереж розумного будинку 

є декілька конкуруючих і практично несумісних між собою бездротових 
стандартів. Кожен із них може стати головною технологією управління 
житлом. До таких стандартів належать не тільки добре знайомі всім Wi-Fi та 
Bluetooth, а й спеціалізовані протоколи – Z-Wave, ZigBee тощо. Усі вони 
мають переваги та недоліки, не очевидні з першого погляду.  

Але вибір стандарту, навколо якого буде побудовано всю домашню 
автоматизацію, потрібно робити на початковому етапі проектування. 

Ринок бездротових технологій розумного будинку швидко 
змінюється. Основними є вимоги до енергоспоживання пристроїв, 
цифрової безпеки, стійкості до відмови мережі, здатності пристроїв 
протистояти радіоперешкодам, простоти підключення, а також, взаємної 
сумісності продуктів одного і того ж стандарту зв'язку. Вибираючи основу 
для побудови мереж розумного будинку, потрібно детально оцінювати всі 
ці фактори. 

Найочевидніше рішення для мереж розумного будинку – мережі 
стандарту Wi-Fi. Це найпоширеніша бездротова мережна технологія з 
мільярдами користувачів.  

Що особливо важливо, сьогодні стандарт Wi-Fi широко 
використовується у приватних будинках, офісах та громадських місцях. Ця 
технологія є найбільш популярною для підключення комп'ютерів, 
смартфонів та планшетів до Інтернет мережі. За допомогою Wi-Fi можна 
з'єднати пристрої, у даному випадку розумного будинку, у окрему мережу, 
щоб вони обмінювалися інформацією між собою. 

З іншої сторони аналіз розвитку технологій показує, що з кожним 
роком зростає важливість голосових помічників. Виконання завдань за 
допомогою голосових команд застосовується у різних сферах життя, 
основна причина – все більша кількість пристроїв, які використовуються у 
«розумному домі». Завдяки голосовим командам користувач може легко 
виконувати різні завдання, дізнаватися про погоду та останні новини, а 
також швидко знаходити необхідні дані. Можна керувати функціями 
розумного будинку за допомогою спеціального голосового помічника. Це 
рішення дає рівні можливості всім користувачам будівлі, включаючи літніх 
людей і дітей. Завдяки можливостям голосових команд не тільки 
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підвищується почуття комфорту та безпеки користувачів, а й 
забезпечується ефективніше керування всім будинком. 

У системі розумний дім за допомогою голосу можна керувати: 
– освітленням, коли система з голосовим керуванням виконує 

відповідні команди; 
– відкриванням/закриванням вентилів та пристроїв без натискання 

кнопки на панелі керування; 
– сценаріями, коли виконується низка команд, наприклад, включення 

сценарію освітлення будинку; 
– мікрокліматом, коли за командою включається або вимикається 

кондиціонер, або обігрівач; 
– керування домофоном, воротами та дверима, і система може 

зреагувати на сторонні звуки, що збільшує можливості захисту та безпеки. 
З популярних програмних продуктів для обладнання системи 

розумний будинок голосовим управлінням є Siri, Alexa, Google Assistant. 
Однак, як показує аналіз, однією з найбільш поширених систем для 

голосового керування і побудови системи розумного будинку є Google 
Home та Assistant. Google Assistant – це віртуальна голосова платформа 
помічника на базі штучного інтелекту, доступна як на мобільних пристроях, 
так і на обладнанні для розумного будинку. З іншої сторони, Google Home – 
найпопулярніший «розумний» звуковий пристрій на базі Google Assistant.  

Аналіз показує, що пристрої Google Home сумісні з великою кількістю 
пристроїв для розумного будинку. У програмі Home Control можна додати 
новий пристрій, що знаходиться в тій же мережі Wi-Fi. Як тільки всі пристрої 
будуть налаштовані, фразою "ОК, Google, приглуши світло", можна 
керувати необхідними налаштуваннями освітлювальних пристроїв. 

Отже, аналіз підходів до побудови систем та мереж розумного 
будинку з забезпеченням голосового керування дозволив сформулювати 
певні висновки та вимоги щодо створення відповідних пристроїв.  

Такий пристрій для роботи у мережі розумного будинку має бути: 
– побудованим з використанням засобів безпроводових технологій; 
– реалізований на основі спеціалізованого мікроконтролера з 

підтримкою стандарту відповідної безпроводової мережі; 
– голосове керування реалізується на верхньому рівні системи 

спеціальним програмним забезпеченням, яке передає декодовані команди 
на рівень датчиків або виконавчих пристроїв для фізичної взаємодії з 
компонентами будинку. 

 Крім того, аналіз показав, що сьогодні найбільш придатною 
платформою для реалізації таких можливостей можна вважати, як не 
парадоксально, комерційний продукт Google Home, оскільки він забезпечує 
можливість інтеграції у систему додаткових програмних модулів, які будуть 
взаємодіяти з розробленим пристроєм.   
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Екосистема пристроїв для Google Home, як показав аналіз, 
орієнтована в основному на застосування мереж стандарту Wi-Fi, 
трансивер для роботи з якими сьогодні вбудовано у практично кожен 
смартфон, під керуванням операційної системи Android, розробленої тією 
ж фірмою.  

Смартфон забезпечує роль інтерфейсу користувача у розумному 
будинку Google Home, при цьому засоби голосового керування вже 
інтегровані у операційну систему Android або можуть бути легко 
встановлені. А функціональність такого розумного будинку можна 
розширити внаслідок розробки додаткових мережевих пристроїв для 
нього. 

Отже, грунтуючись на аналізі вказаних підходів до функціонування 
системи розумного дому, вимогах до створення відповідних каналів 
зв’язку, наявної елементної бази та доступних програмних засобів було 
реалізовано макет пристрою для мережі розумного будинку з 
забезпеченням можливості голосового керування. 

Відповідно до концепції розумного будинку пристрій має певним 
чином сполучатися з мережею розумного будинку та взаємодіяти з 
центральним процесором, очікуючи або виконуючи необхідні команди. 

Для реалізації цього завдання найбільш доцільно застосувати 
сучасний безпроводовий мікроконтролер. При створенні вказаного макету 
було використано промисловий модуль на базі поширеного 
спеціалізованого мікроконтролера типу ESP8266.  

Такий вибір надає можливість використати засоби вбудованого 
процесора і перепрограмовувати його для  виконання необхідних 
розробнику алгоритмів, зокрема, і реалізувати роботу пристрою для 
мережі розумного будинку. Основні характеристики мікроконтролера 
ESP8266 наступні: 

– 32-біт процесор Tensilica 106mico Diamond series;  
– 64KB RAM програм, 96KB RAM даних, 64KB ROM завантажувача;  
– режим Wi-Fi P2P, AP стандартів 802.11 b/g/n;  
– вихідна потужність +20.5dBm;  
– вбудований стек протоколів TCP/IP;  
– порти GPIO, SPI, UART;  
– споживання (у режимі очікування) менше 1.0mW. 
Було вирішено, що спроектований макет пристрою повинен 

вирішувати одну з базових функцій у системі розумного будинку, а саме, 
вмикання та вимикання певного побутового пристрою користувача.  

Для реалізації цієї функції було власне і реалізовано макет.  
Макет складається з промислового модуля mini D1 wifi ESP-12F N 

ESP8266, плати перехідника та промислової плати реле. Живлення 
забезпечується від стандартного блоку 220В/5В через штатний роз’єм USB. 
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Отже, як видно, створення пристрою вимагає мінімальних апаратних 
затрат. 

Для реалізації необхідної функціональності слід створити програмне 
забезпечення вказаного макету пристрою.  

Як показав попередньо проведений аналіз, оскільки планується 
використання створюваного макету пристрою у системі розумного будинку 
за реалізацією Google Home, необхідно визначити відповідні програмні 
модулі для розширення його функціональності та забезпечення голосового 
керування.  

