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СИСТЕМА «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» ЯК ОДНА ІЗ ІННОВАЦІЙ ТА 

НОВОВВЕДЕНЬ У РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
 

У даній статті розглядається застосування інноваційної автоматизованої системи контролю і управління в 

діяльності та розвитку готельного бізнесу. Досліджується необхідність впровадження інноваційних технологій в 

готельний бізнес. Розглядається сутність основних понять «автоматизована система контролю і управління», 

«розумний будинок», «мультирум». Наведено, які автоматизовані системи контролю і управління, а також об’єкти 

автоматизації для готельного комплексу входять в систему «розумного будинку». З’ясовано особливості системи 

створення «розумного будинку». Встановлено, що концепція системи «Розумний будинок» є перспективною для 

України і має потенціал для розвитку. Розкриті причини, які стримують розвиток «інтелектуальних» будинків в 

Україні: брак інвестицій на устаткування будинків системами інтелектуального керування; замало виконавців для 

реалізації складних проектів; недостатня поінформованість інвесторів; проблеми із сертифікацією устаткування; 

недосконалість страхової системи; порівняно низька вартість енергоносіїв. 
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Постановка проблеми. Індустрія гостин-

ності є однією з найбільш динамічних галузей 

сфери обслуговування. На сьогоднішній день 

технології в даній галузі  розвиваються досить 

стрімко. Це пов’язано з тим, що готельні під-

приємства мають на меті залучити велику кіль-

кість відвідувачів, а в майбутньому зробити їх 

своїми постійними клієнтами. Але все це 

потребує введення інновацій на підприємстві та 

модернізацію в технологіях, що заощаджують 

не лише час, але й кошти. Тому управління 

готельним бізнесом неможливе без активного 

впровадження інновацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

метою вивчення проблеми інноваційного роз-

витку готельної індустрії досліджувалися фун-

даментальні основи впровадження заходів 

науково-технічного прогресу, його економічна 

сутність, взаємозв’язок з підприємницькими 

процесами цього поняття. Це обумовило звер-

тання до праць Й.Шумпетера, К.Оппенлендера, 

П.Друкера, А.Анчишкина, Н.Кондратьєва, 

М.Делягина, Д.Кокурина, Ю.Яковца. Також 

вивчалися праці Линн Ван Дер Ваген, Эт. 

Кристофера, Дж. Уокер, І.Енджейчик, О. 

Александрової, Ю. Волкова, В.Гуляєва, 

Г.Єрмакова, І.Зорина, Д.Ісмаева, Н.Кабушкина, 

О.Лісника, О.Орлова, Г.Папиряна, B.Сенина, 

С.Скобкина, В.Квартального, О.Чудновського, 

Е.Філіпповського, Л.Шмарової.  

Мета статті. Метою статті є дослідити і 

показати необхідність впровадження іннова-

ційних технологій в готельний бізнес. 

Готельний бізнес, будучи однією з найбільш 

особистих сфер економіки, являє собою високо 

насичену інформаційну галузь.  Відомо, що ус-

піх бізнесу деяких галузей економіки безпосе-

редньо залежить від швидкості передачі й обмі-

ну інформацією, від її актуальності та своєчас-

ності отримання. Це стосується і будь-якого 

засобу розміщення, тобто успішний розвиток 

готельного бізнесу передбачає широке вико-

ристання новітніх технологій, як в області вве-

дення нових готельних послуг, так і в їх просу-

ванні на даний ринок. Цілком очевидно, що 

введення інноваційних технологій стало невід'єм-

ною умовою підвищення конкурентоспромож-

ності готельного підприємства, а також сприяє 

поліпшенню якості обслуговування одночасно 

при скороченні персоналу [2]. 

Основні результати дослідження. Одним 

з найсучасніших нововведень та інновацій в 

готельному бізнесі є  автоматична система 

контролю та управління будинком, а саме –  

«Розумний будинок».  

Автоматизована система контролю і 

управління – це комплексна автоматизована 

система управління і диспетчеризації, 

призначена для вирішення задач оперативного 

контролю і управління технологічними 

процесами готельних комплексів, житлових 

будинків, адміністративних будівель тощо. 
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Вона дозволяє здійснювати управління всіма 

інженерними системами з одного пульту. 

В автоматизовану систему контролю і 

управління для готельного комплексу входять 

наступні системи,  а саме: 

– система управління освітленням; 

– система управління електропостачанням; 

– система управління водопостачанням; 

– система управління опаленням і гарячим 

водопостачанням; 

– система комерційного обліку енергоносіїв; 

– система управління вентиляцією та 

кондиціонування повітря; 

– система контролю ліфтового обладнання; 

– система контролю цілісності будівельних 

конструкцій; 

– система управління прилеглою територією; 

– система управління фасадом; 

– система димовидалення і оповіщення про 

пожежу; 

– система моніторингу та контролю 

навколишнього середовища; 

– система контролю загазованості; 

– система пожежогасіння; 

– система контролю доступу і охоронної 

сигналізації; 

– система контролю стану каналізації та 

водостоків; 

– система контролю затоплення крівлі і 

підвалів; 

– система контролю витоків води в номері; 

– система диспетчеризації; 

– система автоматизація готельного номера 

або система розумний будинок [3]. 

