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даних. Сама ж ідея переміщення акцентів з верхньої ланки до нижчих є перспективною та заслуговує на 
подальший розвиток. Перспективи такої технології можна вбачати у створенні персональних автоматизованих 
інформаційних систем, які забезпечують комплексну підтримку управлінської діяльності. Оскільки основою 
діяльності керівника будь-якого рівня є знання про об’єкти і суб’єкти управління, тому з огляду на це функція 
підтримки його діяльності зводиться до підтримки знань. В свою чергу, знання, по-перше, як об’єкт підтримки 
мають бути виражені у певній формі, по-друге, ставши об’єктом, який має певну форму, знання є об’єктом 
взаємодії з ними самого керівника, а в загальному випадку — й інших користувачів ІС. Така концепція в 
майбутньому перетворить процес управління трудовими ресурсами не тільки в ефективний та надійний апарат, 
але й полегшить процес прийняття рішень самих керівників.  

Висновок. Основними шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення управління 
трудовими ресурсами підприємства є подальша інтеграція кадрової, економічної інформації, підвищення 
оперативності внесення змін в інформаційні файли. Істотне розширення інформації, характеристики робочих 
місць, змісту самої роботи, визначальних вимог до працівника, що дозволить взаємопов'язати наймання нового 
працівника з характеристиками вакантних робочих місць та забезпечення працівників при наймі інформацією 
про можливу оплату праці, професійно-кваліфікаційному просуванні і іншими відомостями, необхідними для 
своєчасної оцінки працівника, також є шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення управління 
трудовими ресурсами підприємства. Основу інформаційної системи повинен складати єдиний масив, що 
відображає інформацію про кожного працівника, його оточення і зовнішніх по відношенню до нього умов 
роботи, що у свою чергу вимагає певної організації інформації і методів операції з масивом даних. Для 
ефективної роботи системи управління трудовими ресурсами важливо створити на підприємстві єдину 
автоматизовану мережу, що передбачає взаємний обмін кадровою інформацією між всіма рівнями управління 
на базі сучасних засобів передачі даних. 
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Анотація. В даній статті розглядається важливість застосування Інтернету в економічному 

розвитку через  навчальний  процес. 
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Вступ. Швидкість доступу до інформації через Інтернет відіграє в сучасній глобалізованій  економіці 

планети вирішальну роль. Застосування Інтернету, як частини інформаційних систем підприємств, організацій, 
галузей економіки різко підвищує  їх конкурентоспроможність та якість формування інформаційного проекту. 
Як наслідок, актуальності набуває управлінська діяльність, пов’язана із застосуванням інформаційних систем та 
технологій з метою оптимізації діяльності економічних структур. Але все питання полягає в побудові 
навчальних систем що базуються на інформаційних технологіях з застосуванням Інтернету.  

Постановка завдання. Інтернет є мабуть першим прикладом в історії науки, коли створена і майже 20 
років на глобальному рівні успішно існує, розвивається та активно використовується система, яка не має 
теоретичної бази. У сфері освіти, є проблеми застосування інформаційних технологій та все ж в багатьох 
країнах вони вже давно застосовуються, обговорюються і розробляються для інформаційних систем.Інтернет є 
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насправді значно складнішою системою, ніж будь-яка система зв’язку, хоча і має вигляд телекомунікаційної 
системи. Головними питаннями для розгляду є поняття Інтернет, як новітня інформаційна система та 
перспективи розвитку в навчальні системі.  

Результати дослідження. Очевидно що Інтернет знаходиться тільки на початку своєї історії і 
глобальної місії. Яким шляхом піде її розвиток – буде залежить від Людини. Як  показує нам історичний досвід 
розвитку цивілізації в цьому питанні ми не можемо бути ні песимістами, а ні оптимістами. Система Інтернет 
створена для справ військових, а була використана для справ суспільних, причому в глобальному 
масштабі.[2;с.183] 

Інтернет є глобальною інформаційною системою яка визначається користувачами з множиною своїх 
цілей в локальних підсистемах що утворюють мережу. Інтернет як складна система має такі властивості: 

1) Віртуальність системи, полягає в тому що кожний користувач пов'язаний з кожним іншим з 
множини; 

2) Відсутність загального власника системи і конкретного центру управління; 
3)  Повна глобалізація структури,тобто йдеться про те що будь-хто в будь-які частині Землі може мати 

доступ до будь-якої інформації що знаходиться в системі; 
4)Відсутність правових актів та міжнародних норм , що визначають правовий статус системи. 
Ще однією ознакою такої системи як Інтернет є масштабність. В новому столітті ще не відомо 

масштабнішої системи за Інтернет. В минулому столітті з системою Інтернет можна порівняти лише світову 
телефонну систему, але й вона є близькою лише за структурою, а не за функціями. На даний час існує також 
глобальна банківська система яка є підсистемою системи Інтернет, хоча її мета та функції мають свої 
принципи.  