На рисунку представлено взаємодію програмних та апаратних засобів 
для реалізації пристрою для мережі розумного будинку з забезпеченням 
голосового керування. 

Проведений пошук рішень вказав на можливість застосування 
програмного рішення безкоштовного сервісу IFTTT.   

IFTTT, від абревіатура «if this, then that» – простий безкоштовний 
спосіб розширити функціональність програм. За допомогою IFTTT можна 
створювати прості скрипти або рецепти, в яких дії в одному додатку або 
пристрої запускають дії в іншому.  

За допомогою IFTTT можна підключити понад 100 популярних 
програм та пристроїв. Сервіс дозволяє синхронізуватися з іншими 
програмами для керування завданнями, відстежувати роботу електронної 
пошти, сервісів обміну повідомленнями. 

Принцип роботи IFTTT полягає у тому, що сервіс пов'язує два сторонні 
додатки один з одним, в результаті чого певні події, що відбуваються з 
першим учасником, викликають задану реакцію у другого учасника. 
Подібна логічна конструкція іменується «рецептом».   

Будь-який рецепт складається з тригера та дії. Налаштування 
більшості рецептів здійснюється через сайт IFTTT, проте слід враховувати, 
що для роботи деяких каналів потрібен фірмовий мобільний додаток, що 
позбавляє необхідності кожен раз заходити на сайт IFTTT.   

Що важливо у нашій реалізації – можна реалізувати виконання 
завдань за допомогою інтеграції з пристроями розумного будинку. Це дає 
можливість створювати системи, адаптовані під вимоги розробника. Серед 
доступних сервісів, які підтримує IFTTT є і програмне забезпечення 
розумного будинку від Google Home через Google Assistant, який 
забезпечує власне функцію голосового керування.  

Таким чином, для створення рецепту слід через обліковий запис зайти 
на платформу та натиснути кнопку «Новий аплет», де слід вибрати тригери 
(«Якщо це») та наступні дії («Тоді це»). Отже, у нашому випадку – це Google 
Assistant.  

Далі необхідно проаналізувати можливості використання сервісів для 
забезпечення реалізації потрібної нам дії.  
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При подачі певної голосової команди слід певним чином надіслати її 
на виконання на наш пристрій. Оскільки він підключений до точки доступу у 
розумному будинку за стандартом Wi-Fi, буде забезпечено функціонування 
його у локальній мережі розумного будинку та доступ у глобальну мережу 
Інтернет з використанням стеку протоколів TCP/IP. А саме, цей стек і роботу 
у мережі Wi-Fi підтримує наш пристрій на спеціалізованому 
мікроконтролері ESP8266. 

Для забезпечення реалізації потрібної нам дії у сервісі IFTTT є 
відповідний сервіс WebHooks. Цей сервіс забезпечує виконання певного 
HTTP запиту типу GET або PUT за визначеною URL адресою з вказаними 
параметрами. Такою адресою може бути IP адреса нашого пристрою у 
мережі розумного будинку. 

Таким чином відбудеться формування певного керуючого запиту до 
нашого пристрою у мережі у відповідь на подачу вказаної голосової 
команди. Отже, для можливості реагування на цей запит слід реалізувати на 
нашому пристрою міні веб-сервер, який буде очікувати на цей запит, 
обробляти його і реалізувати функцію керування реле. 

Для реалізації цього функціоналу у рецепті IFTTT для сервісу 
WebHooks у полі  URL було вказано запит http://IP/action?switch=1 де IP, це 
адреса нашого пристрою у мережі, «action» – команда на виконання, а 
«switch=1» – параметри включення реле нашого пристрою. 

Далі слід додати назву та опис та активувати їх, для чого слід перейти 
на сторінку підключитися до акаунту Google та дозволити зв’язати облікові 
записи.  

Отже, у результаті виконання вказаної взаємодії компонентів можна 
запустити помічник Google Assistant  і сказати фразу активації, яку 
використано у рецепті для забезпечення голосового керування нашим 
реле.  

У лістингу описано процедуру ініціалізації пристрою через стандартну 
setup(). При старті пристрою відбувається під’єднання до визначеної точки 
доступу через WiFi.begin(ssid, password), очікування під’єднання та 
ініціалізація відповідних функцій обробки подій handleRoot() та 
handleNotFound().  

У процедурі loop() виконується код головного тіла програми, який 
постійно очікує запиту на голосове керування від Google Assistant, що 
власне і забезпечує функціональність пристрою для мережі розумного 
будинку з забезпеченням голосового керування. 
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наук.кер. Щуровська А.Ю. к.е.н., доц.каф. ПУ та А ДУІТЗ  
Вплив пандемії коронавірусу на управління  діяльності підприємства в 

сучасних умовах 
 
Як показує аналіз, ВООЗ визначає поняття «пандемія» як «поширення 

нового захворювання у світових масштабах». Згідно з Великим медичним 
словником, термін «пандемія» визначається таким чином: категорія 
інтенсивності епідемічного процесу, характеризується масовим 
поширенням інфекційної хвороби, коли нею охоплено населення країни, 
кількох країн та континентів». Однак, сьогодні поняття «пандемія» стало 
застосовуватися ширше і виходити за рамки поняття лише інфекційних 
захворювань. Пандемія COVID-19 торкнулася так чи інакше кожної людини 
на Землі. На кінець 2021 р. коронавірусом COVID-19 було інфіковано понад 
300 млн осіб, померло більше 5,5 млн осіб, одужало понад 260 млн і 
завдано збитки на десятки трильйонів доларів, і при цьому невідомо, коли 
епідемія закінчиться. Існує надія на вакцинування – має бути зроблено до 10 
млрд ін'єкції доз вакцин, щоб вакцинувати 70% населення Землі. 

ВООЗ закликала країни бути готовими до нових пандемій.  На думку 
ряду фахівців (епідеміологів, біологів, вірусологів, демографів, економістів 
та ін.), ризик виникнення нових пандемій надзвичайно високий. 

З іншої сторони, поточні події не стали винятком: COVID-пандемія і 
глобальний економічний обвал, що послідував за нею мають планетарний 
характер і впливають на всі країни. 

Розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, що почалося 
наприкінці 2019 р. в КНР, досягло широких масштабів, торкнувшись усіх 
країн світу. Вже у січні 2020 р. Всесвітня організація охорони здоров'я 
визнала спалах коронавірусної інфекції «надзвичайною ситуацією в галузі 
суспільного охорони здоров'я, що має міжнародне значення». 

COVID-криза вплинула на всі сфери життєдіяльності у всіх країнах 
світу. Стрімке зростання кількості хворих, високий рівень смертності та 
відсутність вакцини, що дозволяє протистояти поширенню коронавірусу, 
вплинули на рішення владних органів про якнайшвидшу самоізоляцію 
людей, різке зниження кількості соціальних та фізичних контактів та 
взаємодій до мінімуму та введення повсюдно обов'язкових заходів 
профілактики.  

У зв'язку з цим було закрито соціальні об'єкти, підприємства та інші 
організації, а працівники по можливості перейшли на дистанційний режим 
роботи. Різке зниження доходів, а найчастіше та їх відсутність привели 
сферу підприємництва до вимушеної економічної кризи.  
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Світовий банк провів обстеження підприємств країн світу за умов 
пандемії з охопленням 23 країни регіону. Так, наприклад, обсяги місячного 
продажу підприємств впали в середньому на 24% порівняно з роком раніше; 
цифри коливалися від 7% у Латвії до 57% у Молдові. Зафіксовано середнє 
падіння продажів по проаналізованих країнах у розмірі 49%. Скорочення 
чисельності постійних працівників, зайнятих повний робочий день склало 
13% і було настільки сильним, як і падіння продажів  – ця закономірність 
також простежується у світових даних.  

