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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-ЗАДАЧ У 

МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ 

 

Використання вітчизняними підприємствами хмарних 
технологій здійснюється для різних додатків, баз даних та обробки й 

зберігання даних. На відміну від традиційної структури 

інформаційних технологій (локальних), в яких фонд програмного та 

апаратного забезпечення поповнюється протягом тривалого часу, 
хмарні технології надають інформаційні ресурси за лічені хвилини 

(години) та вартість їх використання залежить від фактичного 

використання. Внаслідок цього представники бізнесу можуть значно 
швидше обробляти дані та оптимізувати витрати. Доступність (з точки 

зору вартості послуг) cloud-технологій є не єдиною їх перевагою для 

малого бізнесу – хмарні технології також гарантують дуже високу 
швидкість розгортання та запуску інфраструктури та, при 

необхідності, розширення будь-якого потрібного бізнес-рішення. 

За даними досліджень вітчизняного «Агенства Інтермедіа» [1] 

сегмент SaaS-сервісів  займав у 2017 році 33% загального обсягу 
хмарного ринку, що становить $6,9 млн. (т.б. за рік виріс на 65%). 

Найбільш затребуваними типами сервісів залишились корпоративна 

пошта та офісні додатки, уніфіковані комунікації  (разом 43%), 
послуги збереження даних (16%), бухгалтерські та складські сервіси 

(15%), організація інтернет-магазинів (12%) та CRM (7%). 

В залежності від моделі обслуговування виділяють 3 основних 

типи хмарних обрахунків: 
PaaS (платформа як послуга) – надання провайдером хмари та 

базового програмного забезпечення, за допомогою яких користувач 

може створювати власні продукти та керувати ними. 
IaaS (оренда віртуальних серверів) – надання клієнту в оренду 

хмари, на  яку він самостійно завантажує та налагоджує власне 

програмне забезпечення. Провайдер відповідає лише за справну 
роботу серверного обладнання. В такому режимі працюють, 

наприклад, 1С та CRM-системи. 
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SaaS (оренда програмного забезпечення за підпискою) – 
користувачеві надається повністю готове для використання програмне 

забезпечення для вирішення власних бізнес-задач, де технічну роботу 

по наповненню та підтримці здійснює провайдер. Найпоширенішими 

прикладами таких технологій є GoogleDocs та Bitrix24 (сервіс для 
оптимізації роботи підприємства). 

Саме два останні типи обрахунків є найбільш популярними 

серед представників малого та середнього бізнесу. Так, за даними 
аналітичної компанії Pro-Consulting, у 2017 році частка IaaS-сервісів 

склала 59% ринка хмарних технологій, якими користується малий та 

середній бізнес, частка SaaS – 32%, а PaaS – лише 2%, інші послуги – 
7%. Така ситуація пояснюються в першу чергу тим, наскільки кожна з 

моделей відповідає потребам такого бізнес-сегменту [2]. 

На рис. 1 наведено структуру ринку хмарних операторів  SaaS у 

2017 році, які здійснювали свою діяльність в Ураїні. 

 
Рис. 1 . Структура українського ринку хмарних операторів  

SaaS у 2017 році 
Джерело [1] 
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SaaS має безліч переваг у порівнянні з традиційним програмним 

забезпеченням:  

 мобільність – хмарне програмне забезпечення встановлюється 
на сервері, а не на локальному пристрої. Тож користувач отримує 

доступ до програм з будь-якого пристрою, будь-якої локації, де 

налаштовано підключення до мережі Internet;  
 актуальність – хмарне програмне забезпечення легко 

налаштовується та оновлюється. Користувачу завжди доступна 

найновіша версія ПЗ або є можливість оновлення до актуальної версії;  
 доступність – програми, які надаються у межах SaaS-моделі, 

зазвичай орієнтоване на вирішення загальних, досить поширених та 

популярних завдань. Тому подібне програмне забезпечення, як 

правило, дешевше за традиційне програмне забезпечення [3]. 
Для представників малого та середнього бізнесу 

найважливішими факторами при користуванні хмарними 

технологіями є збереження даних та безпека їх передачі, а також 
відмовостійкість віддаленого обладнання. 

У представників малого бізнесу, зазвичай, досить обмежені 

бюджети, тому їм невигідно будувати власну ІТ-інфраструктуру. Цю 
проблему можуть вирішити хмарні технології, які дають можливість 

підприємцям бути мобільними та використовувати віддалені 

потужності з будь-якої точки світу, де присутня мережа Internet, та при 

цьому бути впевненими у надійному захисті та збереженні своїх  
даних. 
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