Саме поняття «розумний» будинок (англ. 

smart house) не таке вже молоде. Воно виникло 

в США на початку 70-х років минулого століт-

тя, в надрах «Інституту інтелектуальних буді-

вель». На той момент під розумним будинком 

малося на увазі «будинок, що забезпечує про-

дуктивне й ефективне використання робочого 

простору» [4]. 

«Розумний будинок» (англ. Digital home) – 

це житловий автоматизований будинок сучас-

ного типу, організований для зручності прожи-

вання людей за допомогою високотехно-

логічних пристроїв. Під «розумним будинком» 

слід розуміти систему, яка повинна вміти 

розпізнавати конкретні ситуації, що відбува-

ються в будівлі, і відповідним чином на них 

реагувати: одна з систем може управляти 

поведінкою інших по заздалегідь виробленим 

алгоритмам. Основною особливістю інтелекту-

альної будівлі є об’єднання окремих підсистем 

в єдиний керований комплекс [5]. 

Система «Розумний будинок» включає в 

себе наступні об’єкти автоматизації: 

1) управління освітленням; 

2) управління електроприводами; 

3) клімат контроль; 

4) управління системою вентиляції; 

5) централізоване управління системами: 

– домашнього кінотеатру; 

– мультирум; 

– системи відеоспостереження; 

– ОПС (охоронно-пожежна сигналізація); 

– СКД (системи контролю доступу); 

6) контроль навантажень і аварійних станів; 

7) управління інженерним обладнанням з 

сенсорних панелей; 

8) сервер управління [6]. 

До основних завдань «розумного будинку» 

відносяться: запобігання дублювання функцій 

інженерних систем і їх взаємовиключні функці-

онування (наприклад, систем опалення та кон-

диціонування); узгодження режимів роботи 

систем з добовими змінами зовнішньої темпе-

ратури, погодних умов, звичками мешканців і 

т.д.; витрачання енергії на підтримку макси-

мально комфортного середовища тільки в тих 

частинах будинку і тільки в той час, коли це 

необхідно; підстроювання якостей внутріш-

нього середовища у відповідності з поточними 

побажаннями користувачів; відстеження пору-

шень в роботі інженерних систем, запобігання 

наслідків таких порушень та ін. [7]. 

Управління системою «Розумний будинок» 

здійснюється програмно. Програма може легко 

модифікуватися в подальшому на вимогу 

замовника. 

Керуючі команди подаються: 

– з кнопкових вимикачів, розташованих біля 

дверей, ліжок та в інших місцях по зручності. 

Кнопки мають підсвітку, та підсвітку статусу; 

– з дистанційного ІЧ пульта. При цьому 

команди, що подаються з пульта, можуть вести 

себе однаково в різних приміщеннях. 

Наприклад, перша кнопка відповідає за світло у 

даному приміщенні. Реакції на команди з 

пульта можуть мати глобальних характер, 

поширюючись на всі приміщення; 

– з сенсорної панелі, можна керувати всіма 

запрограмованими функціями системи. Панель 

має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з 
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розбивкою функцій, сценаріїв та виконавчих 

пристроїв по приміщеннях; 

– з мобільного телефону, шляхом 

відправки SMS-повідомлень; 

– через спрацьовування датчиків руху, 

пожежної сигналізації, датчиків протікання 

води, відкриття, закриття дверей і т. д.; 

– через таймери, запрограмовані на різні події [8]. 

Однією із найважливіших складових систе-

ми «Розумний будинок» є система мультирум 

(MultiRoom).  

Мультирум – це мультимедійна система 

розподілу аудіо і відеосигналів в деякому 

приміщенні або за його межами.  

Система складається з одного комплекту сер-

верної апаратури (блок управління, процесор, 

контролер), який може встановлюватися в будь-

якому зручному місці, і декількох аудіо чи відео 

систем, розташованих в обслуговуваних кімна-

тах і з'єднаних з сервером по заздалегідь прокла-

дених в стінах кабелям (інформаційні шини) [9]. 

Вбудовані в стіни панелі управління 

системою дозволяють з будь-якого приміщен-

ня управляти будь-якою частиною системи. 

Також можливе управління за допомогою пу-

льту дистанційного керування [9]. Керувати 

системою можна також за допомогою звичай-

ного або мобільного телефону за допомогою 

спеціального керуючого коду [1]. 

Особливістю системи є створення на її основі 

аналога системи розумного будинку.  Мультирум 

можна пов'язати з домашнім комп'ютером (і, 

наприклад, слухати музику або дивитися відео в 

будь-якому приміщенні), підключити до мережі 

інтернет (і, наприклад, використовувати її для 

повідомлення про нову електронною поштою, 

також система може вимовити голосом заголов-

ки отриманих листів або навіть їх текст), вико-

ристовувати її як систему голосового оповіщен-

ня, органайзер, гучний зв'язок мобільного або 

домашнього телефону, налаштувати управління 

домофоном [1]. 