Підприємства використовували механізми зниження виробничих 
витрат і витрат за оплату праці, включаючи такі як, наприклад, відправлення 
працівників у відпустку, скорочення тривалості робочого дня, а також 
скорочення заробітної плати.  

З іншої сторони, на тлі кризи 29% підприємств почали здійснювати чи 
збільшили масштаби діяльності онлайн, а 36% підприємств запровадили чи 
розширили механізми віддаленої роботи. Ці зміни демонструють прагнення 
адаптуватися до економічного середовища, але вони не надто допомогли 
вистояти в кризу, оскільки серед підприємств із такими нововведеннями 
середній відсоток онлайн-продажів склав лише 8%, а середня частка 
працівників, переведених на віддалений режим, – лише 7%. 

Отже, як показує аналіз, діяльність кожного підприємства так чи 
інакше постраждала від впливу коронакризи, що у свою чергу вимагає 
виконання аналізу впливу пандемії коронавірусу на управління 
підприємствами в сучасних умовах та пошуку шляхів подолання або хоча б 
зменшення її негативних наслідків. 

Говорячи про вплив пандемії коронавірусу на управління діяльністю 
підприємства в сучасних умовах слід перш за все звернути увагу на 
антикризове управління, яке є процесом підготовки та управління будь-
якими надзвичайними або несподіваними ситуаціями, які впливають на 
бізнес, співробітників, клієнтів і доходи. Можна сказати, що сьогодні це 
найважливіший елемент загальної діяльності менеджменту підприємства. 

Антикризове управління зазвичай включає три етапи. 
Докризовий етап – перший етап антикризового управління – 

запобігання можливим кризам. Цей процес включає:  
– стратегічне планування;  
– набір та навчання команди антикризового управління;  
– проведення моделювання для реалізації стратегічного плану. 
Кризовий етап – другий крок – реагування на нього та реалізація 

плану управління кризою, створеного в докризовий період. Будь-які дії, які 
робляться на даному етапі, мають бути виконані оперативно. Наприклад, у 
період пандемії багатьма підприємствами було реалізовано політику 
віддаленої роботи з дому, щоб знизити ризик передачі коронавірусу, як 
того вимагав уряд. Очевидно, що заздалегідь нікому не було відомо, як 
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довго доведеться застосовувати цю політику, тому з метою антикризового 
управління на підприємстві вже мають бути мережеві засоби та відповідне 
програмне забезпечення, яке підтримує ефективність та безперебійність 
віддаленої роботи. 

Посткризовий етап – заключний етап настає, коли криза проходить 
або вже минула, проте процес антикризового управління ще 
продовжується.  

На цьому етапі доцільно оцінити застосовані стратегії виходу з кризи, 
чи були вони ефективними, чи їх потрібно покращувати. Це допоможе 
підприємству краще підготуватися до нової кризи у майбутньому і знову 
виробити антикризові заходи. 

Для цього слід максимально швидко визначити з якою саме кризою 
зіткнулося підприємство, чи криза викликана внутрішніми або зовнішніми 
обставинами, чи відчувається цей вплив підприємствами тільки цієї галузі 
або всіма підприємствами тощо. 

Далі слід оцінити вплив кризи на власне підприємство, співробітників, 
клієнтів. Наприклад, коронакриза спричинила:  

– зростання захворюваності персоналу;  
– невдоволення клієнтів та скорочення клієнтської бази; 
– впровадження нокдауну на тривалий і не визначений час;  
– падіння продажів. 
Слід розробити антикризові заходи. Кризу, з якою зіткнулися 

підприємства цілого світу, було важко передбачити. Найбільше зниження 
доходів відзначили підприємства, що працюють у сфері 
автомобілебудування, аеропортової діяльності, туризму, освіти, 
нерухомості, виробництва промислової продукції, роздрібної торгівлі, 
транспорту та логістики. 

Антикризові заходи пов'язані і з недопущенням скорочення штату чи 
звільнення персоналу, реалізації політики роботи вдома, скорочення годин 
роботи тощо. Необхідні також заходи, пов'язані з терміновим запуском 
хмарних сервісів, які дозволили співробітникам та клієнтам взаємодіяти 
один з одним без особистої зустрічі та працювати з дому. 

До такого ходу подій виявилися більш підготованими підприємства, 
які завчасно розробляли певні антикризові заходи, наприклад, рухалися по 
шляху цифрової трансформації бізнесу. Тому, їхні бізнес-моделі та робочі 
бізнес-процеси змогли швидше і гнучко відреагувати на вплив пандемії 
коронавірусу. Підприємства, які не мали надійної цифрової мережі або 
відповідних хмарних технологій, зіткнулися зі значними труднощами. 

Отже, з метою забезпечення діяльності підприємств після пандемії 
можна на основі аналізу надати деякі рекомендації. 

У зв’язку з локдаунами слід більш активно впроваджувати цифрові 
технології та автоматизацію. Тепер для управління підприємством у часи 
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пандемії стало зрозуміло, що автоматизація – це спосіб забезпечити 
безперебійність діяльності підприємства. При цьому більшість бізнес-
процесів підприємства можна хоча б частково автоматизувати за 
допомогою розширеної аналітики та прогнозного моделювання, які 
дозволяють приймати оптимізовані рішення в реальному часі, а також 
скорочують ручні трудомісткі операції.  

Менеджменту підприємств слід прискорити темпи цифрової 
трансформації. Задовго до кризи багато підприємств починали 
впроваджувати програми цифрової трансформації, щоб скористатися 
більшою функціональністю цифрових бізнес-моделей. Але впроваджували її 
повільними темпами. Криза коронавірусу та локдауни показали 
першочергову необхідність цифровізації підприємств на всіх рівнях.  

Більшість підприємств використовують цифрові технології для цілей 
маркетингу та продажів; при цьому кількість підприємств, що впровадили 
інструменти планування виробництва та управління виробничо-збутовими. 
ланцюжками, менше.  

Пандемія Covid-19 призвела до масової цифровізації каналів продажу 
– клієнти переходять з традиційної до електронної комерції. Споживачі 
стали частіше купувати в  мережі Інтернеті: всесвітній онлайн-трафік у 
сегменті супермаркетів збільшився майже на 160% порівняно з періодом у 
січні та лютому 2020 року та на 15% зросла аудиторія маркетплейсів, де 
можна купити зовсім різні товари. 50% китайських і 31% італійських 
споживачів частіше купують онлайн замість того, щоб купувати у 
звичайному магазині. 

Наприклад, під час спалаху атипової пневмонії (SARS) у 2003 році 
онлайн-торгівля в Китаї була розвинена слабко, і невелика компанія Alibaba 
функціонувала насамперед як b2b-платформа, що зв'язує американських 
покупців із китайськими постачальниками. Але у часи коронакризи 2019-2021 
рр. вона стала надзвичайно популярним онлайн майданчиком, де споживачі 
у кількості 1,18 млрд осіб з цілого світу купували китайські товари. 

З іншої сторони, пандемія Covid-19 дала потужний імпульс розвитку 
телемедицини – дистанційного консультування пацієнтів, і якщо раніше 
суспільство належало скептично до телемедицини, то тепер фіксується 
високий зростання попиту неї.  У міру поширення Covid-19 у всьому світі 
страх перед інфекцією змушує велику кількість людей звертатися за 
медичними консультаціями у режимі онлайн. Усе це відкриває нові 
можливості для розвитку і впровадження нового сегменту послуг на ринку 
телекомунікацій вітчизняними операторами послуг зв’язку. Якщо 
наприкінці 2019 року у Німеччині лише окремі приватні клініки почали 
практикувати первинні медичні огляди через відеосервіси, то останні місяці 
відразу 5000 німецьких центрів зареєструвалися на сертифікованих онлайн 
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платформах таких послуг, а кількість консультацій протягом останніх тижнів 
збільшилося на 25%. 