         Головними ознаками Інтернету як системи є: 
- Необмеженість застосування, яка залежить тільки від можливостей математичного забезпечення 

та винахідливості людини; 
- Висока живучість як для підсистем кожної пари користувачів, так і в цілому для системи; 
- Глобальність і велика розгалуженість змінної структури ; 
- Застосування всіх можливих видів комунікацій, таких як мобільний зв'язок, телевізійні 

супутникові комунікації, традиційного дротового зв’язку до систем лазерного зв’язку; 
- Висока надійність, яка забезпечується множиною резервних комунікацій для користувачів; 
- Масштабність, складність і динамічність структури – на даний час у цій мережі діє більше одного 

мільярда комп’ютерів, і кожен з них може з’єднуватися з іншим у будь-який час; 
- Інтелектуальність і логічна узгодженість дій користувачів. 
Інформаційноюназивається  така система, в якій, крім обов’язкової мети управління всіма процесами, 

що в ній реалізуються, головною метою є забезпечення функцій надання конкретної інформації віртуальному 
суб’єкту, що має право доступу до цієї інформації і системи.  

Перспективи розвитку Інтернет залежатимуть від ефективного розвитку та впливу політики та 
безпеки. Корисність Інтернету для розвитку бізнесу, навчання й життя, тепер зрозуміла далеко не всім 
громадянам нашого суспільства. Щоб роз’яснити це питання для подальшого розвитку Мережі необхідно, щоб 
на територію українських інтернет-фахівців швидше знайшлись більш технічно освідченні фахівці із 
інформаційних технологій у навчальних системах. [5;с.75] 

Інтернет в глобальні навчальні підсистемі відіграє головну технічно-інформаційно-комунікаційну 
роль. Оскільки навчання в розвинутих країнах чи праця в науковій установі іншої країни не потребуватиме 
фізичного постійного перебування в цій країні. Необхідно врахувати, що тут є багато технічних, фінансових, 
педагогічних, правових і психологічних проблем, які на даний час гальмують і ще довго будуть гальмувати 
розвиток і створення глобальної підсистеми Інтернет-навчання. 

Технічна проблема полягає в коштовності засобів, потрібних для навчання та наукової роботи.  
Фінансова – пов’язана з педагогічною і полягає в тому, що для підготовки Інтернет-підручників 

потрібна величезна кількість високо кваліфікаційних вчителів, психологів, науковців, а також час. А також 
величезні кошти, які формуються  з бюджету країни за залишковим принципом. 

Психологічна проблема пов’язана з правовою та полягає в тому,що для тестування за та оцінки 
результатів навчання потрібно подолати проблему,з одного боку, використання студентами будь-якої 
можливості отримання неправдивого отримання завищених оцінок, а з іншого – недовіра викладача до того, хто 
тестується віртуально і відповідне зростання коштів на різні контрзаходи. Хоча все це випливає з 
невідповідного виховання студентів та учнів.   

Глобальна система політики  і безпеки на землі як підсистема Інтернет повинна мати структуру. Дана 
система полягає  в тому, що створюється глобальний світовий центр прийняття рішень, який розробляє  
довготермінову стратегію (на 50-100 років) раціонального та оптимального господарювання на Землі, на 
підставах інформації про всі реальні земні ресурси. З метою реалізації стратегічних завдань на кожному 
контингенті створюється тактичний центр прийняття рішень.  

Одним з таких завдань може бути створення Інтернет-підсистеми економічної діяльності на планеті. 
Сучасне теоретичне і прикладне застосування інформаційних систем дозволяє створювати виробництва як 
системи-автомати, вже реалізовані в електронній промисловості. Більш складними для цього є процеси 
сільського господарства. Але тут більше проблем технічних, ніж економічних. Очевидно що навіть вже існуючі 
суперкомп’ютерні технології, які використовуються для побудови цивільних систем управління виробничими 
та іншими господарськими процесами могли б закласти основу майбутньої глобальної економічної підсистеми 
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«Інтернет».  
Висновки.Доцільною є необхідність в створенні глобальної підсистеми виховання, навчання 