Мультирум – це «система-невидимка», 

«звук нізвідки». На очах залишається тільки те, 

що ховати немає сенсу - дисплеї (скажімо, що 

висить на стіні плазма) і витончені, компактні 

панелі управління системи мультирум. 

Можливості мультирум: 

– незалежне одночасне керування звуком і 

відео у всіх кімнатах; 

– використання одного комплекту джерел 

для всього будинку або квартири; 

– включення, виключення звуку, регулюван-

ня гучності в усіх кімнатах або будь-який з них; 

– локальне або загальне приглушення зву-

ку, довільне або автоматичне (при надходженні 

телефонного дзвінка, сигналу з домофона); 

– вибір музики або фільму для всіх кімнат 

відразу або для будь-якої з них; 

– інтерком-зв'язок в межах всього будинку 

або квартири; 

– слідкуючий звук [10]. 

Завдяки мультирум, можна значно 

скоротити витрати на аудіо- та відеотехніку, а 

якість звуку і зображення виросте в декілька 

раз, так як  мультимедійна система буде 

обладнана за останнім технологіями. 

Висновки та пропозиції. Отже, концепція 

системи «Розумний будинок» є цікавою та 

перспективною. Потенціал «розумних» будинків 

в Україні досить значний і продовжує активно 

розвиватися. Дедалі більше замовників почина-

ють розуміти, що системи автоматизації у вели-

ких проектах окуповуються протягом декількох 

років. І якщо в сегменті «автоматизації будинків» 

обсяги зросли незначно, то в сегменті «авто-

матизації житла й малих об'єктів» ринок розви-

вається швидше. Серед причин, які стримують 

розвиток «інтелектуальних» будинків в Україні, 

можна назвати брак інвестицій на устаткування 

будинків системами інтелектуального керування; 

замало виконавців для реалізації складних 

проектів; недостатня поінформованість інвесто-

рів; проблеми із сертифікацією устаткування; 

недосконалість страхової системи; порівняно 

низька вартість енергоносіїв.  

Нині оснащення новими технічними систе-

мами й сервісами стрімко ускладнюється – кі-

лькість інженерних систем у сучасному будин-

ку виміряється вже десятками й продовжує 

зростати. Із приходом у сферу будівництва не-

рухомості «інтелектуальних» технологій з'яви-

лася можливість поліпшити якість безпеки, 

комфорту й інформаційного сервісу житлових і 

комерційних споруд і при цьому зменшити 

вартість їх обслуговування й експлуатації по-

рівняно із традиційними підходами. Зараз 

останні досягнення науково-технічного прогре-

су використовують у житлових будинках, щоб 

задовольнити потреби господарів. І нікого вже 

не здивуєш тим, які є будинки, що виконують 

функції домогосподарки, економки, сторожо-

вого собаки, пожежників і міліції.
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Павленко О.В. 

СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИЙ И НОВОВВЕДЕНИЙ В РАЗВИТИЕ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

В данной статье рассматривается применение инновационной автоматизированной системы контроля и 

управления в деятельности и развитии гостиничного бизнеса. Исследуется необходимость внедрения инновационных 

технологий в гостиничный бизнес. Рассматривается сущность основных понятий «автоматизированная система 

контроля и управления», «умный дом», «мультирум». Показано, какие автоматизированные системы контроля и 

управления, а также объекты автоматизации для гостиничного комплекса входят в систему «умного дома». 

Выяснены особенности системы создания «умного дома». Установлено, что концепция системы «Умный дом» 

является перспективной для Украины и имеет потенциал для развития. Раскрыты причины, сдерживающие 

развитие «интеллектуальных» зданий в Украине: нехватка инвестиций на оборудование зданий системами 

интеллектуального управления; мало исполнителей для реализации сложных проектов; недостаточная 

осведомленность инвесторов; проблемы с сертификацией оборудования; несовершенство страховой системы; 

сравнительно низкая стоимость энергоносителей. 

Ключевые слова: автоматизированная система контроля и управления, система «Умный дом», инновации, 

мультирум, гостиничный бизнес. 

 

Pavlenko Olha 

THE «SMART HOUSE» SYSTEM AS ONE OF THE INNOVATIONS AND INNOVATIONS IN THE 

DEVELOPMENT OF HOTELS 

This article examines the application of an innovative automated control and management system in the operation and 

development of the hotel business. The necessity of introduction of innovative technologies in the hotel business is investigated. 

The essence of the basic concepts of "automated control and management system", "smart house", "multiroom" is considered. 

It describes which automated control and management systems and automation facilities for the hotel complex are included in 

the "smart house" system. The features of the system of creating a "smart house" are clarified. It is established that the concept 

of the "Smart House" system is promising for Ukraine and has the potential for development. Reasons for constraining the 

development of "smart" buildings in Ukraine are revealed: lack of investment in the equipment of buildings by systems of 

intellectual control; not enough contractors to implement complex projects; lack of investor awareness; problems with 

equipment certification; imperfection of the insurance system; relatively low cost of energy. 

Keywords: automated control and management system, Smart House system, innovations, multiroom, hotel business. 
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