Цифрові послуги для боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні 
позитивний досвід застосування цифрових послуг для боротьби з вірусом 
мають вже більше 20% країн. Застосування цифрових сервісів боротьби з 
наслідками пандемії Covid-19 ефективно здійснюється за декількома 
напрямками. Найбільш потрібні напрямки використання цифрових сервісів 
для боротьби з пандемією Covid-19: моніторинг поширення та інформаційне 
сповіщення громадян про хід поширення Covid-19, надання цифрових 
медичних послуг, застосування цифрових технологій, включаючи безпілотні 
літальні апарати, штучний інтелект. 

Поширення Covid-19 суттєво підвищило рівень соціальної 
відповідальності великих цифрових компаній. Великі IT-компанії (Google, 
Facebook, Instagram, Twitter) роблять свій внесок у боротьбу з пандемією, 
забезпечуючи публікацію достовірної інформації, протидіючи поширенню 
дезінформації, а також створюють гуманітарні та фінансові фонди для 
сприяння у боротьбі з пандемією (Facebook, Apple, Amazon). 

Уряди країн розробляють методи прогнозування та моделювання 
спалахів на основі: 

– використання штучного інтелекту для перекладу текстів, включаючи 
доповіді про спалахи захворювань, новинні повідомлення 65 мовами; 

– використання технологій машинного навчання для аналізу 
отриманих масивів даних, включаючи інформацію про пасажиропотоки. 
Платформа Blue Dot – на основі машинної обробки даних та експертного 
аналізу, попередила про спалах вірусу в Ухані 31 грудня, за 9 днів до 
публікації заяви ВООЗ. BBC у 2018 році провела дослідження, в рамках 
якого люди завантажували програму, яка відстежувало їхнє місце 
розташування та просило повідомляти, з ким вони контактували того дня і в 
результаті було зібрано величезні обсяги даних, які допомогли вченим 
зрозуміти, хто є «суперрозповсюджувачем» інфекції та який вплив 
контрольні заходи надають на уповільнення її поширення; 

– моніторинг та інформування в реальному часі. Ресурс Covid-19 SG 89, 
створений на підставі офіційних даних, дозволяє мешканцям Сінгапуру 
відстежити кожен відомий випадок зараження, включаючи адресу 
проживання та роботи зараженого, лікарню, куди поклали, всіх, хто 
контактував і середній час одужання.  Для моніторингу за розвитком 
пандемії створено різні інформаційні панелі; 

– проекти зі збору даних із соціальних мереж – аналіз постів у 
соціальних мережах для пошуку згадок про респіраторні проблеми та 
підвищення температури там, де, за даними лікарів, були потенційні 
випадки зараження; 
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– "гарячі точки" скупчення певних твітів можна вважати хорошими 
індикаторами того, як поширюється захворювання; 

– збір інформації із соціальних мереж для створення хроніки свідчень 
очевидців. 

Крім того, як показує аналіз, режим соціального дистанціювання, 
зумовлений пандемією коронавірусу, змінює багато сфер життя, у тому 
числі процес найму нових працівників. Зміни відбуваються на всіх етапах 
відбору: від пошуку кандидатів та проведення співбесід до інтеграції нових 
співробітників у робочий процес. 

Під час пошуку кандидата на певну посаду компанії в умовах 
масштабного запровадження карантинних заходів почали 
переорієнтуватися на претендентів у межах територіальної доступності, 
поступово розширюючи зону пошуку у разі відсутності відповідних 
кандидатів. 

Деякі компанії перестають шукати зовнішніх претендентів, воліючи 
переглянути підхід до організації робочого процесу всередині вже існуючої 
команди. 

Певну вигоду отримують і незалежні працівники (англ. gig-workers) та 
фрілансери, яких наймають для заповнення виникають у результаті 
поширення COVID-19 прогалин у штаті. 

Процес проведення співбесід здебільшого переходить до 
використання онлайн-платформ таких як, наприклад, Zoom або Skype. 

Після знаходження відповідного співробітника починається процес 
його інтеграції в роботу, який також змушений проходити в онлайн-режимі, 
що потребує нового підходу до методів керування. 

Деякі компанії використовують нові цифрові технології для залучення 
до корпоративної культуру прийнятих до штату співробітників. Зокрема, 
застосування знаходять технології віртуальної реальності, за допомогою 
яких можна провести тур новим місцем роботи. 

Вплив кризи, спричиненої поширенням COVID-19, на HR-компанії 
проявляється не тільки у змінах у процесі пошуку, але й у попиті, що 
знижується, на їх послуги, оскільки через високий рівень невизначеності 
компанії тимчасово припиняють наймання нових співробітників. Тим не 
менш, індустрія рекрутменту буде все також релевантна, так як ряд 
секторів (охорона здоров'я, соціальні служби, логістика) продовжать 
наймати більше нових працівників.  

Рекрутери відзначають, що навіть після закінчення епідемії COVID-19 
тенденція на віртуальний підбір співробітників може зберегтися. Більше 
того, рекрутинговий процес може стати ще більшим цифровізованим з 
використанням не тільки онлайн-платформ для проведення співбесід, але і 
впровадженням технологій штучного інтелекту, які зможуть якнайкраще 
підбирати кандидатів під потреби підприємств. 
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Отже, як показує аналіз, вплив пандемії коронавірусу на управління  
діяльності підприємства в сучасних умовах надзвичайно великий. Цей вплив 
спонукає переглянути усі основні етапи управління підприємством з метою 
уникнення негативних впливів у майбутній діяльності. Менеджменту 
підприємств слід перш за все звернути увагу на антикризове управління, 
відпрацювання діяльності підприємства у надзвичайних умовах. Слід більш 
активно впроваджувати цифрові технології та автоматизацію у діяльність 
підприємств, менеджменту підприємств слід прискорити темпи цифрової 
трансформації бізнес-моделей, переходити до масової цифровізації каналів 
продажу, переходити з традиційної до електронної комерції. Необхідно 
удосконалювати діяльність кадрових служб з урахуванням дистанційної 
роботи, використовувати онлайн-платформи для спілкування. Вказані 
заходи сприятимуть удосконалення управління підприємствами з 
урахуванням наслідків пандемії коронавірусу. 
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Опотяк Ю.В. к.т.н., доц.каф. ІПЗ ДУІТЗ  
Дослідження варіантів створення мережевих пристроїв 

безконтактного вимірювання дальності 
 
Як показує проведений аналіз, при проведенні простих робіт для 

вимірювань буде цілком достатньо звичайної рулетки або лінійки. Але якщо 
мова йде про тисячі вимірів на виробництві, та ще й поза приміщеннями, 
слід шукати інші рішення, наприклад, спеціалізовані пристрої – далекоміри. 
Ці пристрої дозволяють не тільки проводити вимірювання з максимальною 
зручністю, але й виконувати низку додаткових операцій. Робота далекоміра 
ґрунтується на наступних методах: 

– на часі проходження сигналу до об'єкта і у зворотному напрямку; 
– на вимірюванні різниці фаз надісланого та отриманого сигналів (при 

відбитті від об’єкта хвиля повертається з іншою фазою).  
Сьогодні для безконтактного визначення відстані до об'єкта доступні 

датчики, створені за кількома технологіями: 
– ультразвукові датчики; 
– інфрачервоні датчики; 
– лазерні датчики; 
– ToF-датчики. 
Бурхливий прогрес у галузі електроніки та потреби практики 

забезпечили умови для розробки та використання широкої гами 
далекомірів. Однією з важливих умов широкого поширення таких 
пристроїв стала їх економічність і багатофункціональністю. Слід зазначити, 
що середовище поширення для ультразвукових коливань не обмежується 
повітрям. 

Розглянемо принцип дії далекоміра на прикладі ультразвукового. 
Дальномір складається з двох частин – приймальної та передавальної. 
Обидві частини, як правило, управляються мікроконтролером, який 
потрібен для обчислення і подальшої передачі результатів виміру.  