підготовки науковців, фахівців, перепідготовки кадрів. Оскільки  без значної зміни психології людини, 
підвищення фахового рівня всього населення Землі не можлива ні ефективна економіка, нова політика. Варто 
зазначити , що без значних рішень дана підсистема не буде  реалізована.[ 2;с.200] 

Тому вихід можна бачити тільки в тому, що Інтернет, незважаючи на нинішні дефекти, проникаючи у 
всі сфери діяльності людини, передусім, у  навчальний процес та наукову творчість, достатньо швидко буде 
змінювати психологію молодших поколінь і створить ту критичну масу, яка почне створювати нову політику. 
Деякі ідеї та положення, запропоновані в статті, можуть стимулювати науковців до розвитку, як теоретичних 
так і прикладних досліджень у напрямку використання Інтернет для створення глобальних систем прийняття 
політичних рішень, планування і прогнозування розвитку світової економіки та створення глобальних систем 
управління виробничими процесами. 

 
Література 

1.Прудка О.В. Актуальні проблеми економіки №12(90),2008.-193с. 
2.Гарбачук В.І. Актуальні проблеми економіки №10(88),2008.-180с. 
3.БобровВ.Я. Основи ринкової економіки і підприємства:Підручник.-Вища школа, 2008.-618 с. 
4.Капур К.І., Макаркін А.В. Інформатика як інтегральна наука// Інформатизація та нові технології.-

2009.-№58. -23с. 
5.Житник Я.С. нові технології навчання.-2008.-№53.-74-79с 

 
 
 
 

 
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ                             

 
Краєвська Н. 

науковий керівник: Гапчак Т.Г., асистент  
 
Анотація. У статті розглянуто потребу технологічного забезпечення інформаційних систем 

менеджменту на підприємствах та організаціях. Запропоновано організаційно-економічні шляхи 
вдосконалення використання інформаційних систем за допомогою технологічного забезпечення. 

Ключові слова: інформаційні системи, технологічне забезпечення, контроль, інформація. 
 
Вступ. Структурна реформа економіки України вимагає прискорити розвиток ринкової 

інфраструктури, до якої відносять в тому числі ринок інформаційних продуктів та послуг, сучасні 
телекомунікаційні системи зв’язку та інтеграцію у міжнародний інформаційний простір. Передові країни вже 
розбудували постіндустріальне суспільство з високим рівнем розробленості інформаційної політики, 
інформатизацією всіх сфер господарювання, розвиненою інфраструктурою і телекомунікаціями. Тому перед 
нашою країною загалом, і підприємствами та організаціями зокрема, постає завдання сприяти впровадженню 
сучасних інформаційної систем із найновішим технологічним забезпеченням. Такий процес є життєво 
необхідним для інтеграції українських підприємств до світового інформаційно-економічного простору. 
Менеджменту потрібно запропонувати шляхи вдосконалення використання інформаційних систем за 
допомогою їх технологічного забезпечення. 

Постановка завдання. Обґрунтувати необхідність широкого впровадження технологічного 
забезпечення інформаційних систем в менеджменті підприємств. Мета роботи - описати підходи до створення й 
застосування інформаційних систем на підприємстві за допомогою технологічного забезпечення. 

Об’єктом дослідження є способи технологічного забезпечення інформаційних систем підприємств. 
Результати дослідження. Теорія автоматичного управління дозволяє вивчати технічні об’єкти, знання 

про управління якими добре формалізовані, описані диференціальними рівняннями, передавальними функціями 
або частотними характеристиками. 

Великі обчислювальні можливості електронної обробки даних дозволяють значно прискорити процес 
розробки та вибору управлінського рішення, проте недостатнє використання комп’ютерної техніки в процесі 
оцінки його альтернативних варіантів знижує якість ухваленого управлінського рішення та підвищує 
ризикованість його впровадження. Засобом, який дозволить забезпечити всебічну оцінку розробленого 
управлінського рішення може бути система підтримки ухвалення рішень, яка дедалі частіше включається до 
інтегрованих комп’ютерних інформаційних систем підприємств як одна з її складових частин. Водночас з 
інтеграцією системи підтримки ухвалення рішення до комп’ютерної інформаційної системи підприємства 
постають питання забезпечення належної кількості інформації в електронному вигляді, придатному до 
використання системою ухвалення управлінських рішень. 

Коло питань, які виникають під час розробки інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи 
підприємства, є достатньо широким. Воно охоплює питання структуризації та оптимізації інформаційних 
потоків підприємства, раціонального поєднання складових частин комп’ютерної інформаційної системи та 