Відстань вимірюється наступним чином: прередавальна частина 
випромінює через резонуючий елемент пачку імпульсів (у випадку 
ультразвукового – з частотою 40кГц). Відбившись від перешкоди ехосигнал  
потрапляє на аудіоперетворювач приймальної частини та фіксуються 
схемою для виконання обчислення дальності. 

При імпульсному методi використовується наступне співвідношення:  
L = (c*t)/2, 
де L – відстань до об'єкта,  
с – швидкість поширення випромінювання,  
t – час проходження імпульсу до об'єкта та назад.  
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Розгляд цього співвідношення показує, що потенційна точність виміру 
дальності визначається точністю виміру часу проходження імпульсу енергії 
до об'єкта назад. Чим коротший імпульс – тим краще. 

Раніше для вимірювання дальності методом ехолокації 
застосовувалися ультразвукові датчики, однак вони мають певні 
обмеження:  

– часткові відбиття, або паразитний ехо-сигнал, можуть спотворити 
результати вимірювань (причиною можуть стати криволінійні або похилі по 
відношенню до напрямку випромінювання сигналу поверхні); 

– ослаблення відбиття від об'єктів із звукопоглинаючих, ізоляційних 
матеріалів або тих, що мають тканинну (вовняну) поверхню, можуть 
призвести до неправильних вимірювань внаслідок поглинання (ослаблення) 
сигналу; 

– чим менший об'єкт, тим меншу поверхню, що відбиває, він має, що 
призводить до слабкішого відбитого сигналу; 

– при високій вологості (дощ, сніг) сигнал також може частково 
відбиватися від крапель (сніжинок), що призводить до паразитного ехо-
сигналу. 

Для усунення вказаних недоліків фірма STMicroelectronics розробила 
лінійку ToF-датчиків. Датчики ST ToF – це система «все в одному» 
(випромінювач, приймач і процесор) для легкої, економічно ефективної 
інтеграції. 

Принцип ToF – «часу польоту» заснований на аналізі часу поширення 
світла. Випромінювач посилає фотони, які відбиваються від цілі та 
виявляються приймачем – діодом SPAD (Single Photon Avalanche Diode), 
тобто однофотонним лавинним діодом, здатним реагувати на одиничні 
фотони. Різниця в часі між випромінюванням і прийомом забезпечує вимір 
реальної відстані до цілі в міліметрах з високою точністю. 

Аналіз показує такі переваги датчиків FlightSense: 
– істинне вимірювання відстані, незалежно від розміру цілі, кольору та 

відбивної здатності; 
– точне та швидке вимірювання відстані; 
– інтегрований модуль «все в одному» для легкої інтеграції; 
– низьке енергоспоживання; 
– невидиме підсвічування 940 нм. 
Лазерні ToF-датчики дозволяють вимірювати відстані з високою 

точністю та високою частотою, при цьому такі датчики мають мале 
енергоспоживання та привабливу ціну. Такі пристрої успішно застосовують 
у областях, де необхідний вимір відстаней у межах одиниць метрів, 
наприклад, у побутовій та комп'ютерній техніці. 

Як показує огляд, показаний на таблиці, сьогодні компанія пропонує 7 
найменувань ToF-датчиків: серію вимірювачів дальності VL53Lxx та два 
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датчики наближення VL6180V1 та VL6180X. Усі датчики виконані у 
мініатюрних корпусах Optical LGA, підтримують інтерфейс I2С та працюють 
у широкому діапазоні температур. Усередині серій датчики, крім нового 
VL53L5CX з розширеними можливостями, повністю сумісні по цоколівці. 

Отже, проаналізувавши питання та принципи створення пристроїв 
безконтактного вимірювання дальності і розробки мережевих пристроїв 
було виконано розробку макету для реалізації вказаного завдання.  

Спочатку було обрано датчик для забезпечення безконтактного 
вимірювання. 

Серед доступних на вітчизняному ринку слід вказати датчик VL53L0X. 
Це мініатюрний модуль датчика відстані, що забезпечує швидке і точне 
вимірювання відстані до 2 м. На основі датчика випускається модуль, який  
підключається через інтерфейс I2C до мікроконтролера з відповідним 
іентерфейсом, що забезпечує управління пристроєм і зчитування даних.  

VL53L0X оснащений ToF матрицею на основі високочутливих 
однофотонних лавинних діодів і запатентованій STMicroelectronics 
технології вимірювання FlightSense. Поверхнево-випромінюючий лазер 
VCSEL на 940 нмє джерелом оптичного сигналу, а його світіння повністю 
невидиме людським оком.  

Датчик призначений для застосування у: 
– пристроях Інтернету речей для вимірювання відстані; 
– датчики виявлення перешкод  у робототехніці; 
– вимірювання присутності для ПК/ноутбуків/планшетів; 
– автоматичні вимикачі освітлення; 
– автоматичні крани, вентилі; 
– дозатори; 
– розпізнавання жестів. 
Далі слід було обрати апаратні засоби для реалізації частини макету, 

яка відповідає за керування і прийом даних з датчика, їх обробку, 
візуалізацію та передачу на віддалений сервер для забезпечення мережевої 
функціональності. Аналіз доступних промислових рішень показав наявність 
модуля типу LILYGO® TTGO WiFi bluetooth Battery ESP-WROOM-32 ESP32 
0.96 inch OLED Development Board промислового виробництва на 
мікроконтролері ESP32 фірми Espressif.  

Вигляд розробленого пристрою на основі безпроводового 
мікроконтролера ESP32 представлено на рисунку. 

Модуль містить крім власне мікроконтролера ESP32 мікродисплей на 
основі OLED з контролером SSD1306, що забезпечує оперативне 
відображення інформації на пристрої. Також, міститься стабілізатор і 
супервізор живлення 3.3В та блок акумуляторної батареї типорозміру 18650 
напругою 4,1В для живлення пристрою у цілому. Також пристрій містить 



Впровадження інтелектуальних технологій у діяльність сучасних підприємств 

49 

додаткові виводи мікроконтролера, що забезпечують можливість 
під’єднання додаткових датчиків, зокрема, і по інтерфейсу I2C.  

Застосування мікроконтролера ESP32 забезпечує роботу у 
безпровідній мережі і реалізацію відповідних функцій передачі даних на 
сервер. 

Для створення програмного забезпечення використано середовище 
розробки Arduino та відповідні бібліотеки. Розроблено алгоритм роботи 
мережевого пристрою для безконтактного вимірювання дальності – після 
старту програми пристрій ініціалізує датчик вимірювання дальності та 
мікродисплей. Далі він під’єднується до заданої у програмі точки доступу 
Wi-Fi відповідно назви та паролю. Для роботи з датчиком та мікродисплеєм 
застосовано відповідні бібліотеки. 

Далі у безперервному циклі loop() при натисканні кнопки відбувається 
зчитування нового виміру з датчика дальності VL53L0X за допомогою 
процедури lox.rangingTest() та відображення інформації про отриману 
безконтактним способом відстань на екрані дисплею і подальша передача 
даних на віддалений сервер.  

У роботі пристрою було використано концепцію Інтернету речей. 
Аналіз показує, що архітектура Інтернету речей складається з набору різних 
інфокомунікаційних технологій, які забезпечують його роботу і пов'язані 
між собою, як показано на рисунку. 

Інтернет-річ – у нашому випадку – створений пристрій. 
Далі, речі мають з'єднання з мережами і шлюзами, що підключаються 

до локальної або глобальної обчислювальної мережі. 
Сервери і хмарні сервіси (Cloud) – це сервісний рівень і рівень 

додатків, що містить набір інформаційних послуг, що забезпечують 
автоматизацію технологічних і бізнес-операцій в IoT. і забезпечують: 

– підтримку бізнес-логіки; 
– аналітичну обробку інформації; 
– зберігання, введення/виведення даних тощо. 
Для тестування було обрано безкоштовний сервіс сайту dweet.io. 

Його перевагою є забезпечення можливості візуалізації отриманих на сайт 
даних у зручному для користувача вигляді.  

Сформований інтерфейс показано на рисунку. 
У представленому на рисунку випадку мережевий пристрій 

розміщувався на відстані 200 мм від об’єкту вимірювання таким чином, що 
датчик знаходився саме на цій відстані до перешкоди. Далі послідовно, без 
зміщення пристрою відбувалося ряд вимірювань і передача даних на сайт. 
Саме ці дані показано на рисунку. Як показує їх аналіз розкид виміряних 
значень становив від 199 до 203 мм, що практично відповідає реальному 
зафіксованому значенню відстані і похибка складає не більше 3 мм. 

Далі було перевірено наступні параметри мережевого пристрою: 
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– час під’єднання пристрою у мережу і передачі даних; 
– розкид отриманих значень вимірюваної безконтактним методом 

дальності.  
Для оцінки першого параметру було використано засоби сайту 

Інтернету речей thingspeak.com. Сайт забезпечує зберігання даних 
мікроконтролерних систем і їх відображення у вигляді графіків, діаграм, 
гістограм  після аналізу у середовищі MatLab. Пристрій був зареєстрований 
на сайті, були описані типи інформаційних параметрів, а використанням 
наданих сайтом ключів до інформаційних ресурсів (API key) виконано 
програмування мережевого пристрою.  

Для вимірювання значень вказаних параметрів було використано 
покази вбудованого програмного годинника мікроконтролера, що 
відраховує час від моменту старту системи (рисунок вгорі). Далі, за 
допомогою засобів MatLab сайту було побудовано гістограму розкиду 
параметру. Гістограма розподілу часу з моменту початку роботи 
мікроконтролера та під’єднання до точки доступу наведена на рисунку 
внизу. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що час з моменту старту 
до початку запису даних на сайт у середньому складає 2100 мс. 

Далі проведено оцінку отриманих значень вимірюваної 
безконтактним методом дальності.  

Отже, можна зробити висновок, вимірювання дальності за 
допомогою створеного пристрою з використанням датчика VL53L0X 
відбувається, відповідно до аналізу гістограми розподілу з прийнятною 
точністю для безконтактного способу отримання інформації. Для фактичної 
віддалі 100 мм розкид складає не більше 3 мм, як випливає з аналізу 
гістограми наявна адитивна похибка 2 мм, яку можна усунути шляхом 
корекції показів і калібрування пристрою. Крім того, час під’єднання до 
точки доступу Wi-Fi не є критичним, оскільки виконується одноразово у 
момент включення пристрою, а подальша робота полягає лише у фіксації на 
сайті нового виміру, час запису якого не перевищує 1 – 1,5 с. 
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Аналіз сучасних засобів для побудови пристроїв на основі технології 

Bluetooth 
 
Сьогодні рішення для систем управління та моніторингу на основі 

бездротового зв'язку широко застосовуються та впроваджуються 
підприємствами включаючи такі сфери, як мережі електропостачання та 
водопостачання, системи безпеки, технічне обслуговування та ремонт, 
обслуговування клієнтів, дистанційні вимірювання тощо.  

Обслуговуючий персонал має можливість отримувати необхідні 
параметри по об'єктах та знімати показання вимірювальних приладів за 
допомогою смартфонів та планшетів. Аналіз розвитку мережевих 
технологій показує, що до цього часу основним стримуючим фактором 
розвитку є їхня висока вартість.  

Однак, як показує аналіз, висока ефективність та оптимальна вартість 
технології Bluetooth дозволяє швидко її впроваджувати у різноманітних 
системах на виробництві, тому розглянемо її докладніше. 

Пристрої, що працюють у протоколі Bluetooth, об'єднуються в 
пікомережі, у які можуть входити від 2 до 8 пристроїв. Один з цих пристроїв 
є ведучим (master), інші ж веденими (slaves). Оскільки у Bluetooth 
використовуються пікомережі, де пристрої, що взаємодіють розташовані в 
обмеженому просторі і не переміщаються з високою швидкістю, при 
розробці протоколу був обраний метод пакетної дуплексної передачі 
інформації з часовим поділом каналів TDD (Time Division Duplex).  

Такий метод обміну інформацією з ущільненням каналів передачі та 
прийому в різних часових інтервалах одного кадру є найбільш ефективним 
для таких мереж. 

У Bluetooth використовується метод розширення спектру зі 
стрибкоподібною перебудовою частоти – Frequency Hopping Spread 
Spectrum, тобто. метод формування сигналу, заснований на використанні 
широкосмугових сигналів з програмною перебудовою робочої частоти за 
псевдовипадковим законом.  

Вся смуга використовуваних частот 2400,0 – 2483,5 МГц поділяється 
на частотні підканали шириною 1 МГц, по кожному з яких передається 
інформація протягом часового кадру тривалістю 625 мкс. Перемикання 
частотних підканалів здійснюється синхронно для всіх пристроїв однієї 
пікомережі. Порядок перемикання визначається псевдовипадковою 
послідовністю довжиною 227, яка визначається унікальною 48-бітовою 
адресою провідного пристрою пікомережі.  
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Ведучий пристрій передає пакети в непарні часові кадри, а ведений – 
у парні. Довжина пакета може досягати тривалості 5 кадрів часу. У тому 
випадку, коли довжина пакета більша за тривалість одного часового кадру, 
частота підканалу не змінюється до закінчення передачі пакета. Основні 
технічні показники протоколу Bluetooth зведено у таблиці.  

Отже, стандартний пакет, що передається по каналу Bluetooth, 
складається з 72-бітового коду доступу, заголовка довжиною 54 біта та 
інформаційного блоку, розмір якого може змінюватися від 0 до 2745 біт.  

Смуга кожного каналу 1 МГц, рознесення каналів – 140…175 кГц. Для 
кодування пакетної інформації використовують частотну маніпуляцію 

Постійне чергування частот дозволяє радіоінтерфейсу Bluetooth 
транслювати інформацію по всьому діапазону ISM та уникнути впливу 
перешкод з боку пристроїв, що працюють у цьому діапазоні.  

Якщо цей канал зашумлений, то система перейде на інший, і так 
відбуватиметься доти, доки не виявиться канал, вільний від перешкод. На 
рисунку справа показана частотно-часова площина, що ілюструє одночасну 
роботу трьох Bluetooth-модулів. Модулі працюють тактами (слотами) 
тривалістю 625 мкс. Кожному модулю в межах кожного такту 
призначається відповідний частотний канал та режим передачі або 
прийому, як показано на рисунку внизу. 

Як відомо, на виробництві все частіше застосовуються і безпроводові 
мережі Wi-Fi. А мережі Bluetooth і Wi-Fi працюють в тому самому діапазоні 
частот – 2,4 ГГц. Отже виникає проблема їх сумісного використання. Однак, 
використовуючи частотне планування можна забезпечити співіснування 
різних технологій безпроводових мереж.  

Мережі Wi-Fi можуть забезпечити три незалежні канали, що не 
перекриваються, яку показано на рисунку. Отже, 40 каналів Bluetooth з 
низьким енергоспоживанням (BLE) можуть працювати паралельно з трьома 
каналами бездротової мережі Wi-Fi. Канали, що використовуються для 
налаштування підключення показані помаранчевим, підібрані таким чином, 
щоб не конфліктувати з каналами бездротової мережі Wi-Fi. 

Отже, таким чином можна забезпечити співіснування цих мереж на 
промисловому об'єкті і застосовувати мережі Bluetooth для отримання 
даних з датчиків. 

Як показує аналіз, модулі Bluetooth у промислових додатках та 
системах збору інформації застосовуються достатньо широко. Широко 
відома технологія Bluetooth не обмежується споживчими застосуваннями. 
Ідея використовувати цю технологію для передачі даних у різних системах 
збору інформації та управління дуже приваблива через низьку вартість 
пристроїв та надійність технології. 

Проаналізувавши питання та принципи створення пристроїв Bluetooth 
було виконано розробку відповідного макету. Стандарт передачі даних 
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Bluetooth Low Energy (BLE) стає чимраз популярнішим, основне 
призначення – обмін невеликим обсягом даних з різними пристроями 
низького споживання, різноманітними датчиками. Багато виробників 
пропонують мікроконтролери з інтегрованою радіочастотною частиною 
Bluetooth. Такі чіпи сьогодні є у провідних виробників: Silabs, Texas 
Instuments, Cypress та ін. Пропонує мікроконтролери і фірма Nordic 
Semoconductor.  

Вибір цієї фірми – доступність набору налагодження і самого чіпа, які 
можна отримати у вітчизняних постачальників. Отже, nRF51 підійде для 
створення пристроїв з використанням стека BLE. Доступні готові модулі на 
основі чіпа NRF51822, до яких для зручності можна придбати плату 
розширення BLE400. Структурна схема nRF51 представлена на рисунку 
внизу. 

Як показує аналіз, nRF51822 – мікроконтролер з ядром Cortex-M0 з 
об'ємом ПЗП 256Кb, а об'єм ОЗП становить 32Кб та має стандартну 
периферію GPIO, таймери, UART тощо. Найважливіше, що містить блок 
радіочастотної частини RF, вбудований понижуючий DC-DC перетворювач.  

Перевагою є відкритий опис радіочастотної частини, тому теоретично 
можна використовувати свій протокол передачі даних. 

Чіп програмується за SWD протоколом. Як програматор можна 
використати J-link.. Слід встановити драйвери программатора – J-Link 
Software v4.52b+. Підключення до плати BLE400 стандартним JTAG кабелем 
від програматора або чотирма проводами – достатньо з'єднати VTref, GND, 
SWDIO та SWCLK. 

Далі було проведено аналіз засобів для створення програмного 
забезпечення. Серед доступних – середовище Keil, платформа Arduino та  
PlatformIO. Як показав аналіз, PlatformIO – це кросплатформна система 
розробки ПЗ без залежності від програмного забезпечення ОС. Платформа 
підтримує більше 450 промислових плат, більше 25 платформ розробки, 
більше 15 мікроконтролерних платформ. Це середовище і було 
використано для розробки. 

Робоче вікно середовища розробки показано на рисунку вгорі. 
Для розробки тестового макету було вирішено створити 

безпроводовий датчик з передачею даних з використанням протоколу 
Bluetooth. Загальний вигляд макету показано на рисунку. Для цього плата 
BLE400 доповнена датчиком DHT11, який підключено до відповідних 
виводів мікроконтролера 

За основу проекту було взято приклад найпростішої програми, що 
реалізує керування світлодіодом з мережі технології Bluetooth. Її було 
доповнено програмною обробкою даних, що надходять з датчика 
температури/вологості типу DHT11, який виконує роль джерела інформації.  
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Для цього програмний код було доповнено відповідники 
процедурами ініціалізації сервісів. 

Тестування створеного макету пристрою проводилося за допомогою 
загальнодоступної програми nRF Connect розробленої фірмою Nordic 
Semiconductor. Ця програма призначена власне для тестування сервісів 
пристроїв Bluetooth.  

За її допомогою можна просканувати наявні пристрої, що 
розміщуються поблизу смартфону. На рисунку зліва показано екран 
програми з виявленим пристроєм, що розроблено у роботі з назвою DUITZ 
Termometer. 

Далі слід під’єднатися до пристрою, натиснувши кнопку Connect. Після 
цього у новому вікні (рисунок у центрі) буде відображено всі сервіси, які 
надає розроблений пристрій. Серед них є у наявності, створені у програмі 
сервіси, що відповідають за параметри температури та вологості. 

Проаналізувавши характеристику 19b***1215 можна побачити у 
програмі її опис Temp Celsius та отримане значення вимірюваного датчиком 
параметру у шістнадцятковому форматі 0x16, що відповідає реальному 
значенню виміряної температури 22 градуси.  

Далі, проаналізувавши характеристику 19b***1216 можна побачити у 
програмі її опис Humidity Percent та отримане значення вимірюваного 
датчиком параметру у шістнадцятковому форматі 0x23, що відповідає 
реальному значенню виміряної вологості 35 відсотків, отриманому з 
датчика DHT11 розробленого пристрою Bluetooth. 

Програма також дозволяє аналізувати рівень сигналу RSSI з 
підключених пристроїв Bluetooth і робити висновки про їх дальність 
(рисунок справа). 

Отже, як показує аналіз, використання мереж передачі даних 
технології стандарту Bluetooth і відповідних промислових пристроїв на базі 
мікроконтролера nRF51 є доцільним з точки зору створення відповідного 
програмного забезпечення внаслідок підтримки широкого класу модулів 
стандарту Bluetooth, шляхом використання для розробки середовища 
розробки PlatformIO. Крім того, використання доступних промислових 
модулів на основі сучасних мікроконтролерів стандарту Bluetooth і 
відкритого програмного забезпечення PlatformIO, яке має у складі 
бібліотеки підтримки широкого класу обладнання стандарту Bluetooth 
дозволяє оперативно створювати необхідні пристрої для вказаних мереж. 
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УДК 004.4 
Кривошея В.В. студ. Львівський ННВЦ ДУІТЗ 

Опотяк Ю.В. к.т.н., доц.каф. ІПЗ ДУІТЗ  
Вибір програмних засобів для системи контролю і формування 

звітності успішності студентів закладу освіти 
 
Ускладнення розв'язуваних завдань, поліпшення розуміння 

користувачем можливостей вже створеного ПЗ неминуче вимагає його 
удосконалення. Нові потреби користувачів з'являються тільки після того, як 
вони деякий час попрацюють із створеним ПЗ, а поява нових вимог може 
викликати необхідність запустити весь процес розробки заново.   

Отже, зважаючи на вказані фактори ставилося завдання розробити 
систему контролю, що повинна мати наступні особливості: 

– строга типізація при написанні серверних скриптів; 
– дотримання сучасної стилістики коду; 
– адаптивний інтерфейс для правильного відображення на багатьох 

типах пристроїв; 
– можливість керувати контентом бази даних через користувацький 

інтерфейс. 
Для виконання поставленого завдання проектування системи ведення 

обліку та успішності студентів було вирішено застосувати стек технологій та 
профільний інструментарій, який включає: 

– Intellij idea – інтегроване середовище розробки, що підтримує 
розробку настільних додатків, веб-додатків та програм під ОС Android; 

– Java 8 – одну з найбільш застосовуваних мов програмування у світі, 
що ідеально підходить для створення масштабних комплексних 
комерційних рішень для великого та малого бізнесу; 

– Maven 3 – засіб автоматизації роботи з програмними продуктами, 
що  використовує конструкцію відому як Project Object Model (POM), 
залежності від зовнішніх модулів, компонентів та порядку побудови; 

– Hibernate – найбільш розповсюджений фреймворк серед java-
розробників та використовується для спрощення роботи з jdbc (java 
database connectivity), в основі якого закладено принцип ORM (об’єктно-
реляційного відображення) та який ідеально підходить для роботи з 
базами даних SQL; 

– Spring – фреймворк для мови java, в якому є широкий спектр вибору 
стилю програмування (в даному проекті зі стеку, запропонованого цим 
фреймворком, використовувалась модель MVC); 

– Apache Tomcat – контейнер сервлетів, розроблений Apache 
Software Foundation та є стандартами для розробки веб-застосунків на 
Java; 
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– MySql – найпоширенішу систему керування базами даних, що 
використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок;  

– JSP  – мову гіпертекстової розмітки, яка включає синтаксис HTML, 
можливість підключення jstl (java standart tags library); 

– засоби HTML, CSS, Bootstrap (CSS / HTML фреймворку) для верстки 
документів та AngularJS, JavaScript, JQuery та Ajax для побудови 
інтерактивних користувацьких інтерфейсів web-додатків. 

Отже, у результаті з застосуванням вказаного комплексу програмних 
засобів розроблено веб-проект. З його допомогою користувачі можуть 
вести електронний облік успішності студентів. 
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УДК 330.101 
Видра С.І. студ. Львівський ННВЦ ДУІТЗ 

наук.кер. Лєбєдєва І.Ю. к.е.н., доц.каф. ПУ та А ДУІТЗ  
Мотиваційний фактор в системі менеджменту підприємства через 

призму реалізації управлінських рішень 
 
Як показує аналіз, організація – складний механізм, основою 

удосконалення потенціалу персоналу якого, є мотиваційний механізм, як 
важливий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Успіх 
організації, досягнення її цілей визначаються реалізацією планів ефективної 
діяльності всього персоналу організації. Вирішальну роль відіграє ставлення 
персоналу до виконання своїх прямих обов’язків та виробничої діяльності у 
цілому, спрямованої на досягнення цілей організації. 

Отже, важливе завдання управління – формування у всіх працівників 
бажання та готовності ефективно виконувати свої обов'язки. Це 
пояснюється тим, що в сучасних умовах у центрі уваги управлінської науки 
виявляється не лише необхідність нарощування економічних показників, 
розробка та впровадження стратегії реалізації та просування товару на 
ринку, але і максимізація ефективності менеджменту за рахунок 
удосконалення процесів управління персоналом шляхом формування, 
розвитку та вдосконалення різноманітних систем мотивації. Причому, від 
чітко розроблених систем управління трудовою мотивацією працівників 
залежить як підвищення творчої та соціальної активності конкретного 
працівника, так і ефективність роботи підприємства у цілому. 

Управління персоналом характеризують такі особливості:  
– по-перше, управління мотивацією персоналу стає основою 

ефективного використання трудових ресурсів підприємства, націленого на 
подальше економічне та професійне зростання, соціальний захист 
персоналу, задоволення потреб окремого працівника та підприємства в 
цілому;  

– по-друге, зміна ролі та місця управління персоналом у системі 
управління передбачає більш високі вимоги до працівників, якості та 
ефективності їхньої праці. 

Ці проблеми та тенденції характерні для всіх галузей, у тому числі і 
для галузі зв’язку. Мотивація, з одного боку, є однією з провідних і 
специфічних функцій управління, а з іншого боку, органічно вплетена у 
менеджмент від стадії вироблення цілей та прийняття рішення до 
отримання кінцевого результату. Вона є засобом забезпечення 
оптимального використання ресурсів персоналу, мобілізації наявного 
кадрового потенціалу.  
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Основна мета процесу мотивації – отримання максимальної віддачі 
від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити 
загальну результативність та прибутковість діяльності підприємства. 

Мотивація – процес спонукання людини до діяльності задля 
досягнення цілей. Також мотивацію можна визначити як структуру, систему 
мотивів діяльності та поведінки суб'єкта. Ціль – це бажаний продукт 
діяльності.  

Вплив мотивації на поведінку людини залежить від низки факторів, 
вона дуже індивідуальна і може змінюватися під впливом мотивів та 
зворотного зв'язку з діяльністю працівника. Однак, головне у мотивації – її 
зв'язок із потребами працівника як людини, адже мотивація робить 
поведінку людини цілеспрямованою. 

При цьому як основні функції мотивації слід виділити: 
– спонукання до дії; 
– напрямок діяльності; 
– контроль та підтримання поведінки. 
Основою системи мотивації в організації є налагоджений 

мотиваційний механізм, що являє собою сукупність мотивів, що 
використовуються при управлінні організацією для досягнення своїх 
стратегічних цілей, на які спрямована та чи інша сукупність мотивів. 

У сучасному менеджменті застосовуються інші угруповання методів 
стимулювання. Укрупнено всі методи стимулювання можна так само 
згрупувати у наступні чотири види: 

– економічні стимули всіх типів (зарплата у всіх її різновидах, 
включаючи контрактну, премії, пільги, страховки, безвідсоткові кредити 
тощо), а успішність їх впливу визначається тим, наскільки колектив розуміє 
принципи системи, визнає їх справедливими, якою мірою дотримується 
невідворотність заохочення (покарання) та результатів роботи, їхній тісний 
зв'язок у часі; 

– управління за цілями. Ця система широко використовується в США 
та передбачає встановлення для особи або групи ланцюга цілей, що 
сприяють вирішенню головного завдання організації (досягнення певних 
кількісних чи якісних рівнів, підвищення кваліфікації персоналу тощо). 
Досягнення кожної мети автоматично означає підвищення рівня зарплати 
чи іншу форму заохочення; 

– збагачення праці – ця система переважно належить до 
неекономічних методів і означає надання людям більш змістовної, 
перспективної роботи, значної самостійності у визначенні режиму праці, 
використання ресурсів. У багатьох випадках до цього додається і зростання 
оплати праці, а про соціальному статусі; 

– система участі нині існує у різноманітних формах: від залучення 
колективу до прийняття рішень з найважливіших проблем виробництва та 
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управління (Японія) до співучасті у власності шляхом придбання акцій 
власного підприємства на пільгових умовах (США, Англія). 

Сьогодні існує низка мотиваційних інструментів, що підвищують 
рівень мотивації працівників та колективів, проте впровадження цих 
заходів у ряді випадків утруднено. Багато компаній роблять помилки, 
впроваджуючи свої мотиваційні рішення, що називається, «все відразу», і в 
результаті виходить витрата ресурсів без позитивного ефекту, а то й 
негативного.  

Також величезною помилкою буде, якщо вирішувати спочатку 
індивідуальні проблеми системи мотивації, залишивши на потім загальні, 
оскільки це призводить до того, що поки замотивовані одні обрані 
працівники, піде більшість інших, тому що у них не задоволені ні особисті, ні 
групові, ні спільні проблеми.  

Тому трансформація мотиваційної системи має відбуватися поетапно 
і системно, з ретельним продумуванням всієї послідовності дій. Все це 
дозволить організації мати мотивований і ефективніший колектив. Це також 
допоможе заощадити кошти та час на підбір та адаптацію нових 
працівників, а також значно знизити плинність кадрів. В результаті 
організація стане більш конкурентоспроможною на ринку. 

Аналізуючи наукові праці, в яких висвітлюється досвід практичної 
діяльності вітчизняних підприємств і організацій, можна дійти до 
однозначного висновку, що слід звертати увагу на значимість 
нематеріальних факторів стимулювання для співробітників підприємств, що 
підтверджує помилковість думок про абсолютне значення матеріальних 
факторів у формуванні лояльності персоналу.  

Показано, що напрямками активізації використання нематеріальних 
факторів підвищення лояльності і мотивації персоналу організацій можуть 
стати серед інших:  підтримання сприятливого психологічного клімату у 
колективі; формування та розвиток організаційної культури;  формування у 
співробітників почуття справедливості, побудови ефективних систем 
зворотного зв'язку; уважне ставлення до проблем співробітників та 
формування у них почуття захищеності.  

Не менш важливим фактором є формування єдиної команди на 
підприємстві. Усього цього можна досягнути факторами підвищення 
позитивних емоційних зв'язків та формування позитивної групової думки 
щодо професійної діяльності у колективі, коли колектив функціонує як 
група однодумців. Однак, розрив між мотивацією та результатами праці 
породжує серйозну управлінську проблему.  

Очевидно, що вирішення цієї проблеми носить ситуаційний характер і 
вимагає постійної уваги менеджменту персоналу до умінь та вимог кожного 
окремого працівника, індивідуального підбору мотиваційних факторів та 
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умілого поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів у кожному 
конкретному випадку. 
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